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INLEIDING
De levensverwachting van de Nederlandse bevolking blijft stijgen, mede 
door verbeteringen in de medische zorg. Ziektes waaraan mensen vroeger 
ook op jongere leeftijd overleden, zoals infectieziektes, worden met succes 
bestreden. Andere ziektes kunnen beter behandeld of onder controle 
gehouden worden. Als gevolg hiervan worden mensen weliswaar ouder, 
maar gaat dit vaak gepaard met een of meerdere chronische ziektes. 
Ook psychische ziektes komen over de hele levensloop voor en hebben 
vaak een chronisch of terugkerend beloop. Deze epidemiologische 
veranderingen dragen bij aan een nieuwe visie, die gezondheid ziet als 
meer dan de afwezigheid van ziekte. In een veelbesproken definitie pleiten 
Huber en collega’s (2011, 2016) voor een opvatting van gezondheid als het 
vermogen om regie te voeren en zich aan te passen aan fysieke, psychische 
en sociale uitdagingen.

Deze nieuwe visie op gezondheid beoogt de persoon en niet alleen 
diens ziekte centraal te stellen. Momenteel is er een transitie in de zorg 
gaande waarin mensen meer zelf verantwoordelijk zijn voor hun eigen 
gezondheid en ziekte en meer zeggenschap krijgen over de zorg. Waarden 
als zelfstandigheid, self-management, eigen regie en participatie worden 
steeds belangrijker. In het kort wordt dit wel aangeduid als persoonsgerichte 
zorg. In persoonsgerichte zorg krijgen de waarden, wensen en voorkeuren 
van patiënten in alle aspecten van het zorgproces een belangrijke rol (AGS, 
2016). 

In deze oratie wil ik de bijdrage van een verhalende benadering aan 
persoonsgerichte zorg onder de loep nemen en de mogelijkheden en 
beperkingen van digitale technologie daarbij bespreken. Ik zal kort iets 
over mijn eigen verhaal als onderzoeker vertellen. Daarna bespreek ik 
een synthese van de kennis over persoonlijke verhalen en geestelijke 
gezondheid. Ik besteed daarbij aandacht aan zowel theorie, methoden als 
praktische toepassingen. Als tweede onderwerp bespreek ik de betekenis 
van digitale technologie voor verhalende interventies die persoonsgerichte 
zorg kunnen ondersteunen. Als derde onderwerp richt ik me op de 
betekenis van technologie voor narratieve onderzoeksmethoden. Ik sluit af 
met implicaties voor onderzoek, onderwijs en praktijk. 
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Ik wil graag beginnen om mezelf als onderzoeker voor te stellen. In mijn 
onderzoek heb ik altijd het fenomenologische perspectief van mensen 
zelf centraal gesteld: hoe denken mensen zelf over hun eigen persoon 
en hun eigen leven? In mijn promotie-onderzoek aan de vakgroep 
Cultuurpsychologie van de Radboud Universiteit Nijmegen stelde ik dat 
verhalend onderzoek inzicht kan geven in de manier waarop mensen 
betekenis geven aan hun geleefde ervaring. Juist de meest persoonlijke 
verhalen zijn daarbij ook cultureel vormgegeven. 

Aan de vakgroep Psychogerontologie van dezelfde universiteit heb 
ik onderzocht hoe persoonlijke verhalen een belangrijke motor voor 
levensloopontwikkeling zijn. Veel ouderen blijken goed in staat om in de 
dynamiek van de levensloop hun verhaal aan te passen en daarmee hun 
welbevinden en ervaren zin in het leven in stand te houden. Daarnaast geeft 
hun verhaal ook richting aan hun verdere ontwikkeling: het perspectief 
op het eigen ouder worden heeft belangrijke consequenties voor hun 
gezondheid en levensverwachting. 

De afgelopen tien jaar hebben we aan het Centre for eHealth and Well-
Being Research veel onderzoek gedaan naar welbevinden (zie het kader 
over onderzoek naar welbevinden in de geestelijke gezondheidszorg 
en de ouderenzorg). Ook hier beginnen we bij het fenomenologische 
perspectief: we stellen het leven van mensen centraal en niet de patiënt 
of diens ziekte en we vragen om hun evaluaties van zichzelf en hun leven. 
Net als in het onderzoek naar ouder worden blijkt ook nu weer dat veel 
mensen welbevinden ervaren, ondanks de aanwezigheid van lichamelijke of 
psychische ziektes en problemen. 

In het kader van mijn tenure track ben ik de afgelopen jaren aan de slag 
gegaan met een onderzoekslijn, waarin de rol van digitale technologie bij 
het ontwerpen en onderzoeken van toepassingen in persoonsgerichte zorg 
centraal staat. Op het eerste gezicht lijkt technologie op gespannen voet 
te staan met verhalen. Technologie behoort tot het rationele domein en 
wordt vaak gezien als objectief en neutraal, maar ook als onpersoonlijk, 
vervreemdend en koud. Verhalen behoren juist tot het domein van waarden 
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en cultuur. Zij worden gezien als subjectief en vooringenomen, maar ook 
als persoonlijk, authentiek en warm. De naam Story Lab, waarin we het 
verhalende onderzoek van het Centre for eHealth and Well-being Research 
gebundeld hebben, draagt deze spanning in zich. Story verwijst naar het 
verhalende en Lab naar het ontwerpen en onderzoeken met digitale  
middelen. 

Onderzoek naar welbevinden in de geestelijke gezondheidszorg
en de ouderenzorg

Geestelijke gezondheid: psychische klachten en welbevinden
Sanne Lamers (2012) heeft in haar proefschrift onderzoek gedaan 
naar welbevinden. Welbevinden omvat een hedonistische, emotionele 
dimensie - de ervaring van positieve gevoelens zoals geluk en 
tevredenheid - en een eudaimonische dimensie - de ervaring van 
sociale integratie en psychologische groei. Het Mental Health 
Continuum–Short Form (MHC-SF) is een korte vragenlijst met 14 
items die emotioneel, sociaal en psychologisch welbevinden meet. 
In een longitudinale, representatieve steekproef van Nederlandse 
volwassenen, het LISS panel, bleek dat welbevinden een matig sterke 
relatie met psychische klachten heeft. Welbevinden en psychische 
klachten voorspellen elkaar ook wederzijds over de tijd. Mensen met 
veel psychische klachten kunnen dus ook een goed welbevinden 
hebben en vice versa: welbevinden en psychische klachten zijn twee 
continua van geestelijke gezondheid.

Welbevinden in de geestelijke gezondheidszorg
Momenteel onderzoeken promovendi Katinka Franken (GGNet) en 
Sander de Vos (Human Concern) het instrument in een klinische 
context. Hun eerste bevindingen laten zien dat de MHC-SF betrouwbaar 
en valide is bij cliënten van GGZ-instellingen met stemmings-, angst-, 
persoonlijkheids-, ontwikkelings- en eetstoornissen. Hoewel hun 
welbevinden lager is dan dat van de algemene bevolking, is er ook bij 
mensen met gediagnosticeerde stoornissen een grote variatie in het 
ervaren welbevinden. In de volgende stappen van hun onderzoek gaan 
ze na of verbeteringen in welbevinden ook over de tijd samenhangen 
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met verbeteringen in psychische klachten. Hun onderzoek draagt bij 
aan een onderbouwing van het twee continua model in de klinische 
context.

Linda Bolier (2015) en Laura Weiss (2016) lieten, respectievelijk in 
samenwerking met het Trimbos instituut en Arcon, zien dat het 
mogelijk is om welbevinden te versterken. In veel geciteerde meta-
analyses onderbouwden ze dat het mogelijk is om emotioneel en 
psychologisch welbevinden te bevorderen met gedragsinterventies. 
Linda onderzocht de verbeteringen in welbevinden door de e-health 
interventie Psyfit en Laura onderzocht de verbeteringen van de 
maatschappelijke interventie de Geluksroute.

Momenteel onderzoekt Romy Klein (Mindfit) een benadering in de 
eerstelijns geestelijke gezondheidszorg die ernaar streeft om mensen 
snel weer regie over hun leven te geven door hen actief te betrekken in 
de analyse van zowel hun problemen als sterke kanten.

Welbevinden in de ouderenzorg
Ook in de ouderenzorg doen we onderzoek naar welbevinden. Aan 
de Radboud Universiteit onderzocht Annette Custers (2013) vanuit 
de zelfdeterminatietheorie hoe verzorgenden in verpleeghuizen 
bijdragen aan het welbevinden van bewoners. Zij deed observaties 
van ochtendzorg en nam vragenlijsten en interviews af met 
verzorgenden en bewoners. Ze concludeerde dat aandacht voor basale 
psychologische behoeften in de alledaagse zorg van belang is voor 
het welbevinden van bewoners: het ondersteunen van autonomie, het 
creëren van een gevoel van verbondenheid en het aanspreken van 
vaardigheden. 

Promovenda Noortje Kloos bouwt hierop voort en onderzoekt in 
samenwerking met Zorggroep Sint Maarten en de Universiteit van 
Leuven de effecten van een training voor verzorgenden om het 
welbevinden van bewoners te versterken. Verzorgenden leren het 
welbevinden en de betrokkenheid van bewoners systematisch te 
observeren en vervolgens bewoners ruimte te geven voor het maken 
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van eigen keuzes in het dagelijks leven, contact en verbondenheid 
met anderen te bevorderen en het gebruik van vaardigheden te 
ondersteunen. De training is aan bijna 700 zorgprofessionals gegeven. 
Momenteel onderzoekt Noortje ook de bevorderende en hinderende 
factoren voor een daadwerkelijke implementatie in de alledaagse zorg. 
Ze interviewt daarvoor ook bewoners, hun naasten en professionals om 
meer zicht te krijgen op de rol van de drie basisbehoeften in alledaagse 
situaties voor welbevinden.
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1.  PERSOONLIJKE VERHALEN
Verhalen staan tegenwoordig sterk in de belangstelling. Veel bedrijven 
doen aan storytelling over de producten die ze aan de man brengen; 
de reclamewereld heeft het vertellen van verhalen ontdekt als 
overtuigingsmiddel; de media vertellen ‘het hele verhaal’ (Nederland 2); 
politici willen luisteren naar de verhalen van burgers; in het onderwijs 
wordt gewerkt met verhalende methoden; ‘social workers’ voeren 
keukentafelgesprekken met cliënten over hun verhaal en ook in de 
gezondheidszorg wordt het belang van het verhaal van de patiënt steeds 
erkend. Deze bewegingen hebben met elkaar gemeen dat het verhaal een 
belangrijk middel is om mensen persoonlijk te leren kennen en persoonlijk 
aan te spreken. 

Ik wil eerst graag stilstaan bij de vraag wat een verhaal eigenlijk is. Vanuit 
een structurele benadering is het meest kenmerkende van een verhaal het 
plot (Burke, 1969; zie het kader Verhaallijnanalyse). Dit bevat een vijftal 
min of meer vaste elementen: in een setting (1) voert een actor (2) met 
gebruikmaking van middelen (3) handelingen uit (4) met een doel (5). 
Een plot heeft doorgaans een temporele opbouw met een begin, midden 
en eind. In het begin worden de setting en actoren geïntroduceerd; in 
het midden vinden complicaties plaats, die om handelingen en middelen 
vragen; aan het eind is er sprake van een ontknoping, waarbij het doel al 
dan niet bereikt is.

