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(Herstel)verhalen: 3 Typen

Levensverhaal

 Een levensverhaal of levensgeschiedenis beschrijft (een deel van) iemands leven. Levensverhalen 
worden geschreven over een heel leven, maar kunnen ook een bepaalde periode of thematiek 
behandelen.

Ervaringsverhaal

 Ervaringsverhalen zijn verhalen van mensen die terugblikken op een specifieke gebeurtenis of ervaring in 
hun leven. Er zijn ervaringsverhalen van de persoon zelf, van broers en zussen van...., van familieleden 
van...., van kinderen van...., van betrokken professionals etc (www.ervaringsverhalen.nl)

Herstelverhaal

 Een herstelverhaal is een reflectie op ontwrichtende levensgebeurtenissen waarbij (gaandeweg) het 
herstel centraal staat en niet zo zeer de gebeurtenissen zelf (definitie in Basiscurriculum 
Ervaringsdeskundigheid, opgesteld door Trimbos, Phrenos en HEE)

 Herstelverhalen zijn persoonlijke verhalen van kracht en hoop. Van vallen en opstaan. Van dromen en 
doelen en een leven voorbij diagnoses (psychosenet.nl). 

 Een herstelverhaal is niet zomaar een verhaal. Het is een beschrijving van (negatieve) ervaringen, 
inzichten in het leren omgaan met kwetsbaarheden en wat tot steun is geweest tijdens het herstelproces
(psychosenet.nl).



Herstelverhalen: Het vóórkomen

 Websites met grote collecties met (herstel)ervaringen

 Opkomst van herstelacademies

 Initiatieven voor het delen van je herstelverhaal

 Onderdeel opleiding ervaringsdeskundige: herstelverhaal presenteren aan elkaar 



Herstelverhalen: Het vóórkomen

 ‘het narratief’; het verhaal dat iemand over zichzelf en zijn/haar leven vertelt

 Verschillende vormen (boek, video, foto(‘s), schilderij, lied, podcast)



STORY MINE project

 Studying Topics Of RecoverY in Mental Health OrIented Narrative Experiences

 Het bestuderen van topics in herstelverhalen bij ernstig psychische aandoeningen (EPA)

 Topics zijn hier: herstelthema’s, keerpunten, geleidelijk herstel



onnectedness (verbondenheid)

oop

dentiteit

eaning (betekenis)

mpowerment

 Kennis over belangrijke ‘herstelthema’s’

 Ontwikkelden model voor persoonlijk herstel bij EPA(CHIME) 

Eerder onderzoek - CHIME



Eerder onderzoek - CHIME

 Toevoeging van ‘dimensie’ Difficulties (and trauma)   → CHIME-D

 Moeilijkheden en opgelopen trauma kunnen onderdeel worden of blijven

 Acceptatie en leren omgaan wordt gezien als onderdeel van persoonlijk herstel

Zijn de onderzochte herstelthema’s trans-diagnostisch herkenbaar?



Eerder onderzoek - eigenschappen

 Wat zijn de eigenschappen van een herstelverhaal (llewelllyn-beardsley?



Eerder onderzoek - eigenschappen

 Geleidelijk/gradueel herstelbevorderende factoren

 3 dimensies onderscheiden

1. Omgaan psychische klachten

2. Herontdekken van jezelf

3. Crisis overkomen / nieuwe oriëntatie ontwikkelen



Eerder onderzoek - INCRESE

 INCRESE: Inventory of Characteristics of Recovery Stories

 Categoriseren eigenschappen van herstelverhalen

Nederlandse vertaling INCRESE valideren



Eerder onderzoek - impact

 Impact van Herstelverhalen

 Positief: ervaren verbinding

Overeenkomstige eigenschappen

Herkenning van gebeurtenissen

Niet volledig hersteld 

Authenticiteit

 Negatief: als een ontvanger zelf crisis ervaart



Eerder onderzoek - impact

 Verbinding

 Validatie

 Hoop

 Waardering

 ‘Empowerment’

 Referentie-shift

 Stigma-reductie

 Disconnectie

 Gevoel van inadequaat zijn

 Pessimisme

 Last

 Impact van Herstelverhalen

Positief Negatief



Eerder onderzoek - context



Implicaties: wat willen we leren?

 Hoe herstellen mensen?

 Gemeenschappelijke delers

 Unieke factoren

 Wat is de impact van herstelverhalen?

 Op de verteller

 Op de ontvanger



STORY MINE

 Podcast studie

 Gericht verhalen verzamelen

 Bestaand onderzoek

 CHIME-D studie

 Effect op ontvangers

 Cliënten

 Naasten

 Professionals



Leren over ervaring, vanuit ervaring

Voortschrijdend inzicht

 Teamwork

 Contact met FACT-teams

 Samen met ervaringsdeskundigen

 Co-Creatie



Take home messages

 Herstel- ervaringsverhalen zijn ‘hot’

 Herstelervaringen beïnvloeden kennis concept herstel 

 Herstel is contextafhankelijk

 Gemeenschappelijke herstelfactoren

 Belangrijke herstelthema’s: CHIME-D

 Impact op (vertellers) en ontvangers

 Positief bij verbondenheid

 Negatief bij crisis ontvanger
Herstelverhalen interventie!



Vragen of suggesties?

 Meer informatie / contact: mn.lases@lentis.nl

mailto:mn.lases@lentis.nl

