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   HET ONTWERP VAN EEN STEM VOOR EEN ONZICHTBARE ZIEKTE   



Abstract
Young people with a chronic illness regularly face 
misunderstanding in their lives. In order to increase 
understanding, it is important that they open up.
 This is more difficult in case of illnesses 
with a taboo. An example of such an illness is 
Inflammatory Bowel Diseases (IBD). These include 
Crohn’s disease and Colitis Ulcerosa. Apart from the 
taboo, the invisibility of the illness makes it even 
more difficult to talk about. 
 This article provides insight into the 
design choices of an artifact designed to make 
IBD discussible. Various design research methods 
have been used, based on the Design Research 
Framework of Kuipers, Terlouw, Wartena & Van 
Dongelen (2018). 
 The question is how young people with 
IBD can be helped to talk about their illness. An 
intensive collaboration with the target group has 
led to four important design choices: 

• the power of storytelling
• the power of audio
• the power of experiential expertise 
• and the power of role models. 
 
This resulted in a prototype podcast by and for 
young people with chronic bowel diseases. In the 
episodes you will hear experiences. Young people 
with Crohn’s disease and Colitis Ulcerosa share 
their story. This podcast wants to give a voice to an 
invisible disease. 
 The first results are positive. Whether this 
actually helps young people to tell their story will 
have to be further explored.

Keywords: Inflammatory Bowel Diseases (IBD), Design 
Research, storytelling, podcast, experience expertise, 
role models



Samenvatting
Jongeren met een chronische aandoening lopen 
in hun leven geregeld tegen onbegrip aan. Om te 
zorgen voor meer begrip is het van belang dat de 
aandoening bespreekbaar wordt gemaakt.
 Bij aandoeningen waar een taboe op rust, 
is dit nog niet zo gemakkelijk. Een voorbeeld 
van zo’n aandoening is Inflammatory Bowel 
Diseases (IBD), ook wel ontstekingsachtige 
darmziekten. Hieronder vallen de ziekte van Crohn 
en Colitis Ulcerosa. Behalve het taboe, maakt 
de onzichtbaarheid van de aandoening het nog 
lastiger om over te praten. 
 In dit artikel wordt inzicht gegeven in de 
ontwerpkeuzes van een artefact dat ontworpen is 
om IBD bespreekbaar te maken. Hierbij is gebruik 
gemaakt van diverse design research methoden 
aan de hand van het Design Research Framework 
van Kuipers, Terlouw, Wartena & Van Dongelen 
(2018). 
 Er wordt antwoord gegeven op de vraag op 
welke manier jongeren met IBD geholpen kunnen 

worden om over hun aandoening te praten. Een 
intensieve samenwerking met de doelgroep heeft 
geleid tot vier belangrijke ontwerpkeuzes: de 
kracht van storytelling, de kracht van audio, de 
kracht van ervaringsdeskundigheid en de kracht 
van rolmodellen. 
 Dit heeft geresulteerd in een prototype 
podcast voor en door jongeren met chronische 
darmziekten. In de afleveringen hoor je 
ervaringsverhalen. Jongeren met de ziekte van 
Crohn en Colitis Ulcerosa delen hun verhaal. Deze 
podcast wil een onzichtbare ziekte een stem 
geven.
 De eerste resultaten zijn positief. Of 
jongeren hiermee ook daadwerkelijk geholpen zijn 
met het vertellen van hun verhaal zal nog verder 
onderzocht moeten worden.

Sleutelwoorden: Inflammatory Bowel Diseases 
(IBD), Design Research, storytelling, podcast, 
ervaringsdeskundigheid, rolmodellen

Aantal woorden: 5951



Achtergrond
Jong en chronisch ziek
Recent onderzoek van het Verwey-Jonker Instituut 
heeft aangetoond dat in 2018 in Nederland ruim 
1,3 miljoen kinderen en jongeren tussen de nul 
en vijfentwintig jaar te maken hebben met één 
of meerdere chronische aandoeningen. Dat is 
26,2% van alle kinderen en jongeren. Het gaat om 
aandoeningen als diabetes, reuma, taaislijmziekte, 
astma, eczeem, maar ook psychische 
aandoeningen zoals ADHD en depressie (Van Hal, 
Tierolf, Van Rooijen & Van der Hoff, 2019). 

Verhalen en ervaringen laten zien hoe het hebben 
van een chronische aandoening voor ingrijpende 
veranderingen zorgt in het leven van jongeren 
en hun familie (Aalderen & De Blecourt, 2010). 
Belangrijke thema’s hierbij zijn het aangaan en 
onderhouden van vriendschappen, normaal 
willen zijn en door willen gaan met leven, de 
band met familie, behandelingen die moeten 
worden ondergaan, contact met medisch 
specialisten, studeren en de toekomst (Taylor, 
Gibson, & Franck, 2008). Vergeleken met gezonde 
leeftijdsgenoten hebben jongeren met een 
chronische aandoening een twee- tot driemaal zo 
hoog risico op psychische stoornissen en sociale 
aanpassingsproblemen (Aalderen & De Blecourt, 
2010; Cadman, Boyle, Szatmari, & Offord, 1987). 

Onbegrip van anderen is een belangrijk aspect 
waaraan jongeren merken dat ze een chronische 
aandoening hebben. Begrip en kennis van mensen 
in hun omgeving wordt als een belangrijke 
oplossing hiervoor gezien (Van Hal et al., 2019). 
Het bespreekbaar maken van het hebben van een 
chronische aandoening is een manier om meer 
begrip en kennis over te dragen. Eerder onderzoek 
van Cardillo (2004) naar autobiografische verhalen 
van chronisch zieken toont aan dat meer aandacht 
voor de verhalen van mensen die opgroeien met 
een chronische aandoening leidt tot meer begrip 
en waardering voor het verschil tussen hen en 
gezonde personen.

Inflammatory Bowel Diseases
Het gesprek aangaan over een chronische 
aandoening wordt echter niet altijd als gemakkelijk 
ervaren. Er is een dilemma waarbij openheid 
kan zorgen voor een stempel, stigmatisering en 
discriminatie en niets vertellen kan zorgen voor 
fysieke en emotionele schade (Vickers, 1997). Bij 
de ene aandoening kan dit ook lastiger zijn dan 
bij de andere aandoening. Wanneer het gaat om 
een chronische darmaandoening is er sprake 
van taboe: over poep praat je niet (Berenschot, 
Nieuwdorp & Van de Pol, 2019). Het frequente 
toiletbezoek dat gepaard gaat met deze ziekte 
wordt gênant bevonden (Greenley et al., 2010). 
Patiënten vinden de symptomen beschamend 
en vernederend (Carter, Lobo & Travis, 2004). Het 
bespreekbaar maken van Inflammatory Bowel 
Diseases (IBD), in het Nederlands: inflammatoire 
(ontstekingsachtige) darmziekten, wordt daardoor 
bemoeilijkt. 