Verhaallijnanalyse
In het Story Lab heeft mijn collega Anneke Sools een kwalitatieve 
analysemethode ontwikkeld om het plot van een verhaal te analyseren 
(Murray & Sools, 2015). Na het vaststellen van de vijf verhaalelementen 
kan geïdentificeerd worden waar de breuk in het verhaal zit, de 
spanning tussen de verhaalelementen. Vervolgens wordt de betekenis 
van het verhaal ook geïnterpreteerd in de interactie en de sociaal-
culturele context waarbinnen het tot stand gekomen is. De analyse 
geeft inzicht in de meer impliciete betekenis van een verhaal: wat staat 
er voor de verteller op het spel, welke waarden zijn op welke manier 
van belang voor de verteller? 
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Narratieve onderzoekers gaan ervan uit dat verhalen er toe doen (Westerhof 
& Bohlmeijer, 2010). Ze helpen mensen zich te oriënteren in hun leven: 
ze zijn niet alleen een beschrijving van de wereld waarin mensen leven, 
maar geven deze ook mede vorm. Mensen vertellen verhalen vooral op 
het moment dat er veranderingen of onverwachte wendingen in hun leven 
plaatsvinden (Bruner, 1990). Ze volgen geen strikte redenering in termen 
van oorzaken, gevolgen en algemene wetmatigheden, maar proberen juist 
om unieke handelingen of ervaringen te begrijpen, bijvoorbeeld ‘waarom 
heb juist ik deze ziekte gekregen?’ In verhalen gaat het vooral om de 
verbeelding van menselijke handelingen, emoties en motivaties. Dat maakt 
het voor andere mensen ook mogelijk om zich in te leven in het verhaal, 
zich te identificeren met de hoofdpersonen of zelfs helemaal op te gaan in 
de wereld van het verhaal. 

Een specifiek soort verhalen zijn autobiografische verhalen. Het alledaagse 
leven is doordrenkt van dit soort persoonlijke verhalen (McLean, 
Pasupathi, & Pals, 2016). Tot wel 90% van de belangrijke ervaringen wordt 
dezelfde dag of binnen enkele dagen met iemand anders gedeeld. In 
familiegesprekken tijdens het avondeten wordt er gemiddeld elke 5 minuten 
een verhaal verteld. Volgens het alweer wat oudere Trouw Schrijfonderzoek 
uit 2007 schrijven bijna een miljoen volwassen Nederlanders gedichten, 
korte verhalen, memoires, columns, romans of internetblogs. 
Deze autobiografische verhalen hebben een eigen dynamiek, die te maken 
heeft met het vermogen van mensen om op zichzelf en hun eigen leven 
te reflecteren. Het persoonlijke verhaal wordt door McAdams (1996) ook 
wel een selfing device genoemd: het is een middel waarmee het I, het 
intentionele subject, een specifieke versie van het Me, het bereflecteerde 
aspect van het zelf, construeert. In de terminologie van Foucault (1988) zou 
je kunnen spreken van een technologie van het zelf: een reflectieve praktijk 
waarbij mensen proberen zichzelf te begrijpen en zichzelf te veranderen of 
aan te passen om uiteindelijk zelfs een kunstwerk van hun leven te maken.
 
Alvorens in te gaan op de synthese van kennis over de rol van persoonlijke 
verhalen voor geestelijke gezondheid, sta ik nog even stil bij narratief 
onderzoek. Sinds de narrative turn in de jaren ’80 speelt wetenschappelijk 
onderzoek naar verhalen in veel disciplines een belangrijke rol: 
van literatuurwetenschap tot psychologie en van geneeskunde tot 
computerwetenschap. Voor mij heeft narratief onderzoek dan ook bij 
uitstek een interdisciplinaire aanpak. Daarnaast vind ik het van belang om 
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verschillende onderzoeksmethoden te combineren. Kwalitatief onderzoek 
doet recht aan het unieke karakter van verhalen: mensen krijgen door 
verhalend onderzoek een stem. Dit is belangrijk voor de empowerment 
en emancipatie van groepen die anders minder zichtbaar zijn in de 
maatschappij. Kwantitatief onderzoek is nodig om patronen in grotere 
hoeveelheden verhalen te herkennen en te verbinden met andere aspecten 
van menselijk functioneren, zoals geestelijke gezondheid en welbevinden. 
Kwantitatief onderzoek maakt het mogelijk om verwachtingen te toetsen 
en daarmee bij te dragen aan een gedegen opbouw van wetenschappelijke 
kennis. 

1.1 Persoonlijke verhalen en geestelijke gezondheid

In mijn eigen onderzoek heb ik me er vooral op gericht beter te begrijpen 
hoe verhalen bijdragen aan geestelijke gezondheid. Verhalen kunnen 
werelden oproepen die bijdragen aan het behoud van gezondheid en 
welbevinden of het bevorderen van ontwikkeling en groei, maar ze 
kunnen ook psychische problemen veroorzaken en in stand houden. 
Voor deze oratie heb ik een heuristisch model ontwikkeld over de relatie 
tussen verhalen en geestelijke gezondheid op basis van verschillende 
psychologische domeinen die ik de afgelopen jaren bestudeerd heb 
(Westerhof & Bohlmeijer, 2012): de persoonlijkheidspsychologie van 
verhalen (Adler et al., 2016; McAdams, 2006), de ontwikkelingspsychologie 
van narratieve identiteitsvorming (Habermas & Bluck, 2000), de cognitieve 
psychologie van het autobiografisch geheugen (Conway, 2005), de 
psychogerontologie van reminiscentie en life review (Westerhof & 
Bohlmeijer, 2014), de gezondheidspsychologie van expressief schrijven 
(Pennebaker & Chung, 2011) en de klinische psychologie van geestelijke 
gezondheid (Singer et al., 2013) en therapieveranderingsprocessen (Angus 
et al., 2012). We onderzoeken dit model in een grootschalige, longitudinale, 
representatieve studie onder de Nederlandse bevolking, het LISS-panel 
(Liao, Bluck & Westerhof, 2017).

Het model wordt in figuur 1 weergegeven. Het verhaal is weergegeven 
in de tekstballon. Elk verhaal kent een eigen plot dat op een bepaalde 
manier tot expressie gebracht wordt. De specifieke kenmerken van de 
expressie horen bij het verhaal zelf en zijn daarom ook in de tekstballon 
opgenomen. Mensen zijn in staat om over een verhaal na te denken: dat is 
aangeduid met de gedachtenwolk die gekenmerkt is als reflectie. De relatie 
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van verhalen met geestelijke gezondheid verloopt volgens het model via 
de verschillende functies die verhalen hebben. Het construeren van een 
verhaal vraagt een specifieke psychologische vaardigheid, een narratieve 
competentie. Deze is aangegeven als een karakteristiek van de persoon 
die het verhaal vertelt. Narratieve competentie is geen louter individueel 
fenomeen, maar hangt samen met sociaal-culturele processen die in een 
cirkel onder de persoon zijn weergegeven. De pijlen in de figuur zijn steeds 
twee kanten op gericht, omdat het steeds gaat over processen die elkaar 
wederzijds beïnvloeden. Hieronder zal ik de verschillende onderdelen van 

Figuur 1:   Heuristisch model voor de relatie van verhalen met geestelijke  

gezondheid en welbevinden
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het model meer gedetailleerd toelichten. Uit ons onderzoek in het LISS-
panel neem ik een kort verhaal over een belangrijke gebeurtenis waarin veel 
kenmerkende elementen terugkomen.

Miskraam (verhaal van een vrouw in de dertig)
Mijn partner en ik wilden heel graag kinderen. We konden ons geluk 
dan ook niet op toen het al heel snel raak was. We voelden ons de 
koning te rijk. Vooral ook omdat onze bruiloft eraan kwam en ik die 
dag dus (nog onbekend voor de buitenwereld) zwanger zou zijn. 
Voor twee mensen die allebei uit een versnipperde jeugd komen, 
was dat een heel bijzonder gevoel. Onze verbinding zou worden 
bezegeld door dit kindje. We hadden niet kunnen bedenken dat ik 
een week voor de bruiloft ons kindje zou verliezen. De tegenstelling 
tussen die twee zo ingrijpende dagen (miskraam en bruiloft) was 
zo groot. En toch, in die periode beseften we nog meer dat we 
bij elkaar horen, dat we echt zielsverwanten zijn, dat we alles wat 
op ons afkomt samen aankunnen. Het leert je relativeren. De dag 
van onze bruiloft kende voor ons geen stress. Het ging erom dat 
we samen waren. Ondanks het verdriet is het daardoor toch een 
memorabele, bijzondere en zeer persoonlijke dag geworden. Ik 
weet sinds die dag waar het leven om draait en kan heel veel zaken 
daardoor makkelijk relativeren. Ik ben een stuk relaxter sindsdien.

De autobiografische expressie laat zien hoe een verhaal tot uitdrukking 
gebracht wordt. Onderzoek heeft laten zien dat verschillende kenmerken 
aan geestelijke gezondheid en welbevinden gerelateerd zijn (Adler et al., 
2016; Angus et al., 2012; Conway, 2005; Pennebaker & Chung, 2011): het 
beschrijven van details van specifieke gebeurtenissen, het benoemen van 
emoties en de vervulling van twee basale motieven: agency en communion. 

Het is voor de geestelijke gezondheid van belang of een verhaal over een 
specifieke gebeurtenis in geuren en kleuren verteld wordt. Dit verhaal gaat 
over twee specifieke gebeurtenissen (de miskraam en de bruiloft), maar er 
worden weinig details beschreven. Des te duidelijker komt het benoemen 
van emoties naar voren. Emotionele expressie maakt het mogelijk om 
betekenis aan emoties te geven, maar het is voor de geestelijke gezondheid 
wel van belang dat de negatieve emoties niet gaan overheersen. In 
het voorbeeld wordt het verdriet duidelijk benoemd, maar toch staan 
de positieve gevoelens op de voorgrond. De vervulling van motieven 
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is een derde aspect dat gerelateerd is aan geestelijke gezondheid. Een 
verhaal laat een sterker agency motief zien als de persoon een actieve, 
verantwoordelijke en regievoerende rol vervult en een sterker communion 
motief als de hoofdpersoon warme en wederkerige relaties met andere 
mensen heeft. In het voorbeeld is te zien dat de verteller aangeeft dat ze 
het samen aankunnen en zelfs nog meer beseffen dat ze bij elkaar horen. 
Daarmee komt communion het sterkst naar voren, maar er is er ook sprake 
van een zekere mate van agency. 

Het leven in één vraag
In de film after life wordt de vraag gesteld welke 
ene herinnering mensen mee zouden nemen 
naar het hiernamaals. Geïnspireerd door deze 
film ontwikkelde promovenda Jacky van de Goor 
(Legende Advies) een workshop waarin ze mensen 
deze vraag stelde. Ze liet hen de herinneringen 
levendig beschrijven, zodat anderen het als 
een film voor zich kunnen zien. Ze deed deze 
workshop met professionals van verschillende 
instellingen en bedrijven, met MBO-studenten en 

met mensen in de daklozen- en de vrouwenopvang. In haar onderzoek 
vond ze vijf typen verhalen (van de Goor et al., 2017): verhalen 
over alledaagse routines (bijvoorbeeld de kinderen voorlezen), over 
feestelijkheden (bijvoorbeeld een bruiloft), over nieuwe levensinzichten 
(bijvoorbeeld zich ergens thuis voelen), over veerkracht in moeilijke 
situaties (bijvoorbeeld de zorg voor een ernstig zieke vader) en over 
kwetsbaarheid (bijvoorbeeld een moeilijke geboorte). Van de verhalen 
over alledaagse routines maakt zij een verhaallijnanalyse om beter 
te begrijpen waarom alledaagse momenten zo betekenisvol kunnen 
zijn. Daarnaast wil zij meer inzicht krijgen in de betekenis van de 
herinneringen voor deelnemers zelf en de sociale dynamiek in de 
workshop.

