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Wat gaan we doen?

Korte introductie door Floortje 

Wat is de Verhalenbank Psychiatrie?

De inzet van innovatieve technologieën

Zelf aan de slag met verhalen 



De Verhalenbank Psychiatrie geeft psychiatrische 

patiënten en hun omgeving een stem

De Verhalenbank Psychiatrie verzamelt verhalen van mensen met 

ervaring in de psychiatrie. 

• De verhalen op vernieuwende manier onderzoeken

• Platform om verhalen te delen

• Opgedane kennis gebruiken om zorg te verbeteren



“Ik vond het heel fijn om mijn verhaal op deze manier te 

kunnen vertellen. Het komt niet vaak voor, dat er in de 

psychiatrie ruimte is voor ‘mijn verhaal’. Terwijl ik, zoals 

iedereen, zit met een persoonlijk verhaal. Ik bedoel: dit is wat 

het is, dit is mijn situatie.”

Donateur van verhaal “ Ik ben die verwarde persoon waar niemand zich 

raad mee weet “ 

http://psychiatrieverhalenbank.nl/psychiatrische-patienten/ik-ben-die-verwarde-persoon-waar-niemand-zich-raad-mee-weet/


Verhalen als leerzame bron

• Inzicht in de beleving van mensen

• Van elkaar leren

• Zorg verbeteren



Hoe doen we dat?

Mensen 
melden zich 
aan via de 

website 



Hoe doen we dat?

Een open interview
Onbevooroordeeld 

luisteren naar wat de 
persoon ons te vertellen 

heeft

Wetenschappelijk 
onderzoek met de 

transcripten

Een ingekorte 
versie op de 

website



Onderzoeksproject: Brusjes

Narratieve analyses: kwalitatief

Gericht op begrijpen van de geleefde ervaring: bij kleine aantallen al veel informatie over wát er 

leeft en waaróm. 

13 gesprekken met broers en zussen tussen de 8 en 15 jaar

Emotioneel beladen onderwerpen, het kind is de gespreksleider

Onderzoeksvragen

• Wat is de impact van een kind met een psychische aandoening op de broers/zussen?

• In hoeverre kan de hulp- en of ondersteuning aan broers/zussen vanuit hun persoonlijke 

ervaringen worden verbeterd? 



Wat hebben de Brusjes ons geleerd?

Concrete adviezen uit het onderzoek:

• Praat over ervaringen en emoties > erkenning

• Betrek brussen bij behandeling broer/zus > begrip

• Bied steun en toegewijde aandacht > aandacht

• Aanvullende hulp > peer support 

Maar ook

• Het belang van het perspectief van het kind

• Visie kinderen is anders

• In staat om over ervaringen te praten 



Verhalen en computermodellen

Hoe kunnen we de computer leren om uit complexe, persoonlijke verhalen te 

voorspellen welk gevoel schuil gaat achter (combinaties van) woorden?

Word2Vec

• Een van de nieuwste technieken

• Gebaseerd op principes van Deep Learning

• Principe: zet woorden om in een vector; wiskundige representatie

• Op basis van in welke context ze voorkomen

• De wiskundige representatie zorgt ervoor dat we woorden kunnen ‘optellen’ 

of ‘aftrekken’:

• King - Man + Woman = Queen



Verhalen en computermodellen

• Voorbeeld: patient – dhr + mw



Sentiment analyse 

Het model leert aan de hand van een lijst met Nederlandse woorden en woordcombinaties.

Per woord is over de passages waarin het woord voorkwam het gemiddelde sentiment 

berekend

Sentimenten liepen van -100 (bijv. "Het was afschuwelijk") tot +100 (bijv. "Het was 

supergoed")

stigma -19

reactie -16

merken -16

emotionele -15

collega’s -15

weekend -15

wijk -14

ah -14

depersonalisatie -14

probeert -14

meerdere 0

boodschappen 0

krijg 0

kun 0

afgerond 0

lage 0

ook 0

zitten 0

al 0

voel 0

groter 13

macht 13

hoewel 14

ochtend 14

baas 14

activiteiten 14

opgeschreven 15

gooien 15

lieve 15

thema 17

Deze woorden staan vaak in  
negatieve passages

Dit zijn volgens de computer 
woorden die in neutrale 

passages gebruikt worden

Deze woorden staan vaak in  
positieve passages



Kan de computer dit beter dan wij? 

Een systematische meting waarbij een gevoel of stemming rondom berichtgeving 

in kaart gebracht wordt.

Objectiviteit vs. Subjectiviteit

Sarcasme, ironie

Wat kan de computer van ons leren?

In de volgende opdracht gaan we een handmatige classificatie maken waar de 

computer uiteindelijk van kan leren 



Opdracht

Jullie krijgen een stuk van een transcript uit het Brusjes onderzoek. 

Groep 1

• Jullie gaan tekstelementen identificeren waar een positieve waarde aan 

toegekend wordt in de tekst. 

• Wat zijn helpende factor(en) in dit stukje tekst?

Groep 2

• Jullie gaan tekstelementen identificeren waar een negatieve waarde aan 

toegekend wordt in de tekst. 

• Wat zijn tegenwerkende factor(en) in dit stukje tekst?

Tip: 

De tekstelementen kunnen een paar woorden, hele zinnen of een hele alinea zijn. 

Helpers/tegenwerkers kunnen personen zijn, maar ook dingen, therapieën of de 

manier waarop het gezegd wordt



Opdracht

Welke tekstelementen hebben jullie gevonden? Hoe hebben jullie 

die beoordeeld>

Kan de computer daarvan leren?

Is het mogelijk om de gevonden tekstelementen te clusteren in 

bepaalde thema’s? 

Hoe kunnen we deze inzichten vertalen naar de praktijk?



Bezoekadres:

Heidelberglaan 100

3584 CX UTRECHT

Postadres:

Postbus 85500

3508 GA UTRECHT

T. 088 75 595 93

E. hersencentrum@umcutrecht.nl

www.umcutrecht.nl/hersencentrum

verhalenpsychiatrie@umcutrecht.nl

www.psychiatrieverhalenbank.nl
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