Onder IBD vallen de ziekte van Crohn en Colitis 
Ulcerosa. Wereldwijd lijden vijf miljoen mensen 
aan chronische darmziektes (CCUVN, z.d.). Uit 
onderzoek van de Maag Lever Darm Stichting 
(MLDS) kwam naar voren dat de helft van de 
Nederlanders een taboe ervaart bij het praten over 
darmklachten. Taboe kan leiden tot schaamte, 
waardoor patiënten het gevoel krijgen niet 
meer volwaardig deel te kunnen nemen aan 
de maatschappij. Ze proberen hun klachten 
te verbergen, door zich bijvoorbeeld terug te 
trekken uit sociale interactie. Dit zorgt voor 
een toegenomen kans op stress en depressie 
(Berenschot et al., 2019). De kwaliteit van leven van 
patiënten met IBD is verminderd als het gaat om 
algemene gezondheid, mentale gezondheid en 
sociaal functioneren (Pizzi et al., 2006). 

Uit onderzoek van Ecorys (2019) wordt duidelijk 
dat er een aantal taboes zijn die patiënten graag 
willen doorbreken. Het gaat hierbij om de (on)
bespreekbaarheid van aandoening en klachten, 
het gebrek aan erkenning van de ziekte en 
onderschatting van de dagelijkse gevolgen 
die de aandoening met zich meebrengt. Naast 



darmklachten hebben patiënten met IBD vaak 
ook klachten buiten het maag-darmkanaal zoals 
problemen met de gewrichten, ogen, huid, botten, 
andere organen en vermoeidheid (Mowat et al., 
2011). De uiterlijke manifestaties hiervan zijn 
minimaal. Buitenstaanders zien niet dat iemand 
maagpijn heeft, littekens in de darmen heeft 
of misselijk is (Frohlich, 2016). Het feit dat de 
aandoening niet direct zichtbaar is, geeft ook 
aanleiding tot onbegrip (Frohlich, 2016; Jaspers & 
Van Middendorp, 2010). 

IBD wordt meestal ontdekt bij jongvolwassenen 
in de leeftijd tussen 15 en 40 jaar (MLDS, z.d-a; 
MLDS, z.d-b). Op die leeftijd worden al grote 
ontwikkelingen en veranderingen doorgemaakt 
wat voor extra kwetsbaarheid zorgt op het 
moment van diagnose (Abraham, Silber, & Lyon, 
1999). Doordat de ziekte zich op jonge leeftijd 
openbaart en levenslang een slechte gezondheid 
kan veroorzaken, is de impact zeer groot (Carter, 
Lobo & Travis, 2004). Mensen met IBD ervaren een 
constante strijd in hun leven om normaal te willen 
zijn, maar krijgen door hun ziekte steeds weer een 
halt toegeroepen (Kemp, 2012).

Let’s talk shit!
Om meer begrip te creëren voor jongeren 
(15 – 35 jaar) met IBD wordt in dit onderzoek 
gezocht naar een manier om hun aandoening 
bespreekbaar te maken. Eerder onderzoek van 
Sannon, Murnane, Bazarova, & Gay (2019) laat 
zien dat social media een waardevolle manier 
kan zijn om over onzichtbare chronische ziektes 
te communiceren. Hoewel dit ook uitdagingen 
met zich meebrengt. Deze uitdagingen hebben 
te maken met beperkingen ten gevolge van hun 
gezondheidstoestand, negatieve ervaringen op 
online communities, de manier waarop ze willen 
overkomen op gezonde mensen en privacy en 
veiligheid (Sannon, Murnane, Bazarova, & Gay, 
2019).

Bij het vertellen van een verhaal zijn twee partijen 
betrokken. De jongeren zelf en hun omgeving. 
Dit onderzoek richt zich in de eerste plaats op 
hoe jongeren met IBD zelf geholpen kunnen 
worden met het vertellen van hun verhaal. Het 
is aan hen om de eerste stap te zetten. Personen 
met een chronische ziekte hebben zelf een 
verantwoordelijkheid in het vertellen van hun 
verhaal (Cardillo, 2010). Zolang zij niets zeggen, is 
er niets bekend bij de omgeving. Uit gesprekken 

met jongeren met IBD is naar voren gekomen dat 
hulp bij het vertellen van hun verhaal iets is wat 
op dit moment gemist wordt na diagnose. Ook uit 
onderzoek van Frohlich (2014) naar hoe mensen 
met IBD hun ziekte openbaar maken, komt naar 
voren dat na diagnose niemand informatie geeft 
over hoe ze dit bespreekbaar kunnen maken. 
Hierdoor hebben zij het gevoel er alleen voor te 
staan. Het belang van (pyscho-)educatie voor 
mensen met een chronische ziekte wordt erkend, 
maar in praktijk is het vaak nog moeilijk hier goed 
en systematisch vorm aan te geven (Jaspers & Van 
Middendorp, 2010). 

Het maken en delen van ervaringsverhalen kan 
zorgen voor empowerment van de persoon 
zelf, maar ook van lotgenoten (Boumans, 2015). 
Boumans stelt dat het maken van een verhaal 
bijdraagt aan het eigen herstel en het aanboren 
van veerkracht en dat het delen van het verhaal 
van belang kan zijn voor lotgenoten, naasten en 
professionals. Een van de werkzame onderdelen 
van deze vorm van peer support is volgens haar 
het ontwikkelen van een gezamenlijk verhaal. 
Daarnaast kan storytelling een individu kracht 
geven over hoe zij zichzelf willen representeren 
en bevordert zelfreflectie (Gucciardi, Jean-Pierre, 
Karam, & Sidani, 2016). Storytelling kan sociaal 
isolement en stigma doorbreken en bouwt 
empathie op (Harter, 2018).

Meer bekendheid geven aan chronische 
darmaandoeningen via publiciteit en media-
aandacht kan volgens onderzoek naar taboe en 
stigma bij maag-, darm- en leveraandoeningen 
bijdragen aan een betere bespreekbaarheid 
(Berenschot et al., 2019). Frohlich (2016) geeft 
in zijn onderzoek aan dat collectieve openbare 
acties op social media helpen om IBD zichtbaar 
te maken. In een ander onderzoek wordt ook nog 
benoemd dat het leren vertellen van het verhaal 
en het visualiseren van de ziekte belangrijke 
mogelijkheden zijn van online middelen (Ziebland 
& Wyke, 2012).  

In samenwerking met de doelgroep is onderzocht 
wat voor hen helpend is bij het vertellen van hun 
verhaal. In dit artikel wordt inzicht gegeven in de 
ontwerpkeuzes van een artefact dat ontworpen is 
om een onzichtbare ziekte een stem te geven. Op 
welke manier kunnen jongeren met IBD geholpen 
worden om hun aandoening bespreekbaar te 
maken?



In dit hoofdstuk volgt een korte omschrijving van 
de ingezette methoden. Op deze manier wordt 
inzicht gegeven in het proces dat heeft geleid tot 
de ontwerpkeuzes voor het artefact.

Design Research Framework
Bij dit ontwerp-onderzoekstraject is ter 
ondersteuning gebruik gemaakt van het Design 
Research Framework (figuur 1) van Kuipers, 
Terlouw, Wartena & Van Dongelen (2018). Het 
framework biedt structuur bij het ontwikkelen 
van een artefact (design-in-the-small) en het 
ontwikkelen van het sociale systeem waarvoor het 
artefact bedoeld is (design-in-the-large) (Kuipers, 
Terlouw, Wartena, & Van Dongelen, 2018). Dit 
onderzoek past in de fase design-in-the-small. Het 
is een iteratief proces, waarbij verschillende design 
research methoden zijn toegepast. 
  