Zie ook de website www.lifeinonequestion.org
en de TEDx talk www.youtube.com/watch?v=FLGP2oMkE0Y



16

De verteller kan reflecteren op de betekenis van het vertelde vanaf een 
standpunt buiten het verhaal. De mate waarin het lukt om een positieve 
betekenis aan een verhaal te geven, is van belang voor de geestelijke 
gezondheid, juist ook als een gebeurtenis aanvankelijk misschien als 
negatief ervaren wordt (McAdams, 2006; Singer et al., 2013; Westerhof & 
Bohlmeijer, 2014; zie het kader Het leven in één vraag). De reflectie kan op 
drie niveaus plaatsvinden: evalueren, redeneren en integreren. 

In een evaluatie wordt de kwaliteit van een verhaal benoemd: het is 
bijvoorbeeld leuk, boeiend, triest, of spannend. In het voorbeeld wordt de 
bruiloft beschreven als een memorabele, bijzondere en zeer persoonlijke 
dag. Een andere manier van reflecteren is het autobiografisch redeneren. 
Daarbij wordt een expliciete betekenis gegeven aan de eigen identiteit, 
waarden of levenslessen die de specifieke gebeurtenissen overstijgt: 
de moraal van het verhaal. In het voorbeeld wordt dit uitgedrukt in de 
voorlaatste zin: de verteller weet waar het leven om draait en ze kan 
makkelijker relativeren. De derde, nog bredere manier van autobiografische 
reflectie, is de integratie van verschillende verhalen tot een levensverhaal: 
waar kom ik vandaan, waar ben ik nu en waar ga ik naartoe? In het 
voorbeeld worden de ingrijpende gebeurtenissen verbonden aan het 
verleden met een versnipperde jeugd en aan de conclusie dat ze sindsdien 
een stuk relaxter is. De gebeurtenissen worden dus niet gezien als een 
herhaling van zetten, maar maken nieuwe ontwikkeling mogelijk.

Volgens het model in figuur 1 loopt de relatie tussen persoonlijke verhalen 
en geestelijke gezondheid via de verschillende functies die verhalen 
kunnen hebben (Bluck, Alea, & Habermas, 2005; Webster, Bohlmeijer, & 
Westerhof, 2010; Westerhof & Bohlmeijer, 2014). Naarmate een verhaal 
beter voldoet aan de kenmerken van autobiografische expressie en 
reflectie kan het ook beter voldoen aan die verschillende verhaalfuncties. 
Er kunnen drie soorten functies worden onderscheiden. De eerste soort 
zijn sociale functies. Mensen leren elkaar kennen doordat ze verhalen 
uitwisselen. Hun onderlinge band wordt onderhouden en versterkt door 
het delen van verhalen. Verhalen zijn ook een belangrijk middel om aan 
anderen getuigenis af te leggen of hen te overtuigen van een bepaalde 
visie op de wereld. De tweede soort zijn instrumentele functies: verhalen 
kunnen bijdragen aan het reguleren van emoties, aan het omgaan met 
problemen, aan het maken van keuzes en aan het verbeelden van het leven. 
De derde soort functies zijn integratieve functies: verhalen dragen bij aan 
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antwoorden op grotere vragen, zoals ‘wie ben ik?’ of ‘wat geeft mijn leven 
zin?’ De integratieve functie betreft daarmee vooral identiteitsconstructie 
en zingeving (zie het kader de integratieve functie van verhalen; zie ook 
Bohlmeijer, Lamers, & Westerhof, 2014; Van Bruggen et al., 2017; Webster, 
Bohlmeijer, & Westerhof, 2014; Westerhof, Bohlmeijer, & McAdams, 2017).

De integratieve functie van verhalen
Jeff Webster (2014) promoveerde op 
onderzoek naar de rol van tijdsperspectief. 
Hij maakte een overzicht van de 
onderzoeksliteratuur over reminiscentie. Hij 
liet zien dat de manier waarop mensen zich 
gebeurtenissen uit hun leven herinneren en 
de functies die deze herinneringen vervullen 
van belang zijn voor geestelijke gezondheid en 
welbevinden. Hij ontwikkelde een instrument 
om tijdsperspectief te onderzoeken en vond 
dat een gebalanceerd tijdsperspectief, waarbij 

mensen zowel betekenis uit het verleden als uit de toekomst halen voor 
hun huidige leven van belang is voor welbevinden en wijsheid. 

Vincent van Bruggen (2018) promoveert 
in samenwerking met de Vrije Universiteit 
en Dimence binnenkort op onderzoek naar 
existentiële angst. Existentiële angst wordt 
opgeroepen door bestaansvragen rondom 
zinloosheid, eenzaamheid, schuld, identiteit 
en dood. Op basis van een systematisch 
literatuuroverzicht concludeerde hij dat er 
ruimte was voor het ontwikkelen van een 
instrument dat existentiële angst in de breedte 
meet. Hij ontwikkelde en testte de nieuwe 

Existential Concerns Questionnaire in een algemene en klinische 
populatie.

Er zijn grote verschillen tussen mensen in de vaardigheden om een verhaal 
te vertellen dat bijdraagt aan geestelijke gezondheid. Deze narratieve 
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competentie kan omschreven worden als het vermogen om verhalen zo 
te vertellen dat plot, expressie en reflectie een vorm en functie krijgen die 
bijdragen aan geestelijke gezondheid. Dit vermogen heeft te maken met 
cognitieve, linguïstische, emotionele, motivationele, sociale, ethische en 
esthetische vaardigheden die nodig zijn om een verhaal over het eigen 
leven te construeren. Een voorbeeld is alexithymie, een begrip dat onder 
andere verwijst naar moeilijkheden in de gewaarwording en beschrijving 
van emoties (Derks, Westerhof, & Bohlmeijer, 2017; zie kader Emotionele 
gewaarwordingen en borderline persoonlijkheidsstoornis). 

Emotionele gewaarwording en borderline persoonlijkheidsstoornis
Promovendus Youri Derks (GGNet) doet onderzoek naar emotionele 
gewaarwording bij mensen met borderline persoonlijkheidsstoornis. 
In een meta-analyse heeft hij laten zien dat problemen in emotionele 
gewaarwording een belangrijk onderdeel zijn van borderline 
persoonlijkheidsproblematiek. Hij ontwikkelt in samenspraak met 
professionals en patiënten de Sense-It! Deze draagbare technologie 
meet real-time fysiologische arousal die een rol speelt bij emoties en 
geeft patiënten feedback om hen te ondersteunen in hun emotionele 
gewaarwording. 

Narratieve competentie is niet alleen een individueel kenmerk, maar ook 
afhankelijk van sociaal-culturele processen (Bourdieu, 1993; Westerhof & 
Voestermans, 1995). Hoewel verhalen zeer persoonlijk kunnen zijn, spelen 
sociaal-culturele processen een belangrijke rol (Hermans & Kempen, 
1993). Enerzijds gaat het om de uitwisseling van verhalen in het onderlinge 
contact tussen mensen. Verhalen zijn niet denkbaar zonder een publiek: 
zelfs wanneer iemand voor zichzelf de betekenis van een gebeurtenis 
overdenkt, spelen anderen in gedachten meestal een rol. Anderzijds maken 
mensen zich in hun autobiografische verhalen bestaande culturele verhalen 
eigen. Ze dragen daarmee bij aan het opnieuw creëren of veranderen van 
de cultuur waarin ze leven. Daarbij spelen ook maatschappelijke belangen 
en machtsrelaties een rol. Deze leiden ertoe dat sommige mensen hun 
verhaal niet kunnen vertellen of dat bepaalde verhalen minder gewaardeerd 
worden. Het ene verhaal is daarmee meer ‘vertelbaar’ dan het andere 
verhaal. 
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Patiëntervaringsverhalen
Anneke Sools deed samen met het 
Rathenau-instituut een onderzoek naar 
patiëntervaringsverhalen (Sools et al., 2014; Tromp, 
Sools, & van Egmond, 2016). Ruim 100 patiënten 
schreven online verhalen over het complexe 
medisch-technische systeem van het ziekenhuis. 
Een verhaallijnanalyse van de verzamelde verhalen 
resulteerde in acht verschillende verhaallijnen. In 
de verhaallijnen bleek de wisselwerking tussen 
de rol van patiënten en de ervaren kwaliteit van 

zorg een belangrijke rol te spelen in de afstemming tussen patiënten 
en zorgverleners. Er werden vier patronen van afstemming tussen 
patiënten en zorgverleners onderscheiden: 1) Patiënt en zorgverleners 
bereiken overeenstemming over de gewenste rol van de patiënt of 
die rol blijkt vanzelfsprekend en behoeft geen overeenstemming; 
2) De patiënt wenst een grotere rol dan wordt toegekend of erkend 
door zorgverleners; 3) De patiënt wenst een kleinere rol dan wordt 
toegekend of erkend door zorgverleners, krijgt noodgedwongen een 
grotere rol en verwacht een grotere/andere rol van het ziekenhuis en 4) 
De patiënt twijfelt over de gewenste rolinvulling van zichzelf en/of die 
van de zorgverlener of is nog bezig die rollen te definiëren. Op basis 
van het onderzoek zijn workshops gegeven voor zorgprofessionals. 
Het rapport is besproken in de Tweede Kamer en ontving een positieve 
reactie van toenmalig minister Schippers (VWS).
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1.2 Narratieve zorg

Verhalen spelen een belangrijke rol in persoonsgerichte zorg. Persoonlijke 
verhalen worden bijvoorbeeld gebruikt voor het opstellen van 
zorgleefplannen in de ouderenzorg of in de diagnostiek en indicatiestelling 
in de geestelijke gezondheidszorg. Persoonlijke verhalen zijn ook 
essentieel in alledaagse zorginteracties: de uitwisseling van verhalen 
maakt een betekenisvolle band mogelijk, waarin er ook aandacht kan 
zijn voor de waarden, wensen en voorkeuren van cliënten of patiënten. 
In verhalende interventies worden mensen gestimuleerd hun verhalen te 
vertellen, deze te delen met anderen of erover te reflecteren om daarmee 
hun gezondheid te bevorderen. Tot slot worden verhalen ook gebruikt 
in de evaluatie en verantwoording van de kwaliteit van zorg (zie kader 
Patiëntervaringsverhalen).

Met de transitie naar meer persoonsgerichte zorg wordt de aandacht 
voor het persoonlijke verhaal ook explicieter benoemd, bijvoorbeeld in 
de Nationale Wetenschapsagenda. Vanuit het heuristische model is het 
belangrijk er rekening mee te houden dat niet iedereen het eigen verhaal 
kan en wil delen, dat niet elk verhaal even ‘vertelbaar’ is, dat mensen hun 
verhalen in de loop der tijd aanpassen en dat niet elk verhaal bijdraagt aan 
gezondheid. Meer systematisch onderzoek naar de rol van persoonlijke 
verhalen in de zorg kan de kwaliteit van persoonsgerichte zorg verder 
verbeteren. Daarvoor zijn drie pijlers van evidence-based werken van belang 
(American Psychological Association, 2006): (1) de beste wetenschappelijke 
kennis, (2) de klinische expertise van zorgverleners en (3) de waarden, 
wensen en voorkeuren van zorgnemers. Narratieve zorg verwijst dan 
naar persoonsgerichte zorg waarin er op basis van wetenschappelijke 
inzichten op een professionele manier aangesloten wordt bij de verhalen 
van mensen. In het ontwerpen van zorgpraktijken en interventies en de 
toepassing daarvan in alledaagse zorg is het van belang steeds zowel 
onderzoekers als professionals en cliënten of patiënten, met eventueel hun 
ondersteuningsnetwerk, te betrekken.
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Narratieve interventies van het Story Lab

Groen en Grijs (Westerhof, 2011) biedt een heldere handleiding om 
jongeren en ouderen met elkaar in gesprek te brengen aan de 
hand van hun levensverhalen en is onder andere toegepast in een 
onderwijscontext. Gezamenlijk kunnen deelnemers een aantal thema’s 
kiezen waar ze over willen praten. Een procesevaluatie liet zien dat 
het delen van verhalen bijdraagt aan een beter en minder stereotiep 
contact tussen de generaties.

