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INFOFICHE   TIPS OM ALS PATIËNT JE VERHAAL TE DELEN

De ‘stem’ van de patiënt’ komt steeds meer aan bod tijdens infosessies, studiedagen, workshops of voordrachten. 
Vaak hebben persoonlijke ervaringen van patiënten een grote impact op de toehoorders. Ze krijgen een inkijk in de 
leefwereld van de patiënt en zijn omgeving en dat leidt vaak tot meer begrip en empathie, maar ook tot een positieve 
gedragsverandering. Voor jou als patiënt is het niet altijd vanzelfsprekend om je verhaal te brengen. Het gaat immers 

over je leven, je angsten en onzekerheden, over jouw ervaringen met ‘onwelzijn’. Dat kan best confronterend en emotioneel 
zijn. De volgende aandachtspunten kunnen helpen om je persoonlijk verhaal te delen met anderen. 

Waarom is jouw verhaal als patiënt waardevol?
Mensen	die	jouw	getuigenis	als	patiënt	horen,	kunnen	daar	heel	wat	van	opsteken:	

• Hoe	ziet	de	belevingswereld	van	patiënten	eruit?

• Hoe	ervaren	patiënten	de	zorg	in	het	algemeen	of	een	specifieke	behandeling?

• Wat	is	de	impact	van	ziekte	en	onwelzijn	op	het	leven	van	patiënten	en	hun	omgeving?

• Waar	hebben	patiënten	het	moeilijk	mee?

• Wat	heeft	hen	geholpen	of	deugd	gedaan?	

• Welke	suggesties	hebben	patiënten	om	de	zorg	te	verbeteren?		

• Welke	tips	kunnen	patiënten	geven	aan	hun	lotgenoten?

Wat komt er aan bod in je getuigenis? 
Als	patiënt	vertel	je	doorgaans	graag	over	wat	je	overkomen	is	en	hoe	je	daarmee	bent	omgegaan.	Toch	is	het	belang-
rijk	om	je	niet	te	verliezen	in	details.	Beperk	je	tot	de	volgende	elementen:

• Wat	is	er	gebeurd	(ongeval,	ziekte,	symptomen...)?	Geef	een	kort	woordje	uitleg	bij	eventuele	ziektebeelden.

• Wanneer	doken	de	eerste	bezorgdheden	op:	symptomen,	signalen,	klachten,	onzekerheden...?	

• Wat	ging	goed	en	wat	verliep	er	moeilijk	toen	je	op	zoek	ging	naar	hulp	en	informatie?

• Welke	behandeling	heb	je	gekregen?	Hoe	verliep	de	weg	richting	herstel	en	stabilisatie?	Hoe	heb	je	leren	leven	
met	je	ziekte?

• Wat	is	er	nu	nog	moeilijk?	Wat	heeft	geholpen?	

• Wat	heb	je	eruit	geleerd?	

• Welke	tips	heb	je	voor	hulpverleners	en	andere	patiënten?

Tot wie richt je je verhaal?
Het	publiek	kan	bestaan	uit	hulpverleners,	patiënten,	studenten,	geïnteresseerde	burgers,	familieleden	enzoverder.	
Het	is	belangrijk	om	vooraf	goed	in	te	schatten	wie	je	toehoorders	zullen	zijn.	Belangstellenden	hebben	waarschijnlijk	
meer	informatie	nodig	over	een	ziektebeeld	dan	een	publiek	dat	uit	verpleegkundigen	bestaat.	
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Een	regel	die	je	kan	toepassen	is	als	volgt:	jouw	publiek	bestaat	uit	4	’P’s:	de	patiënt	(die	weet	wat	het	is	om	ermee	te	
leven),	de	professional	(een	professioneel	expert),	de	pers	(die	mensen	helder	en	duidelijk	wil	informeren	en	nieuws-
waarde	zoekt)		en	ten	slotte	de	‘pater	familias’	(die	de	geïnteresseerde	burger	vertegenwoordigt).		In	jouw	presentatie	
probeer	je	elk	van	hen	tegemoet	te	komen	met	iets	nieuws	en	boeiends.