Tijdens dit proces is intensief samengewerkt met 
jongeren met IBD om de behoeften te verzamelen, 
de context in kaart te brengen en de gewenste 
oplossingsrichting te bepalen. Door eindgebruikers 
te betrekken bij het ontwerpproces wordt de kans 
vergroot dat er iets ontworpen wordt dat ook 
echt past bij de doelgroep (Van ’t Veer, Wouters, 
Veeger, & Van der Lugt, 2020). Daarnaast zal de 
implementatie ervan daardoor ook gemakkelijker 
verlopen (Van ’t Veer et al., 2020).

Doelgroep en onbegrip in kaart
Om een waardevol ontwerp te kunnen maken, is 
het belangrijk om een goed beeld te krijgen van 
de doelgroep. Onderzoeken hebben aangetoond 
dat een gebrek aan empathie met de doelgroep de 
belangrijkste reden is voor het falen van een nieuw 
ontwerp (Curedale, 2017). In de ontdekkingsfase 
van dit onderzoek zijn de behoeften van jongeren 
met een chronische aandoening in kaart gebracht. 
Er is door het uitvoeren van een aantal Design 
Research (DR) methoden een diepgaand begrip 
ontwikkeld van de manier waarop ze denken, 
wat ze voelen, het gedrag dat ze vertonen en de 
waarden die voor hen belangrijk zijn.

Via Fonds Nuts Ohra (FNO) is contact gelegd met 
het jongerenpanel van FNO Zorg én Perspectief. 
FNO zet zich in voor kwetsbare doelgroepen 
in de samenleving, waaronder chronisch zieke 
jongeren (FNO, z.d.). Vanuit het jongerenpanel 
zijn drie jongeren (21 – 28 jaar) met verschillende 
chronische aandoeningen aangesloten bij twee 
semigestructureerde groepsinterviews. Door 
deze interviews is op een snelle manier inzicht 
verkregen in het leven en de behoeften van de 
doelgroep. 

Methoden

Figuur 1. Design Research Framework (DRF), herdrukt van “Design for Vital Regions” in  M. Coenders, J. Metselaar, & J. Thijssen 
(Reds.), Vital regions door Kuipers, D., Terlouw, G., Wartena, B., & Van Dongelen, R., 2018, p. 257, Delft, Nederland: Eburon.



Tijdens de groepsinterviews is er voor gekozen 
om in grote lijnen de thema’s te bespreken die 
FNO ook hanteert in hun programma, aangezien 
dit thema’s zijn waarop vaak tegen onbegrip 
aangelopen wordt (Van Hal et al., 2019). Het gaat 
hierbij om: werk, school, zorg en het sociale vlak. 
Daarnaast is ingegaan op de thema’s begrip en 
onbegrip. Om tot de kern van het begrip ‘onbegrip’ 
te komen is gebruik gemaakt van de methode ‘The 
Five Whys’. Bij deze methode stel je vijf keer achter 
elkaar de waaromvraag om de onderliggende 
oorzaak van het probleem boven te krijgen 
(Curedale, 2017).

Samen met drie jongeren waar ook 
groepsinterviews mee gehouden zijn, is een 
empathy map (EM) gemaakt. Met behulp van 
deze methode zijn de beleving, de gevoelens, het 
gedrag en de context van de doelgroep in kaart 
gebracht. Op deze manier ontstaat een rijker 
inzicht in de doelgroep dan alleen demografische 
kenmerken, medische of psychosociale gegevens 
(Van ’t Veer et al., 2020).

De interviews zijn vastgelegd door middel van 
geluidsopnames via de dictafoonfunctie van een 
mobiele telefoon. De jongeren hebben hiervoor 
toestemming gegeven en de data is vervolgens 
volgens afspraak anoniem verwerkt. De interviews 

zijn getranscribeerd en veel voorkomende en 
opvallende uitspraken zijn gebundeld.

Bespreekbaar maken
Om uit te zoeken hoe chronische ziekten op dit 
moment bespreekbaar worden gemaakt en wat 
ervoor nodig is om dit makkelijker te maken, 
zijn er diverse DR-methoden uitgevoerd met 
jongeren met Inflammatory Bowel Diseases (IBD). 
Er is gekozen voor jongeren met IBD, omdat deze 
aandoening bekend staat als lastig te bespreken. 
Wanneer het lukt om een lastige aandoening 
beter bespreekbaar te maken, is dit wellicht ook te 
gebruiken voor andere aandoeningen.

Om jongeren te werven voor een focusgroep 
voor dit onderzoek is gebruik gemaakt van social 
media. Via Instagram is contact gezocht met een 
jonge vrouw (28 jaar) met de ziekte van Crohn 
die een bijeenkomst organiseerde voor jongeren 
met IBD. De onderzoeker, die zelf ook tot de 
doelgroep behoort, is aangesloten bij deze groep 
via Whatsapp en tijdens de bijeenkomst zijn de DR-
methoden uitgevoerd. Door aan te sluiten bij deze 
groep en op deze manier onder te dompelen in 
het leven van jongeren met IBD wordt er een nog 
groter begrip van de doelgroep gecreëerd (IDEO.
org, z.d.-c). 

Empathy Map



In een focusgroep is een bestaande tool en 
een nieuw idee voorgelegd aan de doelgroep. 
Focusgroepen worden gebruikt om feedback 
te ontvangen over een product, service of 
ervaring (Curedale, 2017). De groep bestond 
uit vijf jongeren tussen de 25 en 35 jaar. Er is 
bewust gekozen voor een iets oudere doelgroep 
aangezien zij al wat langer gediagnosticeerd zijn 
met IBD. De ziekte wordt meestal vastgesteld 
in de leeftijd tussen 15 en 40 jaar (MLDS, z.d-a; 
MLDS, z.d-b). De leden van de focusgroep kunnen 
hierdoor meer uit ervaring spreken. Bij hen is 
de diagnose tussen de twee en zes jaar geleden 
gesteld. Twee deelnemers hebben Colitis Ulcerosa 
en drie deelnemers hebben de ziekte van Crohn.

De bestaande tool die is voorgelegd aan deze 
groep is een onderdeel van de campagne ‘It takes 
guts’ van de IBD-patiëntenvereniging in Engeland 
(Crohn’s & Colitis UK, 2019). Deze campagne 
heeft als doel om IBD bespreekbaar te maken en 
gesprekken te starten over IBD die er echt toe 
doen. Crohn’s & Colitis UK (2019) geven ook aan 
dat dit lastig is doordat de ziekte van Crohn en 
Colitis Ulcerosa vaak niet zichtbaar zijn. Hierdoor 
is het voor velen moeilijk om over te praten en 
worden ze vaak verkeerd begrepen. Aangezien 
dit onderzoek over het gesprek aangaan gaat, is 
gekozen voor het onderdeel wat hier direct bij 
aansluit. Dit is een zogenaamde ‘Talking Toolkit’ 
(Crohn’s & Colitis UK, 2019). Deze online toolkit kan 
gebruikt worden als uitgangspunt voor gesprekken 
over IBD. Diverse onderwerpen komen hierbij aan 
bod. Aan de focusgroep is gevraagd positieve en 
negatieve punten op te schrijven en aan te geven 
of ze de toolkit zelf zouden gebruiken.