Herinneringskoffers is een project dat het Story Lab samen met Museum 
de Scheper en Livio uitvoerde. De koffers bevatten voorwerpen uit 
het alledaagse leven van vroeger, die aanzet kunnen geven tot het 
uitwisselen van herinneringen in kleine groepen. Studenten deden 
onderzoek naar het ontwerp en de uitvoering van de interventie. 

Dierbare Herinneringen (Westerhof, Korte, Eshuis,  
& Bohlmeijer, 2017) is een project dat het Story Lab samen met 
Zorggroep Sint Maarten en de Posten uitvoerde. Geschoolde 
vrijwilligers gaan vijf keer bij ouderen in woonzorgcentra langs om hen 
te trainen in het ophalen van levendige, positieve herinneringen aan 
eenmalige gebeurtenissen in hun leven. De interventie is erkend als 
‘effectief volgens eerste aanwijzingen’ voor depressieve klachten.

Op Verhaal Komen (Bohlmeijer & Westerhof, 2010) combineert life review 
therapie met narratieve therapie voor mensen die ouder zijn dan 55 jaar. 
De interventie bestaat uit acht sessies van twee uur in kleine groepen. 
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Jojanneke Korte (2012) promoveerde op kwantitatief en kwalitatief 
onderzoek naar de interventie. Zij kon laten zien dat de interventie 
een middelgroot effect had op depressieve klachten en welbevinden 
tot een jaar later. De interventie is erkend als ‘effectief volgens goede 
aanwijzingen’. De interventie heeft ook effecten als zelfhulp met e-mail 
counseling (Lamers et al., 2015) en als online interventie (Westerhof et 
al., 2017).

Wie ben ik? (Westerhof, Beernink-Wassink, & Sools, 2016) combineert 
life review therapie met narratieve therapie. De interventie is 
speciaal ontwikkeld voor mensen met verstandelijke beperkingen 
en psychische klachten. Daarbij is rekening gehouden met klinische 
expertise betreffende de specifieke doelgroep en wensen van 
patiënten uit evaluatieonderzoek. De interventie is momenteel in een 
erkenningstraject.

Herstel in beeld is een project dat het Story Lab uitvoerde samen met 
de Broeders van Liefde en de Universiteit van Antwerpen onder 
leiding van Tom Vansteenkiste. Deelnemers waren mensen met een 
ernstige psychiatrische aandoening die aan hun persoonlijk herstel 
werkten. Voor de interventie kregen zij beschikking over een digitaal 
fototoestel waarmee ze hun herstel in kaart brachten. In groepen van 
acht deelnemers bespraken zij elkaars foto’s. Zij participeerden ook in 
de analyse en kwamen met vier thema’s die bijdroegen aan herstel: 
betekenisvolle relaties, activiteiten, plaatsen en zaken van innerlijke 
betekenis. De foto’s werden rondom deze thema’s in een tentoonstelling 
opgenomen.
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In het Story Lab ontwerpen en onderzoeken we narratieve interventies die 
mensen ondersteunen in het vertellen van een verhaal dat bijdraagt aan hun 
geestelijke gezondheid (zie kader Narratieve interventies van het Story Lab). 
De synthese van de best beschikbare wetenschappelijke kennis zoals ik die 
heb samengevat in het heuristische model, speelt een belangrijke rol in het 
ontwerpen en onderzoeken van narratieve interventies. Klinische expertise 
en waarden, wensen en voorkeuren van cliënten of patiënten dragen bij 
aan de tailoring van interventies: het afstemmen van de processen in een 
interventie op specifieke doelen en doelgroepen. In het kader ‘Naar een 
narratieve interventie voor mensen met persoonlijkheidsproblematiek’ 
wordt kort beschreven hoe we wetenschappelijke bevindingen, klinische 
expertise en ervaringsdeskundigheid gebruiken bij het ontwerpen van 
interventies.

Naar een narratieve interventie voor mensen 
met persoonlijkheidsproblematiek
Silvia Pol (GGNet) doet aan het Story Lab promotie-onderzoek naar de 
levensverhalen van mensen met persoonlijkheidsstoornissen. Bij Scelta, 
het expertisecentrum voor persoonlijkheidsproblematiek, wordt al lange 
tijd aan patiënten gevraagd om bij aanmelding hun levensverhaal op 
papier te zetten. De verhalen worden gebruikt voor de indicatiestelling: 
welk behandelprogramma werkt het beste voor deze persoon? Tot nu 
toe was de klinische expertise hierover nogal impliciet. In een serie 
interviews en focusgroepen met professionals heeft ze deze kennis 
expliciet gemaakt. Vervolgens heeft ze deze in een checklist vastgelegd 
en de validiteit en betrouwbaarheid daarvan onderzocht die momenteel 
in de indicatiestelling gebruikt wordt. Ze heeft aan patiënten ook 
gevraagd om hun levensverhaal na afloop opnieuw te schrijven. Eerste 
analyses laten zien dat zij versterkt worden in de mate van agency en 
in de kwaliteit van communion. Momenteel gebruiken we de opgedane 
kennis in het ZonMW project Een sterk verhaal. Op basis van de 
wetenschappelijke kennis, klinische expertise van professionals en 
ervaringsdeskundigheid van patiënten ontwikkelen we een interventie 
die patiënten ondersteunt in hun persoonlijk en maatschappelijk 
herstel.
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Het onderzoek naar de werkzaamheid van narratieve interventies draagt 
bij aan een verdere validering en verfijning van het heuristische model. 
Kwalitatieve studies laten de waarde van narratieve interventies vanuit 
het perspectief van de deelnemers zien (bv. Korte et al., 2014; Westerhof, 
2011). Deelnemers geven bijvoorbeeld aan dat ze door een verhalende 
interventie meer verbondenheid met anderen ervaren, beter weten hoe 
ze hun leven vorm kunnen geven, of een meer zinvol leven ervaren. 
Deze waarden passen goed bij de sociale, instrumentele en integratieve 
functies van verhalen. In andere kwalitatieve studies onderzoeken we 
veranderingsprocessen in interventies (bv. Bohlmeijer & Westerhof, 
2013). Dergelijke studies bevestigen vooral de rol van processen van 
autobiografische expressie en reflectie in het verbeteren van de geestelijke 
gezondheid. We doen ook kwantitatief onderzoek, waarbij we goede 
trials opzetten naar de effectiviteit van interventies in het verminderen van 
psychische klachten en het bevorderen van welbevinden (bv. Westerhof, 
Lamers et al., 2017; Westerhof, Korte et al., 2017). 

We dragen daarmee bij aan de state-of-the art van kennis over de 
werkzaamheid van narratieve interventies. Het sterkste bewijs komt tot 
nu toe uit de ouderenzorg. Een meta-analyse van 128 studies (Pinquart 
& Forstmeier, 2012) laat middelgrote effecten zien van reminiscentie en 
life review op depressieve klachten. Een meta-analyse van 12 randomized 
controlled trials laat vergelijkbare effecten zien bij mensen met dementie 
(Huang et al., 2016). Wanneer reminiscentie gecombineerd wordt met 
therapeutische benaderingen, komen de effecten overeen met die van 
cognitieve gedragstherapie voor depressie bij ouderen. Reminiscentie is 
opgenomen in de zorgstandaard dementie en in het addendum ouderen 
van de multidisciplinaire richtlijn depressie.

1.3 Conclusie

In dit eerste deel van mijn oratie heb ik uitgebreid stil gestaan bij het belang 
van verhalen voor geestelijke gezondheid. Ik heb een heuristisch model 
gepresenteerd dat aangeeft hoe verhalen bijdragen aan geestelijke gezondheid. 
Narratieve zorg besteedt expliciet aandacht aan de rol van verhalen in 
persoonsgerichte zorg. Het Story Lab doet zowel meer basaal onderzoek 
naar de relatie tussen verhalen en geestelijke gezondheid als meer toegepast 
onderzoek naar het ontwerp en de werking van narratieve interventies. Ik wil 
nu overgaan op de rol die digitale technologie hierbij kan spelen. 



25

2. TECHNOLOGIE VOOR  
NARRATIEVE INTERVENTIES
2.1. Digitale verhalen

De afgelopen decennia heeft digitale technologie een grote impact gehad 
op de manier waarop verhalen verteld worden. Vooral sociale media 
spelen tegenwoordig een belangrijke rol in veel domeinen. In de literatuur 
publiceert het twitteraccount @sixwordstories bijvoorbeeld ultrakorte 
verhalen van slechts zes woorden, geïnspireerd door Hemingways six 
word story: “For sale, baby shoes, never worn”. In de traditionele media 
wordt de online versie van kranten verrijkt met links naar sociale media 
en youtube. In het alledaagse leven hebben Facebook en Snapchat het 
expliciet over een verhaal als een stream van berichten. Facebook herinnert 
je aan gebeurtenissen van precies een jaar geleden of maakt een filmpje als 
je een aantal jaren met iemand bevriend bent. Ook bestaan er apps, zoals 
Lookback, Year in Review, Timehop, MySocialBook of MuseumofMe, die 
sociale media feeds gebruiken om korte, geautomatiseerde biografieën te 
maken. 

Mensen hebben natuurlijk hun verhalen al ver voor het digitale tijdperk 
opgetekend in bijvoorbeeld dagboeken, brieven, autobiografieën, 
tekeningen, schilderijen of meer recent in foto’s en films. Dergelijke 
technologieën maken persoonlijke verhalen ook in letterlijke zin tot 
selfing device (McAdams, 1996) of technologie van het zelf (Foucault, 
1988). Persoonlijke verhalen konden door het schrift, de boekdrukkunst, 
de fotografie of de film vastgelegd en verspreid worden en ze werden 
onafhankelijk van het persoonlijk contact dat nodig is om ze mondeling 
door te geven. 

Digitale media kunnen deels als een voortzetting van dit soort technologie 
gezien worden, maar ze brengen ook een nieuwe dynamiek met zich mee. 
Digitale technologie maakt het heel makkelijk om verhalen op te slaan 
en te delen. Mensen creëren via sociale media een permanente stroom 
van verhalen, die zelfs kan leiden tot een virtuele verdubbeling van hun 
eigen leven. Ze creëren zo een extern autobiografisch geheugen (Sutton, 
2016; Westerhof, 2017). Dat externe geheugen vergroot niet alleen de 
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capaciteit van het interne autobiografische geheugen, maar creëert ook 
een andere dynamiek. Thomas en Briggs (2016) lieten mensen bijvoorbeeld 
kennis maken met een geautomatiseerde biografie op basis van Facebook 
data. Alle gebeurtenissen worden in zo’n biografie op gelijke voet naast 
elkaar gezet. Deelnemers hadden daarentegen de neiging alledaagse 
gebeurtenissen als irrelevant te zien en gebeurtenissen met bijvoorbeeld 
een ex-partner opnieuw te willen waarderen in het licht van hun huidige 
levenssituatie. 