De patiënt

Benadruk	in	jouw	verhaal	het	gemeenschappelijke	met	het	verhaal	van	je	medepatiënten.	Maar	schets	ook	de	context	
waarin	jouw	verhaal	verschilt	of	uniek	is.	Dit	is	enkel	jouw	verhaal	en	jouw	beleving.	Voor	anderen	kan	dit	herkenbaar	
zijn,	maar	op	sommige	vlakken	ook	niet.

De professionelen

Benadruk	in	jouw	verhaal	hoe	je	hun	zorg	hebt	ervaren.	Hulpverleners	kunnen	hieruit	leren	om	meer	begrip	(én	
geduld)	op	te	brengen	voor	hun	patiënten.	Het	leert	hen	om	door	de	ogen	van	de	patiënt	te	kijken	en	meer	rekening	te	
houden	met	gevoeligheden	van	patiënten.

De pers

Stel	je	voor	dat	in	jouw	publiek	een	journalist	zit.	Welke	informatie	heeft	die	nodig	om	een	helder	beeld	te	schetsen	
van	jouw	situatie?	Welke	boodschap	wil	jij	dat	de	wereld	in	gaat?	Hou	het	beknopt	en	zorg	eventueel	voor	essentiële	
informatie	op	papier.	Vermeld	ook	waar	mensen	terecht	kunnen	voor	meer	informatie.	

De pater familias 

Die	vertegenwoordigt	de	geïnteresseerde	burger.	Wat	moet	de	man	in	de	straat	weten	over	de	problematiek?	Kan	hij	
of	zij	iets	preventief	doen?	Hoe	kunnen	zij	patiënten	en	hun	omgeving	helpen	en	bijstaan?	

Hoe breng je je getuigenis? 
Een	persoonlijk	verhaal	brengen	heeft	alvast	één	voordeel:	jij	bent	zelf	het	allerbeste	op	de	hoogte!	Jij	weet	als	geen	
ander	wat	het	is	om	met	een	bepaalde	problematiek	te	leven.	Maar	dat	betekent	niet	dat	het	gemakkelijk	is	om	dit	te	
delen	met	een	publiek.	Zeker	als	je	niet	gewend	bent	om	voor	een	publiek	te	spreken,	kunnen	angst	en	span	ningen	
roet	in	het	eten	gooien.	Daarom	is	een	goede	voorbereiding	en	veel	oefenen	van	het	grootste	belang.	Er	bestaan	
verschillende	manieren	om	je	verhaal	te	brengen.	Naargelang	de	tijd	of	de	omvang	van	je	publiek	kan	je	kiezen	voor	
een	andere	aanpak:

• Je	leest	een	uitgeschreven	tekst	voor.	Niet	meteen	de	beste	manier	om	je	publiek	te	boeien,	maar	soms	kan	het	
niet	anders.	Zorg	voor	een	rustig	tempo,	spreek	duidelijk,	las	rustpauzes	in	en	besteed	veel	aandacht	aan	je	intona-
tie.	Hou	het	kort:	maximum	10	minuutjes	of	twee	uitgetypte	A4’tjes.

• Je	studeert	een	uitgeschreven	tekst	in	en	maakt	enkele	aantekeningen	op	een	spiekbriefje.	Noteer	enkele	anek-
dotes	of	voorbeelden.	Leer	de	eerste	zinnen	van	buiten	zodat	je	de	eerste	minuut	plankenkoorts	feilloos	weet	te	
overwinnen.	In	plaats	van	een	spiekbriefje	kan	je	ook	een	‘mindmap’	van	je	verhaal	maken.	Zo	heb	je	in	één	oogop-
slag	jouw	verhaal	voor	je	liggen	en	kan	je	gemakkelijk	een	deeltje	overslaan	als	je	in	tijdsnood	komt.	