Naast de bestaande tool is ook een nieuw idee 
voorgelegd aan de focusgroep. Een groot deel van 
het menselijk ontwerp is volgens IDEO.org (z.d.-a) 
een intuïtief proces. Het is de moeite waard om 
een idee te verkennen dat ineens opduikt (IDEO.
org, z.d.-a). Het idee dat opkwam, is een podcast 
om IBD bespreekbaar te maken. Aan de focusgroep 
is gevraagd wat er besproken zou moeten worden 
in de podcast en wat juist niet. Behalve dat dit 
directe input zou kunnen zijn voor het ontwerpen 
van een podcast, geeft het bespreken van dit idee 
ook inzicht in wat de doelgroep belangrijk vindt 
om bespreekbaar te maken.

Tijdens deze sessie zijn er vragen voorgelegd aan 
de doelgroep om inzicht te krijgen in hoe zij op dit 
moment hun aandoening bespreekbaar maken:

• Maak je IBD bespreekbaar?
• Hoe maak je IBD bespreekbaar?
• Waardoor wordt praten over IBD makkelijker?
• Waardoor wordt praten over IBD moeilijker?
• Waardoor sta je sterker in je schoenen?
• Waardoor sta je minder sterk in je schoenen?

Door de jongeren is toestemming gegeven om 
alle opgehaalde informatie, zowel via Whatsapp, 
als via de focusgroep, anoniem te verwerken in 
het onderzoek. Veel voorkomende en opvallende 
uitspraken zijn gebundeld.

Focusgroep Talking Toolkit



Prototype podcast ontwikkelen
Door de doelgroep is enthousiast gereageerd op 
het idee van een podcast. Om dit idee verder te 
onderzoeken en vorm te geven, is een prototype 
ontwikkeld in samenwerking met twee jongeren 
(30 – 35 jaar) met IBD. Zij waren ook aanwezig 
bij de vorige sessie en in deze sessie is daarop 
voortgeborduurd. Er is onderzoek gedaan naar 
de vorm en inhoud van een prototype podcast. 
Deze generatieve onderzoeksmethode helpt ook 
om inzicht te krijgen in de onbewuste en latente 
behoeften van de doelgroep. 

De ruwe data met onderwerpen voor een podcast 
uit de vorige sessie zijn gestructureerd en 
geclusterd door middel van een affinity diagram 
(Curedale, 2017; Van ’t Veer et al., 2020). Op deze 
manier komen verschillende thema’s aan het 
licht. De ruwe data van de vorige sessie zijn per 
onderwerp op een digitale post-it in Mural gezet. 
Aan de deelnemers is gevraagd de onderwerpen te 
prioriteren. Te beginnen met het belangrijkste en 
eindigend met het minst belangrijke. 

Om veel ideeën te genereren en te prioriteren is 
gebruik gemaakt van brainwriting en dot voting. 
Brainwriting is een brainstormmethode waarbij 
gegenereerde ideeën worden opgeschreven 
(Digital Society School, z.d.-a). Bij deze methode is 
aangegeven dat alles kan en mag, dat geen idee 
te gek is en dat kwantiteit gaat boven kwaliteit. 
Uiteindelijk zijn door middel van dot voting op 
efficiënte wijze de gewenste ideeën geselecteerd 
om mee te nemen in het ontwerpproces (Curedale, 
2017). 

Door de jongeren is toestemming gegeven om 
alle opgehaalde informatie te verwerken in het 
onderzoek. Veel voorkomende en opvallende 
uitspraken zijn gebundeld.

Ideeën over de vorm van de podcast

Wat zou jij prettig vinden als je naar een podcast luistert? Moet het een

verhaal zijn? Interview? Steeds dezelfde mensen aan het woord?

Ervaringsdeskundigen? (Medisch)specialisten? Afwisseling? En hoe lang

moet een aflevering zijn? Wil je wekelijks luisteren? Een serie van een

aantal afleveringen of doorlopend?

Drop hier al je ideeën in post-its (met dubbelklikken plaats je meteen een

post-it). Alles kan en mag. Het gaat hierbij om kwantiteit en niet om

kwaliteit.

Met

ervaringsdeskundige

over een bepaald

thema

Interview met...

20-30 min normaal

40-60 min interview

af en toe langer

(max 2 uur)

Informele

sfeer

consistentie is

belangrijk:

1x per week,

om de week of

maandelijks

je kunt 1 gesprek opdelen

in meerdere podcasts en

er een paar maanden op

teren (1x per maand 1

deel)

MDL-verpleegku

ndige

Medisch

psycholoog

UWV

arbeidsdeskundige

Voedingsdeskundige

gevaarlijk misschien,

maar misschien toch

wat algemeen advies

MDL-arts
Psychosomatisch

fysiotherapeut

Haptonoom

(=alternatief,

mee

oppassen

misschien)

Hoe kan dit bijdragen?

Hoe leef je mee?

Wat zou je luisteraars mee willen

geven?

Hoe ben je anders dan/aanvulend

op... (soortgelijke dienstverlener)?

CCUVN hulplijn

(ze hebben een

telefoonnummer)

lotgenoten is

misschien leuk,

maar misschien

weer net te

informeel?

Hoe ging jij

om met...?

Wat is je

grootste

overwinning?

Taboes

Wat zou volgens

jou verbeterd

moeten worden

aan...

Welke

informatie/hulpbron

heeft je in [periode] het

meest bijgestaan?

Wat is jouw

weekroutine?

partner/relatie

aan het

woord

Hoe werkt

aangepast [sporten,

werken, leven...] voor

jou?

keuringsarts

moeilijk misschien,

afhankelijk van allerlei

factoren, maar

misschien algemene

proces bespreken

Wat heeft

veerkracht

jou

gebracht?

zelfmedelijden

Wat is je zwaarste

ervaring en wat heeft

je geholpen er

doorheen te komen?

creeer je

eigen geluk

hoe klein of

waarmee dan

ook

Grappige

ervaringen

Ingezonden reacties

/ anekdotes

Ik ben genoeg. Ik

doe genoeg. Ik ben

waardevol.

Boos zijn,

huilen en

schelden

mag

Grenzen

aangeven /

jezelf uiten

relatie en

kinderen

hulp vragen

&

accepteren

mag

laat me soms

gewoon even

met rust!

overprikkeling

hoofd te vol

angst dat je

niet aan

verwachtingen

van anderen

voldoet

Brainstorm

Realistisch

toekomstbeeld

Leren doseren/

energiebalans/grenzen

aangeven

Rouw

Leren doseren/

energiebalans/grenzen

aangeven

Realistisch

toekomstbeeld

Rouw

Therapievormen

die omgaan met

aandoening

ondersteunen

Basics

ReizenSeks/ relatie

Ziekenhuisbezoe

k

Angsten

Taboes/

schaamte

Werken

Afgekeurd

worden
MogelijkhedenBeperkingen

Verhalen

van anderen

Mentale

problemen
Accepteren

Contact

lotgenoten

Therapievormen

die omgaan met

aandoening

ondersteunen

Basics Reizen

Contact

lotgenoten

Seks/ relatie

Ziekenhuisbezoe

k

Angsten

Taboes/

schaamte

Werken

Afgekeurd

worden

Mogelijkheden Beperkingen

Verhalen

van anderen

Mentale

problemen

Accepteren

Prioritering

Hieronder staan onderwerpen die jullie in de vorige sessie hebben aangegeven als mogelijke

onderwerpen die besproken zouden moeten worden in een podcast. Zet de post-its op volgorde

van hoe belangrijk je het vindt. Belangrijkste eerst.