Het tweede kenmerk van digitale technologie betreft de verhaalmedia 
(Rettberg, 2014; Ryan, 2015). Net als in traditionele media wordt er 
gebruik gemaakt van verhaalteksten, maar worden ook beelden, geluiden 
en filmpjes gebruikt om verhalen te vertellen. De laatste jaren zijn ook 
interactieve computergames (Koenitz et al., 2015) en ‘virtual reality’ 
(Bucher, 2018) in opkomst opkomen als het gaat om storytelling. Dergelijke 
digitale middelen voegen nieuwe verhaalmogelijkheden toe die voorheen 
niet bestonden. 

Het derde kenmerk betreft de interactie bij het vertellen van verhalen 
(Koenitz et al., 2015; Rettberg, 2014; Ryan, 2015). Digitale technologie 
voegt iets toe aan de snelheid van uitwisseling van verhalen met anderen. 
Ook ontstaat er een nieuwe dynamiek van wat privé en publiek is en van 
wat reëel en virtueel is. Digitale systemen krijgen ook steeds meer zelf 
een interactieve rol toebedeeld. In games is de computer bijvoorbeeld 
betrokken in het opwerpen van complicerende acties die het verhaal 
spannend moeten houden. Deze interactiviteit van het systeem is een 
geheel nieuwe kwaliteit die voorheen niet bestond.

Elk technologie biedt andere mogelijkheden en beperkingen voor het 
vertellen en delen van verhalen. Bij Twitter gaat het om een beperkt aantal 
tekens, bij Snapchat om foto’s die snel weer verdwijnen, in games om een 
min of meer vastgelegd repertoire aan actiemogelijkheden. Toch kunnen 
we pas in het daadwerkelijke gebruik van de technologie zien hoe mensen 
verhalen vertellen en uitwisselen. Alleen op basis van het daadwerkelijke 
gebruik kunnen we beoordelen of dat bijdraagt aan hun geestelijke 
gezondheid en welbevinden. Het heuristische model kan gebruikt worden 
om de betekenis van digitale verhalen te onderzoeken, maar digitale 
verhalen vragen ook om aanpassingen van het model (zie figuur 2). 
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Figuur 2: Narratieve technologie in het heuristisch model
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2.2. Digitale narratieve interventies

Ik bespreek hier de vragen die digitale media oproepen aan de hand van 
twee digitale, narratieve toepassingen in persoonsgerichte zorg die we aan 
het Story Lab onderzoeken: de online versie van de interventie “Op Verhaal 
Komen” en het maken van een “Online Levensalbum”. Ik richt me vooral op 
de verhaalfuncties die ermee ondersteund kunnen worden.

De online interventie “Op Verhaal Komen Online”

De interventie ‘Op Verhaal Komen’ is bedoeld voor mensen van middelbare 
en oudere leeftijd die te kampen hebben met depressieve klachten en 
gebaseerd op narratieve therapie en life review therapie. De interventie 
stimuleert autobiografische expressie en reflectie. Deelnemers wordt 
gevraagd specifieke, levendige, positieve en negatieve herinneringen uit 
verschillende fasen van hun leven op te halen. Vervolgens worden ze 
gemotiveerd om te reflecteren op de betekenis van de herinneringen en 
ze te integreren in een levensverhaal dat hen weer kracht geeft door te 
gaan. De interventie sluit af met de vraag naar een nieuw, inspirerend 
hoofdstuk voor de toekomst. Eerder onderzoek heeft laten zien dat de 
interventie bijdraagt aan vermindering van depressieve klachten en 
versterking van welbevinden in een face-to-face groepsvorm (Korte et al., 
2012) en als zelfhulpboek met coaching via e-mails (Lamers et al., 2015). 
Recent onderzochten we ‘Op Verhaal Komen’ ook als een volledig digitale 
internetbehandeling (Westerhof, Lamers, Postel, & Bohlmeijer , 2017). 
We vergeleken in de internetomgeving een variant waarbij er sprake was 
van begeleiding door een counselor met een variant waarbij deelnemers 
contact hadden met lotgenoten, die onderling feedback gaven op elkaars 
verhalen. 

Figuur 3: Inlogscherm Op Verhaal Komen Online
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De digitale technologie is nog redelijk beperkt in deze interventie (zie 
figuur 3). Het externe autobiografische geheugen speelt een rol omdat 
het optekenen van verhalen de basis is voor de uitwisseling in de digitale 
omgeving: de counselor of de lotgenoten kunnen deze in hun eigen tijd en 
plaats lezen en van opbouwende feedback voorzien. Specifiek in de online 
interactiviteit is het anonieme contact met de counselor of de lotgenoten. 
Ook zijn er zogeheten persuasieve elementen aan het systeem toegevoegd: 
mensen ontvangen bijvoorbeeld reminders om opdrachten uit te voeren of 
nieuwe berichten te lezen. Wat betreft de gebruikte media is de interventie 
voornamelijk talig, met ook creatieve schrijfoefeningen. 

We onderzochten de interventie in een mixed-methods studie (Westerhof, 
Lamers et al., 2017). De bevindingen laten zien dat de integratieve functie 
minder goed bereikt lijkt te worden dan in de face-to-face groepsversie. 
De interventie bleek effectief te zijn, maar de effecten op depressieve 
klachten en welbevinden waren minder sterk dan in de face-to-face 
groepsinterventie. Er werd ook geen effect gevonden op ego-integriteit, 
een belangrijke maat voor de integratieve functie van verhalen. Hoewel 
de deelnemers gemiddeld genomen tevreden waren over het contact 
met de counselor of de lotgenoten, vonden sommigen de uitwisseling 
oppervlakkig. Ze gaven bijvoorbeeld aan dat de counselor meer een 
facilitator was dan een echte counselor of dat de feedback van de 
lotgenoten geen diepgang had. Volgens sommige deelnemers hadden ze 
daardoor weinig nieuw inzicht in hun verhaal gekregen. 

De resultaten laten ook zien dat de sociale functie van de uitwisseling van 
verhalen niet voor alle deelnemers even goed vervuld kon worden, met 
name in de lotgenotenvariant. De deelnemers vonden de contacten met de 
counselor meer persoonlijk, plezierig en betekenisvol dan de contacten met 
lotgenoten. Hoewel sommige deelnemers tevreden waren, gaven anderen 
aan hun verhalen liever niet te willen delen met lotgenoten die zij niet 
kenden of die een heel andere problematiek lieten zien in hun verhalen. Dit 
leidde met name in de lotgenotenconditie ook tot minder gebruik en hogere 
uitval. In beide condities waren er mensen die aangaven dat ze graag 
persoonlijk contact wilden hebben, hoewel er ook enkelen waren die juist 
de anonimiteit prettig vonden. 

Ik kan concluderen dat digitale technologie in dit project de integratieve 
en sociale functies van verhalen niet op alle punten even goed kan 
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ondersteunen. We hebben daarom voorgesteld te onderzoeken hoe 
persoonlijk contact en technologie elkaar het beste kunnen afwisselen om 
een zo krachtig mogelijke interventie te maken (Westerhof et al., 2017). 
Oefeningen voor autobiografische expressie kunnen bijvoorbeeld goed 
zelfstandig als huiswerk online gedaan worden. Face-to-face contact met 
counselor en lotgenoten lijkt nodig om tot een betere sociale uitwisseling 
en een betere integratie van het verhaal te komen.

De interventie “Online Levensalbum”

Teuntje Elfrink en Christina Ullrich ronden momenteel een onderzoek af 
naar een online levensalbum voor mensen met beginnende dementie 
(Elfrink et al., 2017). Het onderzoek is gefinancierd door ZonMW-
Memorabel, Alzheimer Nederland en PGGM en wordt uitgevoerd in 
samenwerking met Livio en het Universitair Netwerk Ouderenzorg van 
het Universitair Medisch Centrum Groningen. We hebben vrijwilligers 
getraind om in een vijftal gesprekken samen met mensen met dementie 
en hun naasten een multimediaal levensalbum te vullen met foto’s en 
teksten, maar ook met filmpjes, video en muziek. Als het boek klaar is, 
kan het worden afgedrukt en gebruikt om herinneringen op te halen of 
zich te laten inspireren voor het huidige leven. We onderzoeken of het 
online levensalbum bijdraagt aan het voorkómen en verminderen van 
neuropsychiatrische symptomen, zoals depressie, angst, agitatie en 
ontremming, en aan het verbeteren van de kwaliteit van leven van de 
persoon met dementie en diens naaste(n). Daarnaast onderzoeken we hoe 
verschillende betrokkenen gebruik maken van de applicatie en de waarde 
ervan beoordelen.

Het online levensalbum maakt gebruik van verschillende nieuwe 
mogelijkheden die digitale technologie biedt (zie figuur 4). Het werkt 
daadwerkelijk als een extern autobiografisch geheugen dat ondersteuning 
biedt wanneer het interne geheugen in de loop van het dementieproces 
minder sterk wordt. Juist het gebruik van multimediale prompts versterkt 
het proces van herinneringen omdat er een beroep wordt gedaan op 
meerdere zintuigen om herinneringen te activeren. De interactiviteit is 
vooral terug te vinden in de uitwisseling met naasten, die bij kunnen 
dragen aan het aanvullen van het levensalbum en het opnieuw ophalen van 
herinneringen. 
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Figuur 4: Voorbeelden uit een online levensalbum

Eerste bevindingen laten zien dat de deelnemers vooral de uitgeprinte 
versie gebruiken. De online versie heeft wel een toegevoegde waarde 
voor zorgverleners, die deze kunnen gebruiken om een persoon beter te 
leren kennen. De online versie heeft ook waarde voor naasten die verder 
weg wonen en het boek verder kunnen blijven aanvullen. De analyse 
van de eerste levensalbums laat zien dat mensen vooral veel foto’s 
van positieve gebeurtenissen uit de eigen familiekring opnemen, zoals 
feestelijke momenten en vakanties. Het levensalbum draagt vooral bij aan 
de expressie van levendige, positieve verhalen, die met anderen gedeeld 
worden. De functie die het meest gestimuleerd wordt, is de sociale functie 
van de uitwisseling van verhalen. Het levensalbum is een specifieke 
constructie van de levensloop, die ook bijdraagt aan het behoud van de 
identiteit, een integratieve functie.

Ik kan concluderen dat technologie in dit project mogelijkheden biedt die 
zonder technologie moeilijker verwezenlijkt hadden kunnen worden. Het 
externe autobiografisch geheugen, de multimedialiteit en de uitwisseling 
met naasten en zorgverleners spelen daarbij een belangrijke rol. De 
technologie draagt bij aan de sociale functie van verhalen en deels aan de 
integratieve functie van identiteitsvorming. 
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2.3. Conclusie

Technologie maakt van persoonlijke verhalen een concrete, materiële 
technologie van het zelf. Uit de ervaringen met de besproken projecten leer 
ik vooralsnog drie dingen. Ten eerste kan het heuristische model gebruikt 
worden voor het beoordelen van de werking en het effect van narratieve 
technologie. Het gebruik van technologie heeft invloed op de specifieke 
constructie van persoonlijke verhalen en daarmee op de functies die 
verhalen kunnen vervullen ter ondersteuning van de geestelijke gezondheid. 
Er zijn zowel mogelijkheden als beperkingen aan het licht gekomen in de 
manier waarop digitale technologie tot nu toe gebruikt is in de projecten 
van het Story Lab. 