• Vermijd	de	valkuilen	van	veralgemening	en	herhalingen	en	verlies	je	niet	in	overbodige	details.	

• Let	op	met	(positieve	en	negatieve)	emoties.	

• Breng	een	constructieve	boodschap	en	hanteer	een	positief	taalgebruik.	Probeer	een	positieve	sfeer	te	creëren	
waarin	mensen	openstaan	voor	verandering.	Zo	kan	je	bijvoorbeeld	zeggen	wat	jij	zou	gewaardeerd	hebben	of	wat	
je	zou	geholpen	hebben.	Benoem	ook	de	positieve	inspanningen	die	je	hebt	ervaren	of	opgemerkt.	
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• Vermijd	negativiteit:	geef	geen	kritiek	en	laat	verwijten	en	frustraties	achterwege.	

• Oefen	je	getuigenis	en	vraag	feedback	uit	je	directe	omgeving.	

Wat moet je vooraf weten?
Dit	afvinklijstje	zorgt	ervoor	dat	je	op	voorhand	alle	essentiële	informatie	verzamelt:		

• Waarom	word jij	als	spreker	gevraagd?	Heb	jij	een	uniek	verhaal	te	vertellen?	Ben	je	op	de	hoogte	van	ervaringen	
van	medepatiënten	of	lotgenoten?	

• Wat	verwachten	de	organisatoren	precies	van	jou:	informatie,	sensibilisatie,	confrontatie,	taboedoorbreking,	goede	
raad,	tips	en	suggesties?	

• Overleg	vooraf	met	de	organisatoren	welke	boodschap	je	kan/wil	brengen.

• Is	jouw	verhaal	representatief	voor	mensen	in	jouw	situatie?	Zo	ja,	wat	is	er	gemeenschappelijk?	Welke	verschillen	
zijn	er?	

• Wie	is	jouw	publiek:	achtergrond,	motivatie,	vertrouwdheid	met	het	onderwerp,	leeftijd…	Hoeveel	mensen	zullen	
aanwezig	zijn?	

• Hoe	is	het	programma	opgebouwd?	Wanneer	en	hoe	lang	mag	je	spreken?	Zijn	er	nog	andere	sprekers?	Waarover	
zullen	zij	het	hebben?	

• Hoe	ziet	de	locatie	eruit?	Welke	hulpmiddelen	kan	je	gebruiken?	

Hulpmiddelen
Er	zijn	tal	van	hulpmiddelen	om	jouw	verhaal	op	een	persoonlijke	en	dynamische	manier	te	brengen.	Het	is	aange-
naam	voor	je	publiek	als	je	iets	kan	tonen.	Het	zorgt	ervoor	dat	je	zelf	de	rode	draad	niet	verliest	en	dat	de	ogen	van	
je	toehoorders	niet	enkel	op	jou	zijn	gericht.	Zorg	ervoor	dat	je	niet	aan	de	technologie	gekluisterd	bent	en	dat	de	
hulpmiddelen	je	verhaal	ondersteunen.	

• PowerPoint	presentatie

• Prezi-voorstelling:	https://prezi.com/ 

• Mindmap

• Filmpje

Bij	kleine	groepen	kan	je	interactief	te	werk	gaan:	

• Stel	een	aantal	prikkelende	vragen.	Plaats	een	vragenbus.

• Bereid	een	quiz	voor.

• Introduceer	een	stellingenspel.	

• Nodig	uit	tot	een	groepsgesprek.	
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• Geef	de	presentatie	in	duo.	Zo’n	duo-presentatie	is	voor	het	publiek	en	de	sprekers	meestal	aangenaam.	Het	vraagt	
wel	iets	meer	voorbereiding	en	goede	afspraken,	maar	het	resultaat	loont.	