Agnes

Mandy
Toen ik net ziek was waren de basics super

belangrijk en was eigen worden met

ziekenhuisbezoeken belangrijk. Met (HARD) vallen

en opstaan leerde ik doseren, energiebalans,

grenzen aangeven. Dat bracht ook een hoop rouw

met zich mee, omdat bepaalde dingen niet meer

kunt die ik vroeger wel kon. Daar kon ik

ondersteuning bij krijgen, of ik bleef soms hangen

en kon vervallen in mentale problemen. Therapie,

verhalen van anderen, lotgenotencontact hebben

allemaal geholpen. Ik leerde daarmee omgaan met

angsten, taboes/schaamte, ging mogelijkheden zien.

Een realistischer toekomstbeeld ontwikkelen.

Beperkingen loop ik dagelijks tegenaan, wat ook

rouw met zich meebrengt, maar meer en sneller

acceptatie met zich mee brengt. Afgekeurd worden

heeft daarbij ook geholpen. Kijkend naar de

toekomst (en de afgelopen 2-3 jaar) spelen werken,

seks en reizen weer een grotere rol.

Na mijn diagnose heb ik echt een stukje rouwverwerking gehad. Na

jarenlange klachten en niet serieus genomen te worden was er

ineens een stempel.

De basics was voor mijn gevoel een kwestie van zelf uitvinden.

Folders, internet ed.

Hierna kwam het accepteren en het onder vinden van de

beperkingen. Ziekenhuis valt voor mij in deze 2 kollommen.

Volgende mentale problemen heb ik, na een second opinion en

ziekenhuis switch, kunnen oplossen met therapie van een medisch

psycholoog. Hier veel gewerkt met energiebalans vinden.

Angsten en mogelijkheden spelen dagelijk. Wordt je weer ziek, wat

kan ik nog?

Seks, zou ik seks en relatie van willen maken. Seks zeker belangrijk,

maar ook hoe je relatie kan lijden onder een ziekte.

Werken, afgekeurd ed. vind ik zelf interessant omdat dit nog niet aan

de orde is geweest voor mij echt. Ik ben zelf wel minder gaan werken

omdat dit financieel mogelijk was, maar afgekeurd worden heb ik

geen ervaring mee. Hoe dit traject werkt/wat te verwachten ed. is

zeker goed om te weten voor de toekomst

Verhalen van anderen en contact lotgenoten, kwam voor mij vrij laat

pas. Eigenlijk pas in de afgelopen 2.5 jaar. Hierbij kon ik dan pas echt

open praten over taboes en schaamte.

Reizen staat bij op de laatste plaats, omdat ik me er nooit door heb

laten tegenhouden. Alleen beperkingen in bepaalde landen door

medicijn gebruik.

Sport/

bewegen

Sport/

bewegen

Creativiteit/

journaling

Creativiteit /

journalling

Voeding

Voeding

Affinity Diagram

“M’n leven zoals het 
was is onder me vandaan 
getrokken en nu heb ik 
maar te dealen met de 
kaarten die nu voor me 
gelegd zijn. Ok, maar 
wie kan me daar mee 
helpen? Het voelt als 

in het diepe geflikkerd 
te worden zonder 
zwemdiploma.”



In dit hoofdstuk zijn de resultaten van de ingezette 
DR-methoden beschreven die hebben geleid tot 
de ontwerpkeuzes van het prototype.

Doelgroep en onbegrip in kaart
Jongeren met een chronische aandoening doen 
en willen veel dezelfde dingen als jongeren 
zonder chronische aandoening. Echter komen zij 
veel drempels tegen die zorgen voor onbegrip. 
Deze drempels zijn veelal hetzelfde ongeacht 
de aandoening. Onbegrip komt voor in de 
werksituatie, op school, op het gebied van zorg, 
maar ook op sociaal vlak. Het sociale vlak wordt als 
heel belangrijk gezien. Eenzaamheid speelt hierbij 
een rol. Daarnaast vinden zij zingeving in hun 
leven belangrijk.

Door de doelgroep is aangegeven dat praten 
over een chronische aandoening helpend kan 
zijn om begrip te creëren. Dit wordt makkelijker 
als dit vaker gedaan wordt. Hierbij helpt het als 
anderen zich ook kwetsbaar opstellen. Het wordt 
alleen verteld aan degenen die deze informatie 
nodig hebben. Face to face contact wordt hierbij 
verkozen boven social media. 

Er wordt aangegeven dat voor creëren van begrip 
twee partijen nodig zijn. Zowel de jongere met een 
chronische aandoening als zijn/haar omgeving. 
De omgeving van jongeren zou beter moeten 
luisteren, openstaan voor verhalen van anderen, 
nieuwsgierig moeten zijn en vragen durven 
stellen. Voor de omgeving is het makkelijker als 
dingen zichtbaar gemaakt worden. Verhalen met 
voorbeelden kunnen hieraan bijdragen.

Om het vertellen van hun verhaal mogelijk te 
maken, moeten jongeren stevig in hun schoenen 
staan. Daarbij is het belangrijk om open te zijn 
en raakvlakken te zoeken met de omgeving. Een 
veilige omgeving is nodig om open te kunnen 
zijn. De manier waarop het verhaal verteld wordt, 
is hierbij van belang. Het helpt om te laten zien 
wat je wel kan in plaats van wat je niet kan. Het 
steeds opnieuw vertellen van het verhaal wordt als 
vermoeiend ervaren.

Bespreekbaar maken
Jongeren met IBD maken hun aandoening 
bespreekbaar. Dit doen ze vooral door het gesprek 
aan te gaan. Wat er aan wie verteld wordt, ligt 
aan de persoon met wie ze in gesprek zijn. Het 
is belangrijk hoe de gesprekspartner reageert. 
Door aannames en vooronderstellingen wordt 
praten lastiger gemaakt. Praten met lotgenoten 
is makkelijker, aangezien zij precies weten wat 
er doorgemaakt wordt. Met lotgenoten hebben 
ze aan één woord genoeg en alle onderwerpen 
worden besproken. Onderling is er geen gevoel 
van schaamte.

Om te kunnen praten over IBD wordt het belangrijk 
gevonden sterk in je schoenen te staan. Dit 
gebeurt in de loop van de tijd wanneer er meer 
ervaring is met IBD. Hoe langer je ziek bent, hoe 
makkelijker het wordt om erover te praten. Het 
delen van verhalen met familie en vrienden zorgt 
er ook voor dat jongeren met IBD sterker in hun 
schoenen staan.

Basisinformatie over IBD en diversiteit aan 
onderwerpen is interessant voor mensen die nog 
niet zo lang gediagnosticeerd zijn. Wat later in het 
proces belangrijk wordt gevonden, is het leren 
doseren, energiebalans en grenzen aangeven. Het 
wordt belangrijk gevonden om IBD niet zielig te 
maken. Op internet is veel negatieve informatie te 
vinden en dat helpt niet om het bespreekbaar te 
maken.

Resultaten

“Hoe meer open je 
bent, hoe meer je 
verwachtingen naar 

elkaar kunt uitspreken 
en ook meer begrip kunt 

creëren.”