Ten tweede roept het gebruik van technologie ook de vraag op of het 
heuristisch model verder moet worden aangepast. Narratieve competentie 
breidt zich uit tot technologische vaardigheden. Het gaat dan niet 
alleen om het gebruik van de juiste knoppen, maar ook om inzicht in 
de consequenties van het gebruik van narratieve technologie: met wie 
willen mensen op welke manier hun verhalen delen? Ook hier spelen 
maatschappelijke belangen en macht een belangrijke rol: wie kan wel of 
niet een bepaald verhaal via technologische middelen vertellen en delen? 
Ten derde wordt op een meer fundamenteel niveau de vraag 
opgeroepen of narratieve technologieën daadwerkelijk een verhalend 
karakter hebben (Koenitz et al., 2015; Ryan, 2015). Met name vanuit de 
literatuurwetenschappen is de vraag gesteld of de interactiviteit en de 
multimedialiteit het wel mogelijk maken om een volwaardig plot met een 
tijdsverloop uit te drukken. Door de interactiviteit is er vaak geen vooraf 
vastgesteld einde waar in een verhaal naartoe gewerkt kan worden. In 
foto’s, games of virtual reality is vaak geen of slechts een heel beperkt 
tijdsverloop vast te stellen. Deze onderzoekers hebben daarom een pleidooi 
gehouden om theorieën over verhalen te verbreden. Hoewel daar een 
interessante uitdaging ligt, kan digitale technologie niet de hele structuur en 
functie van persoonlijke verhalen overnemen. Het blijft daarom van belang 
ook de tijd en ruimte te blijven creëren voor de mondelinge, persoonlijke 
uitwisseling van verhalen en de reflectie daarop.
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3. TECHNOLOGIE VOOR
NARRATIEVE ANALYSE
We hebben gezien dat computers een nieuwe vorm van interactiviteit 
kunnen toevoegen aan digitale verhaaltechnologie. Computers worden 
er steeds beter in om bij te dragen aan het creëren en uitwisselen van 
verhalen. De Nederlandse schrijver Ronald Giphart schreef onlangs een 
verhaal samen met een robot. Internetboekhandels proberen je literaire 
smaak te voorspellen op basis van je zoekgedrag en eerdere aankopen. 
Soms is het moeilijk om onderscheid te maken tussen mens en machine. 
Aan Georgia Tech ontwikkelde professor Ashok Goel een intelligente 
onderwijsassistent, Jill Watson, die via internet vragen van studenten 
beantwoordt. De studenten realiseerden zich maandenlang niet dat Jill 
een computer was en geen menselijke docent. De analyse van verhalen is 
een belangrijk onderdeel van dit soort kunstmatige intelligentie. Ik wil nu 
ingaan op de mogelijkheden en beperkingen die technologie biedt voor 
het analyseren van verhalen. Ook hier geeft het heuristische model sturing 
aan het onderzoek, maar vraagt de toepassing van technologie ook om 
aanpassingen van het model (zie figuur 5).

3.1. Computationele, narratieve modellen

Ik begeef me op het gebied van computationele, narratieve modellen 
(Finlayson, Richards, & Winston, 2010; Franzosi, 2010; Mani, 2013). 
Het gaat daarbij om het ontwikkelen van algoritmes die de analyse van 
verhalen door computers mogelijk maken. Computationele, narratieve 
modellen verbinden inzichten uit verschillende disciplines, zoals 
cognitieve en neurowetenschap, computerwetenschap, kunstmatige 
intelligentie, linguïstiek, logica, filosofie, psychologie, sociologie en 
antropologie. Ook wordt er gebruik gemaakt van aangrenzende velden in 
de computerwetenschap, zoals text mining en natural language processing, 
die zich op woordgebruik en linguïstiek richten (Calvo, Milne, Hussain & 
Christensen, 2016). Een ander verwant veld in de computerwetenschap 
is de affective computing: deze bouwt voort op emotietheorieën uit de 
psychologie en stelt de verbale en nonverbale analyse van emoties, affecten 
en sentimenten centraal (D’Mello & Kory, 2015). 
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Computationele modellen van verhalen kunnen als een vorm van e-science 
gezien worden: het gebruik van digitale middelen voor het beoefenen van 
de wetenschap, waarbij verschillende vormen van machine learning en 
datavisualisatie worden ingezet om patronen te leren kennen (Medeiros & 
Katz, 2016). Big data spelen daarbij een belangrijke rol. Deze brengen zeven 
uitdagingen met zich mee, die wel de 7V’s van big data genoemd worden: 
volume, velocity, variety, veracity, validity, volatility en value (Khan, Uddin, 
& Gupta, 2014). Ik ga hier in op drie van deze uitdagingen: het volume, de 
complexiteit en de waarde. 

Figuur 5: Narratieve analyse in het heuristische model
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Een eerste aspect is de hoeveelheid te verwerken data. Er komen steeds 
meer narratieve data beschikbaar, omdat verhalen al met digitale middelen 
verteld zijn of omdat computers er steeds beter in worden om gesproken 
en geschreven teksten te digitaliseren. Er wordt wel gesproken van Big 
Data als de kwantiteit van data waar normaal gesproken mee wordt 
gewerkt met een factor 100 vergroot wordt. Als een narratief onderzoeker 
bijvoorbeeld 10 interviews analyseert, dan worden dat er nu 1.000. 
Dergelijke hoeveelheden zijn voor kwalitatief narratief onderzoek niet 
bereikbaar, maar voor computationele modellen wel. 

Big data worden niet alleen gekenmerkt door hoeveelheid, maar ook door 
complexiteit. Digitale technologie maakt steeds meer verhalen beschikbaar 
die in een natuurlijke setting en niet voor onderzoeksdoeleinden 
geproduceerd zijn. Dergelijke verhalen zijn vaak veel complexer dan 
verhalen die in narratief onderzoek geproduceerd worden, waarin het 
persoonlijke verhaal alle aandacht krijgt. De complexiteit neemt ook 
toe door niet alleen de verbale inhoud van een verhaal te onderzoeken, 
maar ook de manier waarop het verhaal verteld wordt, bijvoorbeeld door 
stemgebruik of gezichtsexpressie in de analyse mee te nemen (zie het 
kader Multimodaliteit van emotionele expressie in verhalen).

Multimodaliteit van emotionele expressie in verhalen
In 2014 publiceerden we een eerste onderzoek naar de herkenning van 
emoties in verhalen (Truong, Westerhof, Lamers & de Jong, 2014). We 
gebruikten de database Croatian Memories over oorlog en geweld in 
Kroatië. We onderzochten de emotionele expressie op basis van verbale 
kenmerken en op basis van stemgebruik. Over de verhalen heen 
vonden we een duidelijk patroon wanneer emoties werden uitgedrukt: 
meer na open dan na gesloten vragen, meer na beschrijvende vragen 
dan na vragen over de betekenis van gebeurtenissen en meer aan het 
einde dan aan het begin van de verhalen. Op persoonsniveau bleek er 
echter een zeer beperkte samenhang tussen verschillende modaliteiten 
van expressie. Er was juist een grote variatie tussen mensen in de 
manier waarop ze hun emoties uitten.
Zie ook http://www.croatianmemories.org/en/

Het derde aspect betreft de waarde van Big Data. Computers kunnen niet 
alleen grotere hoeveelheden en grotere complexiteit aan. De waarde van 
computers bij het analyseren van verhalen ligt er juist in dat ze een andere 
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benadering hebben dan mensen in de dagelijkse uitwisseling van verhalen 
of dan onderzoekers in de interpretatie van verhalen. In het alledaagse, 
sociale verkeer maken eigen ervaringen en een directe uitwisseling het 
mogelijk om zich in te leven in een verhaal en het daarmee te begrijpen. 
Narratief onderzoek breekt met dit alledaagse begrip, door verhalen als 
object van academisch onderzoek te nemen. Theoretische aannames en 
methodologische benaderingen kleuren daarbij de analyse. Door hierop te 
reflecteren, wordt het mogelijk dat andere onderzoekers op een soortgelijke 
manier verhalen kunnen analyseren of juist in discussie kunnen gaan over 
een analyse van een verhaal. Waar inleving en begrip een belangrijke rol 
spelen in alledaagse verhalen en een bereflecteerde interpretatie in de 
wetenschap van verhalen, lijken computers op het eerste gezicht een 
meer objectieve analyse van verhalen mogelijk te maken. Ze analyseren 
verhalen met veel meer precisie dan mensen en kunnen op een meer 
gedistantieerde manier patronen herkennen in verhalen.

3.2. Ontwikkeling van methoden

We voeren in het Story Lab momenteel twee projecten uit, die ik graag 
verder toelicht om de uitdagingen die computationele, narratieve 
modellen bieden te verduidelijken. Het eerste project betreft een analyse 
van e-mailconversaties in online therapie. Het tweede project betreft de 
herkenning van emotionele expressie bij het ophalen van herinneringen 
door mensen met dementie. In termen van het heuristische model ga ik 
hier vooral in op kenmerken van autobiografische expressie en reflectie. 

Automatische analyse van e-mailconversaties in online psychotherapie

Wouter Smink is promovendus op het project “What works when for 
whom?” dat we samen met de afdeling Onderzoeksmethodologie, 
Meetmethoden en Data-analyse en het Netherlands eScience Center 
uitvoeren. We werken hierin samen met Tactus Verslavingszorg, een 
instelling die voorop loopt in de toepassing van online behandelingen. Een 
uitdaging in onderzoek naar psychotherapie is dat veel therapieën effecten 
hebben, maar dat we nog weinig weten over de vraag hoe communicatie 
tussen cliënten en therapeuten bijdraagt aan die effecten. Een analyse van 
e-mailberichten in online psychologische behandelingen zou hier meer 
inzicht in kunnen geven. 
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We gaan op zoek naar patronen die er in de e-mailconversaties tussen 
cliënten en hulpverleners gevonden kunnen worden. We willen graag 
weten of die patronen te koppelen zijn aan het verloop van de behandeling, 
zoals aan de adherentie, dat wil zeggen het blijven deelnemen aan 
de interventie, of de effectiviteit, dat wil zeggen de veranderingen in 
psychische klachten of welbevinden. Op basis van de kennis die dat 
oplevert kan een systeem ontworpen worden dat bijdraagt aan het 
vroegtijdig herkennen van een gebrek aan motivatie om de interventie 
af te ronden of van een mogelijk gebrek aan werkzaamheid van een 
behandeling. Daarnaast kan het project inzicht opleveren voor professionals 
in welke therapie voor welke mensen het beste werkt.

Beste Roos, 
Ha die Roos! […] Ik ben een vrouw van midden 50, [informatie over 
beroep, loopbaan, vrijwilligerswerk, gezin]. Ik ken geen onderscheid 
tussen vrije tijd en werktijd. Ik ben sinds 2003 volledig WAO afgekeurd. 
Ik heb inferieur kraakbeen en ben afgesleten in rug, knieën, schouders, 
handen en ellebogen en nek. [informatie over activiteiten] Maar ik 
heb het wel druk. [informatie over hobby]. Ik heb dag en nacht pijn en 
moet binnenkort een nieuwe operatie krijgen om mijn 2e knie te laten 
vervangen door een prothese. Daar ben ik doodsbang voor. De eerste 
knie operatie was een nachtmerrie. 
Omdat ik graag schrijf en het ook erg leuk vind om verhalen te maken 
van gebeurtenissen (zonder verhaal is het leven maar saai) en omdat 
ik graag een boek wil gaan schrijven en omdat ik een instrument 
moet gaan maken om de toekomst te lijf te kunnen gaan (steeds erger 
invalide worden) wilde ik meedoen aan deze cursus. Het moet voor mij 
een kapstok worden om de komende tijd meer vertrouwen in mijzelf te 
krijgen en ik moet de vrees voor de toekomst de baas worden want nu 
is het bijna zo dat de vrees voor het lijden al genoeg is om mij volledig 
depressief te maken en ik moet mijzelf bij de lurven gaan pakken. Ik 
moet weer eens een afvalpoging doen, wil ik de operatie aan kunnen 
en ik moet vertrouwen krijgen dat het na de operatie beter met mij 
zal gaan. Ik moet mijzelf zozeer de moeite waard gaan vinden, om dit 
gevecht goed door te komen, dat ik kracht genoeg uit mijzelf kan halen. 
Anders word ik ontroostbaar.

negatieve emotiewoorden; positieve emotiewoorden; inzichtwoorden; 
lichamelijke woorden; prestatiewoorden; zintuiglijke woorden
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Ik zal een mogelijke aanpak laten zien aan de hand van ‘Op Verhaal Komen’. 
In de versie waarin deelnemers het zelfhulpboek met e-mailbegeleiding 
doorliepen, werd deelnemers aan het begin van de therapie gevraagd een 
e-mail te schrijven om zichzelf voor te stellen (Lamers et al., 2015). Op de 
vorige pagina staat een voorbeeld van zo’n e-mail. 