Uitschrijven of niet?
Sommige	mensen	kunnen	uit	de	losse	pols	hun	verhaal	vertellen.	Voor	anderen	is	het	een	stuk	moeilijker	en	kan	de	
spanning	van	het	moment	verlammend	werken.	Je	verhaal	uitschrijven	kan	een	goed	idee	zijn,	ook	al	ga	je	niet	meteen	
met	de	uitgeschreven	tekst	aan	de	slag.	

Voordelen van een uitgeschreven tekst (bij je voorbereiding): 

• Het	geeft	je	een	mooi	chronologisch	overzicht	van	feiten	en	gebeurtenissen.

• Less	is	more:	je	kan	schrappen	en	de	essentie	overhouden.

• Uitschrijven	dwingt	je	om	formuleringen,	gepaste	taal	en	noodzakelijke	nuanceringen	te	zoeken.

• Je	kan	feedback	vragen	aan	verschillende	bronnen.

• Je	kan	een	inschatting	maken	van	de	nodige	tijd	(	1	uitgetypte	A4-bladzijde	=	+/-	5	min.	spreektijd).

• Je	kan	aanduidingen	maken:	welke	delen	kan	je	skippen,	waar	kan	je	een	pauze	inlassen…	

• In	je	werkdocument	kan	je	vragen	integreren,	je	taal	aanpassen	naargelang	je	publiek	en	zoveel	meer.

Nadelen van een uitgeschreven tekst (bij gebruik tijdens je presentatie):

• Het	risico	bestaat	dat	je	krampachtig	aan	je	blad	vasthoudt	en	oogcontact	verliest.

• Je	gebruikt	stijvere,	formele	schrijftaal	in	plaats	van	spreektaal.

• Je	intonatie	is	minder	natuurlijk,	waardoor	je	presentatie	saai	kan	overkomen.

• Na	een	vraag	of	uitweiding	weet	je	soms	niet	meer	waar	je	gebleven	bent.

• Door	de	uitgeschreven	tekst	is	er	weinig	ruimte	voor	spontaniteit.

Hoe begin je er aan? 
Ieder	verhaal	is	uniek.	Er	bestaan	geen	vaste	regels	voor.	Tips	voor	het	schrijven	van	je	eigen	herstelverhaal	vind	je	op	
de	site	van	Trefpunt	Zelfhulp:

http://www.zelfhulp.be/documentatie/infofiches-voor-zelfhulpgroepen/aan-de-slag-met-je-eigen-herstelverhaal

Welk verhaal wil je brengen? 
• Situeer	jouw	verhaal	in	een	context.

• Waarin	verschilt	jouw	verhaal	met	die	van	lotgenoten?	Wat	heb	je	gemeenschappelijk?	Zorg	voor	herkenbaarheid.

• Geef	aan	hoe	het	nu	met	je	gaat	en	wat	nu	belangrijk	is	in	je	leven.	Leg	de	nadruk	op	de	mogelijkheden	en	kansen	
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die	er	nog	zijn.	

• Haal	aan	waar	je	mee	geworsteld	hebt	en	wat	er	moeilijk	was.	

• Vertel	over	de	oplossingen,	lichtpuntjes,	de	steun	die	je	ervaren	hebt	van	familie,	vrienden	en	zorgverleners.	

• Geef	tips	en	suggesties	over	wat	mensen	zelf	kunnen	doen	en	waar	ze	terecht	kunnen.	

• Benadruk	het	belang	van	lotgenotencontact.

• Wat	wens	je	voor	jezelf,	je	medepatiënten	en	zorgverleners?

• Sluit	af	met	een	conclusie.	

• Dank	je	publiek	voor	hun	tijd	en	belangstelling. 
 

   Graag meer informatie? 

Neem	vrijblijvend	contact	op	met	Annemie	Vandermeulen,	medewerker	 
‘Begeleiding,	ondersteuning	en	vorming’.	Surf	naar	www.zelfhulp.be/over-ons/medewerkers
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