Prototype podcast ontwikkelen
Voor iedereen is basisinformatie in het begin 
van de ziekte heel belangrijk. Te bespreken 
onderwerpen passen bij bepaalde fases van het 
ziekteverloop. Het verschilt per persoon waar 
behoefte aan is. Het wordt belangrijk gevonden 
om verschillende thema’s te bespreken zoals: 
rouwverwerking, acceptatie, beperkingen, 
mentale problemen, angsten, maar juist ook 
mogelijkheden. Deze informatie moet veelal zelf 
opgezocht worden. Vanuit het ziekenhuis wordt 
weinig advies ervaren. Er wordt aangegeven een 
stuk betrokkenheid te missen. Deze betrokkenheid 
wordt wel gevonden bij ervaringsdeskundigen.

Verhalen van anderen en contact met lotgenoten 
komt pas later in het ziekteproces. De behoefte 
hieraan werd al wel eerder gevoeld. Het contact 
met ervaringsdeskundigen zorgt er onder 
andere voor dat er gepraat wordt over taboes 
en schaamte. Ook worden door ervaringen van 
anderen meer mogelijkheden gezien.

Als het om de inhoud van een podcast zou gaan, 
zou deze verhalend en informatief moeten zijn. 
Alle emoties mogen gezien worden. Je mag ook 
boos zijn, huilen en schelden, maar het moet geen 
zielige verhalen show worden. Juist de veerkracht 
moet worden laten zien. Positieve verhalen zorgen 
voor een plaatsvervangend trots gevoel. Het wordt 
belangrijk gevonden om zelf geluk te creëren, hoe 
klein of waarmee dan ook.

“Onderling hebben we aan één woord genoeg en 
geen onderwerp is te gek. We kunnen alles met 

elkaar bespreken.”



Het eerste prototype van een manier waarop 
jongeren met IBD makkelijker over hun 
aandoening kunnen praten, is een podcast voor 
en door jongeren met chronische darmziekten. 
De gedachte hierachter is dat de intimiteit 
van dit medium zal zorgen voor veiligheid, 
waardoor zij zich vrij voelen hun verhaal te delen. 
Ervaringsdeskundigheid wordt ingezet met de 
bedoeling om jongeren die net gediagnosticeerd 
zijn te inspireren en motiveren. Tegelijkertijd wordt 
verwacht dat jongeren die al ervaren zijn een 
voorbeeldfunctie als rolmodel kunnen aannemen. 
Op deze manier is het de bedoeling dat zij 
zingeving halen uit het vertellen van hun verhaal. 
Daarnaast kunnen jongeren door ervaringen van 
anderen horen dat zij hierin niet alleen staan. 

Om de verhalen zo goed mogelijk over te laten 
komen en de luisteraar proberen mee te nemen in 
het verhaal wordt het proces van zeven stappen 
dat alle Pixar-films doorlopen toegepast (Gallo, 
2016). 

Gallo stelt dat deze manier feitelijk bij alle vormen 
van storytelling wordt gebruikt. Uiteindelijk 
ontstaat er zo een verhaal dat uit drie delen 
bestaat: verleden, heden en toekomst. De 
bedoeling hiervan is dat luisteraars herkenning 
vinden in de verschillende fases van het 
ziekteproces: het verhaal voor de diagnose, het 
verhaal tijdens/na de diagnose en het verhaal van 
nu en de toekomst.

Als je een verhaal met anderen 
deelt, maak er dan een groots 
verhaal van. Een goed verhaal 
kan mensen tot tranen roeren, 
een geweldig verhaal kan een 
beweging in gang zetten. 

Gallo, 2016

Het proces van zeven stappen werkt het best als 
je begint met iets wat direct de aandacht van de 
luisteraar trekt (Gallo, 2016). Daarom is ervoor 
gekozen om iedere aflevering te starten met de 
volgende zin: Looking pretty, feeling shitty! Mijn 
naam is [naam], ik ben [leeftijd] en [jaar] geleden 
kreeg ik te horen dat ik [ziekte] heb.

Aan het eind van de aflevering wordt nog extra 
nadruk gelegd op de moraal van het verhaal 
en positief afgesloten met een levensmotto 
of wijsheid die de gast mee wil geven aan de 
luisteraar. Dit wordt ingevuld als zijnde PS 
(postscriptum) aan het einde van de aflevering. PS 
staat daarbij ook voor Pretty Shitty.

Prototype

1. Er was eens een …
 [Een hoofdpersoon/ held met een doel is het  
 belangrijkste element van een verhaal.]
2. Elke dag deed hij …
 [De wereld van de held moet in het eerste  
 bedrijf in balans zijn.]
3. Totdat op een dag …
 [Een boeiend verhaal kent een conflict. Het  
 doel van de held wordt een uitdaging.]
4. Als gevolg daarvan …
 [Deze stap is essentieel en onderscheidt 
 een hit van een doorsneeverhaal. Een 
 boeiend  verhaal is niet opgebouwd uit 
 willekeurige scènes die losjes aan  
 elkaar geweven worden. Elke scène bevat 
 informatie die de volgende scene 
 noodzakelijk maakt.]
5. Als gevolg daarvan …
6. Totdat uiteindelijk …
 [De climax laat de triomf van het goede over  
 het kwade zien.]
7. En sindsdien …
 [De moraal van het verhaal.]

 (Gallo, 2016)



Live prototype podcast
Om uit te zoeken of deze podcast een bijdrage 
kan leveren aan het bespreekbaar maken van 
IBD door jongeren is het prototype live getest in 
de praktijk. In deze fase worden ideeën concreet 
gemaakt om feedback te kunnen krijgen van de 
doelgroep (Curedale, 2017) en de haalbaarheid 
en levensvatbaarheid te onderzoeken (IDEO.
org, z.d.-d). Gezien het maken van een podcast 
relatief eenvoudig is (Hurst, 2019), zijn er twee 
afleveringen gemaakt, die direct publiekelijk 
gelanceerd zijn via socialmediakanalen. De 
keuze voor social media ligt voor de hand gezien 
de doelgroep daar te vinden is blijkt uit zowel 
praktijkonderzoek, als de literatuur.

Via de diverse socialmediakanalen en e-mail is 
spontaan gereageerd op de podcast. Om nog meer 
feedback van luisteraars te verkrijgen is een online 
vragenlijst uitgestuurd (Digital Society School, 
z.d.-b). Via social media is gevraagd of luisteraars 
een aantal vragen wilden beantwoorden met 
betrekking tot de podcast. Degene die aangaf mee 
te willen werken, kreeg een vragenlijst via Google 
Forms toegestuurd.

Dertien luisteraars met IBD hebben de vragenlijst 
ingevuld. De leeftijd varieerde van 19 tot en 
met 39 jaar. Alle antwoorden zijn verzameld en 
gebundeld.

Daarnaast is aan vier jongeren (23 – 29 jaar) 
met IBD, die een podcastaflevering hebben 
opgenomen, gevraagd om feedback. Een paar 
weken na de opname is gevraagd om in een 
spraakbericht te vertellen hoe zij het vertellen van 
hun verhaal door middel van podcasting hebben 
ervaren.

Vragenlijst Pretty Shitty Podcast

Testen



Het delen van verhalen en de openheid daarvan 
wordt gewaardeerd door de doelgroep. Luisteraars 
geven aan het prettig te vinden naar verhalen te 
luisteren en raken geëmotioneerd. Ze zijn trots 
op lotgenoten die hun verhaal delen. Er wordt 
herkenning gevonden in de verhalen en dat zorgt 
voor begrip, motivatie en inspiratie. Luisteraars 
krijgen zo het gevoel niet alleen te zijn. Naar 
aanleiding van de podcast worden eigen verhalen 
gedeeld en worden vragen gesteld. Een aantal 
luisteraars heeft aangegeven hun verhaal ook te 
willen delen in de podcast en anderen met IBD te 
willen helpen.