Een veel gebruikte gecomputeriseerde methode in de psychologie is 
de Linguistic Inquiry and Word Count (LIWC; Pennebaker et al., 2015). 
Op basis van een woordenboekbenadering zijn verschillende woorden 
toegewezen aan psychologische functies die ze vervullen. Het gaat 
bijvoorbeeld om emotiewoorden, zoals blij, bedroefd of bang. Een andere 
categorie betreft inzichtwoorden, zoals vinden, begrijpen of realiseren. 
Dergelijke woorden kunnen indicatoren zijn voor verhaalkenmerken: 
emotiewoorden kunnen verwijzen naar een aspect van autobiografische 
expressie, terwijl inzichtwoorden kunnen verwijzen naar autobiografische 
reflectie. In de tekst hierboven is met kleuren aangegeven welke negatieve 
en positieve emotiewoorden en welke inzichtwoorden LIWC herkent. 
Alle 54 voorstelmails uit de interventie zijn op soortgelijke wijze 
geanalyseerd. Er waren 11 mensen die voortijdig gestopt zijn met de 
interventie. Daarbij bleken er vijf criteria van belang: mensen die minder 
woorden gebruikten in de voorstelmail, meer negatieve emotiewoorden 
en meer lichaamsgerelateerde woorden en minder zintuigelijke en 
minder prestatiegerelateerde woorden hadden een grotere kans om 
af te vallen. Het voorbeeld voldoet hieraan op drie punten: er worden 
relatief veel negatieve en lichaamsgerichte woorden gebruikt en weinig 
prestatiegerichte woorden. Als er drie of meer criteria werden vervuld dan 
bleken mensen vaak voortijdig te stoppen met de interventie. Ik kon zo 
goed voorspellen of iemand de cursus af zou maken of niet. Tien van de elf 
mensen die de cursus niet afmaakten konden worden geïdentificeerd en 36 
van de 43 mensen die de cursus wel afmaakten. Dat wil zeggen dat er een 
specificiteit voor uitval was van 91% en een sensitiviteit voor het afmaken 
van de interventie van 84%. 

In het project komen we verschillende uitdagingen tegen als het gaat om 
de hoeveelheid en complexiteit van de data en de waarde van digitale 
analysetechnologieën. Data lijken minder makkelijk voorhanden dan op 
het eerste gezicht lijkt. E-mails van counselors laten soms relatief weinig 
variatie zien, omdat ze deelnemers op soortgelijke manieren motiveren 
en de structuur van de interventie aanhouden. In goed gedocumenteerde 
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wetenschappelijke studies naar e-health behandelingen zijn er vaak veel 
aanvullende gegevens over het beloop voorhanden, maar in de praktijk is 
dat veel minder het geval. Informatie over wie wanneer om welke reden is 
gestopt met een behandeling of over wie baat heeft gehad bij de interventie 
moet vaak uit andere systemen gehaald worden. Het is dan een uitdaging 
die gegevens te koppelen aan de e-mailconversaties. Er is vaak sprake van 
ontbrekende data en data zijn niet altijd opgeslagen in een format dat de 
gebruikte computerprogramma’s kunnen verwerken. Tot slot is privacy 
een belangrijke uitdaging: verhalende data zoals die in e-mailconversaties 
worden uitgewisseld, zijn vaak moeilijk te anonimiseren en vragen dus extra 
maatregelen om de privacy te waarborgen. 

De data zijn op verschillende manieren complex. In de analyse van de 
voorstelmails zijn vijf losse indicatoren gebruikt. In de praktijk gaat het 
echter vaak om een patroon: het benoemen van negatieve emoties 
heeft een andere betekenis wanneer er in eenzelfde verhaal ook veel 
positieve emotiewoorden of inzichtwoorden worden gebruikt. Daarnaast 
onderzoeken we het patroon niet op één moment, maar over de tijd. Tot 
slot is de interactie tussen deelnemers en counselors van belang. 

De waarde van technologie ligt erin dat een computer de data op een 
andere manier analyseert dan een menselijke onderzoeker. De  
combinatie “erg leuk” wordt bijvoorbeeld door LIWC niet herkend als een 
versterking van een positieve emotie, maar als zowel een negatief als een 
positief emotiewoord. Er zijn ook analysemethoden die meer rekening  
houden met de taalkundige functies van woorden in een zin. Ook zijn 
er methoden die meer exploratief werken, zoals machine learning. De 
computer kan bijvoorbeeld op zoek gaan naar kenmerkende verschillen in 
e-mails tussen mensen die een interventie al dan niet hebben afgemaakt. 
De computer kan zo verhaalaspecten op het spoor komen die uit bestaand 
onderzoek nog niet bekend waren. Het nadeel, zeker bij meer geavanceerde 
machine learning methoden, is dat het een black box blijft hoe de computer 
precies tot beslissingen komt. Om de theorie verder te ontwikkelen is het 
van belang ook daadwerkelijk inzicht te krijgen in wat er zich precies in een 
e-mail conversatie afspeelt. 
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Emotieherkenning bij dementie

Het tweede project gaat over de herkenning van emoties bij mensen met 
dementie. Het wordt uitgevoerd door Deniece Nazareth in samenwerking 
met de afdeling Human Media Interaction, het Universitair Netwerk 
Ouderenzorg van het Universitair Medisch Centrum Groningen en het 
Netherlands eScience Center. Emoties spelen een belangrijke rol in de 
persoonsgerichte zorg voor mensen met dementie. Juist omdat het 
dementieproces onomkeerbaar is, richt de zorg zich op het handhaven 
of verbeteren van de kwaliteit van leven. Er bestaan verschillende 
instrumenten om in de alledaagse zorg emoties te observeren, maar deze 
geven vaak een samenvattend oordeel over de emotionele toestand in 
bijvoorbeeld de afgelopen week. In de zorg is het juist belangrijk om vast te 
kunnen stellen hoe iemand zich op een bepaald moment voelt, bijvoorbeeld 
als reactie op wat een familielid of verzorgende doet of zegt. In onderzoek 
worden wel instrumenten gebruikt om deze expressie van emoties vast te 
stellen, maar deze instrumenten zijn erg bewerkelijk en in een alledaagse 
zorgcontext moeilijk te gebruiken. Tot slot is er nog weinig bekend over 
de vraag of en hoe de expressie van emoties verandert bij mensen met 
dementie, bijvoorbeeld als het verbale vermogen afneemt. Als we hier meer 
inzicht in krijgen, kan dat in de toekomst gebruikt worden om professionals 
te trainen in het beter herkennen van emotionele expressie bij mensen met 
dementie of om systemen te ontwerpen die informatie over emotionele 
expressie herkennen en vroegtijdige reacties daarop mogelijk maken.

Figuur 6 : Stappen in opnemen, extraheren en analyseren van multimodale expressie van emoties



41

Figuur 6 geeft de verschillende stappen weer in het onderzoek dat we 
doen: van het opnemen van gesprekken tot de analyse en modellering van 
de data. De data betreffen hier video-opnames van mensen met Alzheimer. 
Het gaat om grote hoeveelheden data, omdat deze in een tijdsverloop van 
seconden en minuten geanalyseerd worden. De computer stelt vooralsnog 
wel eisen, zoals aan de belichting of de geluidsopname, omdat aspecten 
van de expressie van emoties anders niet goed geanalyseerd kunnen 
worden. Ook hier geldt dat privacy van belang is: we willen graag een 
corpus maken, dat wil zeggen een database met opnames van mensen met 
dementie, die ook door andere onderzoekers gebruikt kan worden. Het is 
nodig om deelnemers daar van begin af aan goed in mee te nemen.

De data zijn ook complex. Het gaat om continue data van verschillende 
manieren waarop emotionele expressie tot stand komt. Gezichtsexpressie 
bestaat bijvoorbeeld uit de analyse van een grote hoeveelheid kleine 
spierbewegingen in het gezicht (zie figuur 7). Stemgebruik bestaat uit 
verschillende indicatoren zoals pauzes, spreeksnelheid, en volume. Verbale 
expressie kent ook een scala aan uitingen, waaronder het direct benoemen 
van positieve en negatieve emotiewoorden. De vraag is hoe deze data 
gecombineerd moeten worden om tot een eenduidige interpretatie te 
komen. Daarbij moet ook rekening gehouden worden met de grote 
individuele verschillen tussen mensen in de manier waarop ze emoties 
uitdrukken. Tot slot willen we veranderingen in de loop van het ziekteproces 
onderzoeken, waarbij het een uitdaging is vast te stellen welke kenmerken 
van de expressie van emoties bij normale processen van ouder worden horen 
en welke bij de cognitieve achteruitgang waarmee dementie gepaard gaat. 

Figuur 7:  Open face pipeline voor de herkenning van emoties aan de hand van 

gezichtsuitdrukkingen (Baltrusaitis et al., 2016)
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De waarde van het project ligt erin dat we een toepassing maken voor 
een specifieke groep in een min of meer alledaagse setting. We willen 
emoties van mensen met Alzheimer oproepen door hen aan de hand van 
een levensalbum herinneringen te laten ophalen. De computer heeft hierin 
een toegevoegde waarde, omdat mensen zich snel aanpassen en het niet 
meer opmerken als iemand bijvoorbeeld langzamer of zachter gaat praten. 
Een belangrijke vraag is of bestaande modellen mogelijk een bias vertonen 
op grond van de data waarop ze gebaseerd zijn. Bestaande modellen zijn 
namelijk vooral gemaakt op basis van acteurs die emoties uitbeelden of 
op basis van jongeren bij wie in een meer experimentele setting emoties 
worden opgewekt. Het is dus de vraag hoe goed de computer erin slaagt 
om ook bij oudere mensen met dementie emoties te herkennen. 

3.3. Conclusie

Samenvattend kan ik concluderen dat het gebruik van computationele, 
narratieve modellen nieuwe mogelijkheden biedt voor de analyse van 
verhalen. We hebben de hoeveelheid data, de complexiteit hiervan en de 
toegevoegde waarde van computermodellen onder de loep genomen. 
Opnieuw leer ik hier drie dingen uit de lopende projecten. 

Het heuristische model kan ten eerste gebruikt worden om sturing te geven 
aan de analyse door computers. Relevante verhaalkenmerken op het gebied 
van autobiografische expressie en reflectie kunnen worden teruggevonden 
in bijvoorbeeld emotiewoorden of inzichtwoorden. De uitdaging ligt hier in 
het vinden van relevante en valide kenmerken. 

Ten twee kunnen computationele, narratieve modellen ook aanleiding zijn 
tot het verder verbeteren en verbreden van het model, bijvoorbeeld met 
nieuwe verhaalkenmerken die in machine learning of in nonverbale analyse 
gevonden worden. De uitdaging ligt hier in het vinden van een goed verhaal 
voor de interpretatie van geautomatiseerde analyses door computers. 