Volgens de luisteraars is het bespreken van IBD via 
een podcast een goede, toegankelijke manier die 
past bij deze tijd en aansluit bij de behoefte. Het 
wordt een mooi en uniek concept genoemd. Video 
zou volgens een aantal luisteraars een aanvulling 
kunnen zijn om de ziekte naast een stem ook 
een gezicht te geven. Ook is er aangegeven 
dat ze graag thema afleveringen willen horen, 
bijvoorbeeld over werk, school, kinderwens, 
voeding, sport et cetera. De luisteraars zijn 
dankbaar voor de podcast en geven aan er echt 
iets aan te hebben.

De jongeren die hun verhaal gedeeld hebben in de 
podcast voelden zich vereerd dat ze hun verhaal 
mochten doen. Zij ervaren het als belangrijk om 
dit te delen. Het opnemen van de podcast werd als 
spannend ervaren, maar ze voelden zich allemaal 
op hun gemak gesteld en vertrouwd om toch alles 
te kunnen vertellen. Dit werd mede veroorzaakt 
doordat ze vooraf goed wisten wat er verwacht 
werd en ze tijdens de opname het gevoel kregen 
dat er goed geluisterd werd. Deze ervaring draagt 
volgens hen bij aan het kunnen vertellen van hun 
verhaal. 

Feedback

Reacties Pretty Shitty Podcast



Reacties Pretty Shitty PodcastReacties Pretty Shitty Podcast



De kracht van audio
Er is bewust gekozen voor de vorm van een 
podcast. Vanuit de DR-methoden kwam naar 
voren dat het belangrijk is om open een verhaal 
te kunnen vertellen. Een veilige omgeving is één 
van de dingen die genoemd is om dit te kunnen 
creëren. Een intieme setting is daarbij belangrijk. 
McHugh (2014) stelt dat audio een krachtig 
medium is wat bijzonder geschikt is voor het 
vastleggen van intieme verhalen. 

Podcasting is een laagdrempelige manier om 
via audio een verhaal te kunnen vertellen. Hurst 
(2019) laat in haar onderzoek zien dat podcast 
ook steeds meer ingezet wordt voor informatieve 
en educatieve doeleinden op het gebied van 
gezondheidszorg. Podcasting is toegankelijk voor 
iedereen en patiënten zoeken ook steeds meer 
naar informatie via podcasts (Anderson, 2009; 
Hurst, 2019).

Het steeds opnieuw vertellen van hun verhaal 
werd door de doelgroep als vermoeiend ervaren. 
Dit probleem wordt ondervangen wanneer 
het verhaal is opgenomen als podcast. Dit kan 
gemakkelijk naar iedereen doorgestuurd worden, 
waardoor het verhaal niet steeds herhaald hoeft te 
worden.

De kracht van ervaringsdeskundigheid
In de podcast is gekozen voor het delen van 
verhalen van ervaringsdeskundigen. Vanuit het 
praktijkonderzoek werd duidelijk dat er een stuk 
betrokkenheid gemist wordt na diagnose. De 
inzichten vanuit de DR-methoden laten zien dat 
ervaringsverhalen en lotgenotencontact hier een 
bijdrage aan zouden kunnen leveren.

Het maken en delen van ervaringsverhalen kan 
zorgen voor empowerment van de persoon 
zelf, maar ook van lotgenoten (Boumans, 
2015). Boumans stelt dat het maken van een 
verhaal bijdraagt aan het eigen herstel en het 
aanboren van veerkracht en dat het delen van 
het verhaal van belang kan zijn voor lotgenoten, 
naasten en professionals. Volgens haar hebben 
ervaringsverhalen een meerwaarde door de steun 
en inspiratie die ze kunnen uitdragen naar andere 
mensen. 

Ontwerpkeuzes
In dit hoofdstuk worden de ontwerpkeuzes geformuleerd en onderbouwd door literatuur en de 
resultaten van de DR-methoden. Dit is de basis van het artefact dat ontworpen is om een onzichtbare 
ziekte een stem te geven. Het is de bedoeling dat er uiteindelijk door dit artefact gedragsverandering 
ontstaat bij jongeren met IBD. Het moet er voor zorgen dat ze gaan praten over hun aandoening. Om 
het gewenste gedrag uit te voeren moeten de jongeren volgens Fogg (2009) gemotiveerd zijn en het 
vermogen hebben het gedrag te vertonen. Daarnaast moeten ze getriggerd worden (Fogg, 2009).



De kracht van rolmodellen
Naast dat het luisteren naar ervaringsverhalen 
helpend kan zijn, kan ook het vertellen van het 
verhaal van toegevoegde waarde zijn. Het idee 
van de podcast is dan ook dat het niet alleen 
bedoeld is om de luisteraar te helpen, maar 
ook de verhalenverteller zelf. Jongeren met een 
chronische aandoening hebben aangegeven 
zingeving in hun leven heel belangrijk te vinden. 
Jongeren vertelden dat, naast dat ze zelf hulp 
kunnen gebruiken, ze ook graag anderen willen 
helpen. Zij willen graag het voorbeeld zijn wat ze 
zelf nooit gehad hebben. Als rolmodel kunnen zij 
kwetsbaarheid normaliseren (Boertien & Van Bakel, 
2012). 

In het onderzoek van Teunissen, Visse, & Abma 
(2013) wordt ook benoemd dat chronisch zieken 
op een moment in hun ziekteverloop op een 
keerpunt komen waarop ze hun ziekte hebben 
geaccepteerd en klaar zijn om anderen, die in 
hetzelfde schuitje zitten, te helpen. De kracht van 
rolmodellen werkt daarnaast ook empowerend 
(Mundell, Visser, Makin, Forsyth, & Sikkema, 2012). 
Empowerment is iets waarvan de doelgroep heeft 
aangegeven daar behoefte aan te hebben.

De kracht van storytelling
Bij het maken van de podcast is gebruik 
gemaakt van de kracht van storytelling waarbij 
ervaringsverhalen gedeeld worden. Storytelling 
kan een individu kracht geven over hoe zij zichzelf 
willen representeren en bevordert zelfreflectie 
(Gucciardi, Jean-Pierre, Karam, & Sidani, 2016). 
Ook kan storytelling sociaal isolement en stigma 
doorbreken en bouwt empathie op (Harter, 2019). 
Vanuit de DR-methoden kwam naar voren dat dit 
ook iets is waar de doelgroep naar op zoek is.

Storytelling kan op verschillende manieren. In deze 
podcast is gekozen voor de zeven stappen die ook 
succesvol gebruikt worden in de films van Pixar 
(Gallo, 2016). Uit de DR-methoden werd duidelijk 
dat de doelgroep het belangrijk vindt om niet 
zielig gevonden te worden. Dat positieve verhalen 
zorgen voor een plaatsvervangend trots gevoel. 
Het laten zien van veerkracht en geluksmomenten 
is ook benoemd. De stappen van Pixar zijn bedoeld 
om het publiek mee te nemen op de reis van een 
held en iemand te geven op wie zij trots kunnen 
zijn (Gallo, 2016), dit lijkt goed aan te sluiten bij 
waar de doelgroep behoefte aan heeft.

De naam van de podcast is ontleend aan het 
feit dat IBD een onzichtbare ziekte is. Aan de 

buitenkant zie je niks (pretty), maar van binnnen 
gebeurt er van alles (shitty).

Ofwel: Looking Pretty, Feeling Shitty!



In dit onderzoek wordt aangetoond dat het idee 
van een podcast om IBD bespreekbaar te maken 
onder jongeren vanuit het eerste prototype 
een goede optie lijkt. Het heeft alle elementen 
in zich die volgens Fogg (2009) nodig zijn om 
gedragsverandering te bewerkstelligen. Door de 
toegankelijkheid van zowel het maken als luisteren 
van een podcast wordt ervoor gezorgd dat het 
binnen hun vermogen ligt. Daarnaast is het gratis, 
waardoor geld geen drempel zal zijn. Ook kan het 
beluisterd worden op het moment dat het hen 
uitkomt. Daarbij is het doorsturen van de podcast 
heel eenvoudig, waardoor de drempel om steeds 
weer hetzelfde verhaal te moeten vertellen, wordt 
weggenomen. De ervaringsverhalen geven hoop 
en werken op die manier motiverend om hetzelfde 
te gaan doen. Wel kan het sociale aspect hierin 
nog belemmerend werken, omdat ze wellicht bang 
zijn voor afwijzing als ze hun verhaal vertellen. 
Door anderen als rolmodel te laten fungeren 
wordt dit hopelijk te niet gedaan. Tot slot zorgt 
de verspreiding via social media als een trigger 
voor volgers van de socialmediakanalen van de 
podcast. Luisteraars kunnen zich ook via hun 
favorite podcastapp abonneren waardoor ze 
een melding krijgen zodra er weer een nieuwe 
aflevering gepubliceerd wordt. Daarbij fungeert de 
podcasthost als facilitator bij het vertellen van hun 
verhaal.

Bij dit onderzoek is uitgegaan van het feit dat 
audio voor een intieme setting zorgt, waardoor 
aangenomen werd dat dit bijdraagt aan het 
makkelijker vertellen van het verhaal. Hoewel het 
maken van een podcast spannend gevonden werd 
door de doelgroep, voelden ze zich ook op hun 
gemak tijdens het vertellen van hun verhaal via 
audio. Dit kan echter ook gekomen zijn door de 
vriendschappelijke band die opgebouwd is met de 
podcasthost. Het is dus niet gezegd dat de intieme 
setting puur door audio komt. Dit had wellicht 
met video hetzelfde effect gehad. De doelgroep 
heeft aangegeven dat video een mooie aanvulling 
zou zijn op de podcast. Verder onderzoek zou uit 
moeten wijzen of andere middelen zoals video ook 
geschikt zijn om IBD bespreekbaar te maken. 

Dit onderzoek bevestigt dat jongeren met IBD het 
prettig vinden om ervaringsverhalen te horen. 
Of dit ook daadwerkelijk het gat opvult van 
betrokkenheid na diagnose zou verder onderzocht 
moeten worden. 

In dit onderzoek komt naar voren dat jongeren met 
IBD anderen die in hetzelfde schuitje zitten graag 
willen helpen. Of dit ook zorgt voor empowerment 
zoals Mundell et al. (2012) stellen, is iets wat in dit 
onderzoek verder niet aan de orde is gekomen. 
Wel is aangegeven door jongeren dat de ervaring 
van het vertellen van hun verhaal via een podcast 
helpend is voor hun eigen proces.

Bij het ontwerpen van het artefact is een 
bewuste keuze gemaakt voor de vorm waarin het 
verhaal verteld wordt. Er is verder geen specifiek 
onderzoek gedaan naar de werking hiervan. 
Wel geven luisteraars aan trots te zijn op de 
verhalenvertellers. Dit is iets waar de stappen van 
Pixar (Gallo, 2016) ook toe zouden moeten leiden. 

Voor dit onderzoek is gebruik gemaakt van 
diverse design research methoden. Deze manier 
van onderzoeken heeft een kwalitatief karakter, 
waardoor de data subjectief geanalyseerd kan zijn. 
Daarnaast zijn deze methoden uitgevoerd met een 
kleine groep deelnemers. Dit kan ervoor zorgen 
dat de uitkomsten niet gelden voor een grotere 
groep.

Dit onderzoek laat zien dat door de intensieve 
samenwerking met de doelgroep het artefact 
goed aansluit op hun behoeften. Het resultaat 
hiervan is dat ze enthousiast zijn over de podcast. 
Echter is er door de intensieve samenwerking ook 
een vriendschappelijke band ontstaan. Dit zou 
ervoor gezorgd kunnen hebben dat de deelnemers 
sociaal-wenselijke antwoorden gegeven hebben. 
Bij het testen van het prototype is daarom gekozen 
dit breder uit te zetten, waardoor de ontvangen 
feedback minder gekleurd zal zijn.

Discussie



Het prototype is nu gelanceerd via social media 
om ervoor te zorgen dat dit bij de doelgroep 
terecht komt. Aan te bevelen is om ook medisch 
specialisten, gespecialiseerd verpleegkundigen, 
patiëntenverenigingen en andere mogelijke 
stakeholders te benaderen om voor een bredere 
bekendheid van de podcast te zorgen. Op die 
manier hebben er zoveel mogelijk jongeren met 
IBD profijt van.

Naast dat de podcast nu gebruikt wordt als manier 
om chronische darmziekten bespreekbaar te 
maken, kunnen de verhalen uit de podcast ook 
geanalyseerd worden. Op deze manier kunnen 
ook andere obstakels die de doelgroep tegenkomt 
boven tafel komen. 

De podcast is nu puur ingezet voor en door 
jongeren met IBD. Het beluisteren van de 
podcast zou ook interessant kunnen zijn voor 
hun omgeving. Familie, vrienden, docenten, 
zorgverleners en andere betrokkenen kunnen 
wellicht ook lering trekken uit de verhalen van 
jongeren met IBD. Mogelijk is het ook interessant 
voor andere aandoeningen.

Bij het ontwerpen van het artefact is 
gebruik gemaakt van de kracht van 
ervaringsdeskundigheid. Hier zou nog op 
veel meer manieren gebruik van gemaakt 
kunnen worden. Dit gebeurt al in de geestelijke 
gezondheidszorg en verslavingszorg, waarom niet 
ook bij chronische aandoeningen?
 

Aanbevelingen

Dit onderzoek levert een bijdrage aan het 
bespreekbaar maken van chronische darmziekten 
door jongeren met IBD. Praten over een chronische 
ziekte is belangrijk om begrip te creëren. Echter 
wanneer het gaat om een aandoening waar een 
taboe op heerst, is dit nog niet zo eenvoudig. Op 
basis van literatuur en het inzetten van diverse 
design research methoden is in samenwerking 
met de doelgroep een artefact ontwikkeld 
om een onzichtbare aandoening een stem te 
geven. De ontwerpkeuzes hebben uiteindelijk 
vormgegeven aan het eerste prototype van een 
manier waarop jongeren met IBD makkelijker over 
hun aandoening kunnen praten. Het resultaat is 
een podcast voor en door jongeren met IBD. De 
eerste resultaten suggereren dat dit zeker een 
bijdrage kan leveren aan het bespreekbaar maken 
van chronische darmziekten. Meer onderzoek 
is nodig om te kunnen bevestigen dat dit ook 
daadwerkelijk zo is.

Conclusie
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