Ten derde wordt ook hier op een meer fundamenteel niveau de vraag 
opgeroepen hoe een verhaal begrepen kan worden. We hebben gezien 
dat computers minder neutraal zijn dan ze op het eerste gezicht lijken. 
Net als bij de analyse van verhalen door onderzoekers kunnen er ook in 
computerapplicaties vertekeningen optreden, bijvoorbeeld op basis van 
beperkingen in de data of op basis van theoretische modellen. Het blijft dus 
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van belang om net als in ander narratief onderzoek op de eigen werkwijze 
te reflecteren. Daarnaast komen computers op een heel andere manier tot 
analyses dan mensen in het alledaagse leven. Bij het laatste spelen met 
name inlevingsvermogen en wederzijds begrip een rol. Ook hier blijft het 
dus van belang om de tijd en ruimte te blijven creëren voor de persoonlijke 
uitwisseling van en reflectie op verhalen. 
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IMPLICATIES
Ik ben deze oratie begonnen met de vraag hoe verhalen bij kunnen dragen 
aan persoonsgerichte zorg en welke rol digitale technologie daarbij kan 
spelen. Ik heb de stappen in het gebruik van digitale technologie voor 
persoonsgerichte zorg besproken die we tot nu toe in het Story Lab hebben 
gezet. Ik heb laten zien dat technologie interessante vragen oproept. 
Het heuristische model geeft aanknopingspunten om het vertellen en 
analyseren van verhalen met behulp van digitale technologie beter te 
begrijpen, maar digitale technologie kan ook helpen het model verder te 
verfijnen en aan te vullen. Ook bleek dat digitale technologie nieuwe vragen 
oproept over de betekenis van verhalen. 

Maatschappelijke ontwikkelingen, zoals de vergrijzing van de samenleving, 
de veranderende visie op gezondheid en zorg en de snelle opmars van 
technologie, dragen eraan bij dat het onderzoeksveld de komende jaren 
aan relevantie zal winnen. Deze ontwikkelingen zijn ook terug te vinden in 
Europese en Nederlandse onderzoeksagenda’s, waardoor het mogelijk blijft 
subsidies voor onderzoek te verwerven. 

De digitale mogelijkheden om verhalen te vertellen en te analyseren zullen 
de komende jaren enorm toenemen. Wanneer ik probeer een jaar of tien 
vooruit te kijken, zal de technologie veel meer mogelijkheden bieden 
voor het opslaan van verhalen als extern autobiografisch geheugen, voor 
multimedialiteit en voor interactiviteit van het systeem. De eerste stappen 
hierbij worden al gezet, bijvoorbeeld in virtual reality (Bucher, 2018) en in 
interactieve games (Koenitz et al., 2015), die op narratieve benaderingen 
zijn gestoeld. Deze maken de interactiviteit met de computer tot de kern 
van het verhaal. Die interactiviteit zal versterkt worden door de grote 
sprongen die op het gebied van computationele, narratieve modellen 
gemaakt zullen worden. Hier liggen interessante mogelijkheden en 
uitdagingen voor interdisciplinaire samenwerking tussen psychologen en 
computerwetenschappers. Zoals ik in de projecten tot nu toe geleerd heb, 
vraagt dit om intensieve uitwisseling, omdat niet alleen de begrippenkaders, 
maar ook de manier van werken en de behandeling van data tussen 
de verschillende disciplines sterk kunnen verschillen. Om de dialoog te 
stimuleren organiseert Anneke Sools namens het Story Lab samen met 
Bernard Veldkamp van de afdeling OMD regelmatig een interdisciplinair 
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Text Analysis Café in de Faculty Club. Volgende zomer organiseert het Story 
Lab samen met de Rijksuniversiteit Groningen een internationaal congres, 
Narrative Matters, waar we ongeveer 300 onderzoekers uit de Alfa-, Beta- 
en Gamma-wetenschappen bij elkaar brengen.

De daadwerkelijke implementatie van digitale verhaaltechnologie in  
persoonsgerichte zorg vraagt ook om aandacht. Hoewel Engelse 
onderzoekers in 2012 al voorspelden dat iedereen in de ouderenzorg 
binnen 5 jaar een digitaal levensboek zou hebben dat bij kan dragen 
aan persoonsgerichte zorgverlening, blijkt dit in de praktijk nog lang niet 
gerealiseerd te zijn (Subramaniam & Woods, 2012). Om tot een goede 
implementatie te komen is samenwerking met zorgorganisaties een eerste 
vereiste. Het Story Lab heeft een solide samenwerking met instellingen 
in de ouderenzorg en de geestelijke gezondheidszorg. Dat is ook van 
belang omdat het huidige financieringsklimaat vraagt om consortia van 
kennisinstellingen en praktijkinstellingen, liefst ook nog aangevuld met 
commerciële partijen. Alle partijen, inclusief de universiteit, zijn in een 
continu proces van verandering, hetgeen vraagt om een nauwe afstemming 
om projecten ook daadwerkelijk te realiseren. Hier liggen mooie kansen 
voor samenwerking binnen het thema ‘Health’ met groepen van de 
faculteit BMS die zich richten op de bedrijfsmatige, organisatorische en 
maatschappelijke uitdagingen die nieuwe technologie met zich meebrengt. 

Ook goed onderwijs is van belang. De narratieve benadering heeft 
een plaats in het curriculum van de Bachelor en Master Psychologie. 
Veel studenten kiezen narratieve onderwerpen voor hun Bachelor- en 
Masterthese. In de Twente Graduate School bieden we een Summer 
School aan waarbij we inmiddels meer dan 50 promovendi van 
verschillende disciplines binnen en buiten de faculteit hebben getraind 
in verhaallijnanalyse. We organiseren ook trainingen en lezingen voor 
professionals en vrijwilligers in het gebruik van narratieve interventies. 
Naast de theoretische, methodische en praktische aspecten is het van 
belang deze benadering aan den lijve te ervaren: persoonsgerichte zorg 
vraagt ook om een narratieve reflectie op de ontwikkeling van de eigen 
professionele identiteit (zie kader Autobiografisch schrijven in de opleiding 
social work). 
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Autobiografisch schrijven in de opleiding social work
Monique Engelbertink (Saxion) 
onderzoekt of autobiografische reflectie 
een toegevoegde waarde heeft voor de 
ontwikkeling van de professionele identiteit 
van studenten social work aan Saxion. In 
een participatief onderzoek heeft ze samen 
met studenten, docenten en professionals 

uit het veld de interventie Op Verhaal Komen omgezet naar de online 
cursus Uit je Verhaal. Ze maakte een adaptatie van de ‘narra’, een 
instrument voor het beoordelen van reflectievaardigheden. Momenteel 
onderzoekt ze in een randomized controlled trial de effecten van 
autobiografische reflectie en het belang van persuasieve elementen in 
de online cursus.

De snelle technologische ontwikkelingen vragen om goede professionals 
die psychologische kennis en vaardigheden in de zorg kunnen combineren 
met kennis en vaardigheden op het gebied van technologie. Zij moeten 
kunnen inschatten welke mogelijkheden technologie heeft, met 
technologische ontwerpers kunnen communiceren en technologische 
innovaties implementeren, waarbij in de zorg ook een belangrijk aspect 
is dat ze collega’s kunnen motiveren in het gebruik van technologie. 
Momenteel werken we aan een herziening van de Master Positieve 
Psychologie en Technologie die deze vaardigheden beter tot zijn recht laat 
komen. Voor de toekomst hopen we met het disciplineberaad psychologie 
een tweejarige masteropleiding Technische Psychologie te realiseren, die 
juist psychologische kennis en vaardigheden verbindt met technologische 
kennis en vaardigheden. 

In de zorg zullen er de komende tien jaar snelle ontwikkelingen zijn in 
digitale, narratieve interventies. Toepassingen van computationele modellen 
zullen een rol gaan spelen in diagnostiek en coaching, bijvoorbeeld door 
het monitoren van het gebruik van smartphones. Virtuele coaches en 
robots zullen op subtielere manieren reageren op wat mensen vertellen, 
waarbij ze ook rekening houden met stemmingswisselingen. Virtual 
reality en interactieve, narratieve games zullen hun weg vinden in e-health 
toepassingen die daardoor meer ‘immersief’ en overtuigend zullen zijn. 
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Deze ontwikkelingen zetten de manier waarop digitale technologie 
uiteindelijk gebruikt gaat worden in persoonsgerichte zorg op scherp.  
Enerzijds maakt digitale technologie de uitwisseling van verhalen en de 
analyse daarvan in het alledaagse leven steeds beter mogelijk. Anderzijds 
hebben we ook gezien dat er nieuwe, fundamentele vragen ontstaan over 
wat een verhaal precies is en blijven persoonlijke verhalen vragen om 
ruimte en aandacht in het alledaagse, sociale verkeer. Computers kunnen in 
de zorg wellicht routinewerk overnemen. Ook kunnen ze gebruikt worden 
als een extra, objectiverende bron, zoals psychologische tests tot nu toe 
gebruikt zijn. Professionals blijven echter nodig om het verhaal van de 
persoon recht te doen en te begrijpen.

Een zinvol gebruik van narratieve technologie vraagt dus om verder 
onderzoek. Een goed theoretisch model kan helpen om de grenzen van 
technologie te beredeneren en te onderzoeken. Om tot een zinvolle inzet 
van technologie te komen is het van belang om ook goed naar verhalen 
te luisteren van alle betrokkenen: patiënten, professionals en managers. 
Juist verhalen kunnen een nieuwe dimensie toevoegen aan human centred 
design: naast usability, acceptatie en gebruik van technologie geven 
verhalen inzicht in de vraag of mensen met technologie hun leven verrijken 
(zie kader Onderzoek Technologieverhalen). Daarmee kom ik weer terug bij 
het begin van deze oratie, waarin ik aangaf dat verhalen in mijn onderzoek 
altijd een rol hebben gespeeld om inzicht te krijgen in de geleefde ervaringen 
van mensen.
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Onderzoek technologieverhalen 
Met studenten heb ik een aantal onderzoeken gedaan waarbij we 
ouderen verhalen hebben laten vertellen over de vele technologische 
vernieuwingen die zij in hun leven hebben meegemaakt. Uit de 
verhalen komt naar voren dat agency en communion een belangrijke 
rol spelen in deze verhalen. De motieven krijgen een specifieke 
invulling, al naar gelang de technologie waar over gesproken wordt. 
Als het gaat om agency, dan staat bijvoorbeeld bij huishoudelijke 
technologie vooral de praktische waarde en het gebruiksgemak 
voorop, terwijl de auto vooral symbool staat voor autonomie en 
vrijheid. Daarnaast zien we sterke individuele verschillen, bijvoorbeeld 
in de ervaring van communion in de verhalen: voor de een draagt 
een smartphone bijvoorbeeld direct bij aan het contact met de 
kleinkinderen, terwijl voor een ander de smartphone echt contact in de 
weg staat. Tot slot zien we dat de waarde vaak niet eenduidig wordt 
uitgedrukt, maar meer een dilemmatische structuur heeft: technologie 
brengt zowel iets goeds als iets slechts.
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wie in het eigen verhaal allemaal een belangrijke rol hebben gespeeld: 
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de vakgroep wil ik danken voor de samenwerking in het onderwijs: jullie 
maken het Twentse onderwijsmodel tot een succes! Ook de onderzoekers 
van de Universiteit Twente buiten de eigen vakgroep en onderzoekers van 
andere universiteiten wil ik graag bedanken voor de goede samenwerking.
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