
Wat weten we eigenlijk van ziektes en aandoeningen? Natuurlijk zijn er me-
dische handboeken, hulpverlenersboeken en tegenwoordig ook tal van infor-
matieve websites. Maar waar blijft de stem van de patiënt? Gelukkig hebben
veel patiënten en naasten zelf hun ervaringen op papier gezet of op een an-
dere manier naar buiten gebracht. Ze hebben boeken, blogs, kunst en docu-
mentaires gemaakt. Dit boek laat een aantal van hen aan het woord over het
doel waarmee ze dit deden en wat het volgens hen heeft opgeleverd. 
Daarnaast komen ook lezers en gebruikers aan het woord. Het zijn zorgver-
leners, trainers, onderwijsmensen, onderzoekers, wetenschappers, beleids-
makers, belangenbehartigers en toneelspelers die op de een of andere
manier in hun werk van ervaringsverhalen gebruik maken. 
Ook de recensenten van de stichting CCC komen aan het woord. Op basis van
interviews en aangeleverde teksten zijn hun beschouwingen samengebracht.
Tenslotte proberen we in de conclusie op een rijtje te zetten wat we van het
voorgaande hebben kunnen leren. Sluiten de bijdragen van de makers ener-
zijds en de gebruikers anderzijds mooi op elkaar aan? Of valt daar nog een
gat te overbruggen? Moeten er nog wederzijdse misverstanden worden opge-
helderd? Valt er meer te zeggen over de mogelijkheden en beperkingen van
de verschillende manieren om ervaringen vorm te geven.
Hulpverleners zeggen regelmatig tegen patiënten: ‘Maak er een boek van’.
Wij vragen ons af hoe de makers zelf daarover denken. Zijn er alternatieven
om de patiëntervaringen goed over te laten komen en voor anderen bruik-
baar te maken? Deze discussie komt op het symposium en in dit boek aan
bod. Daar wil de stichting CCC op doorbouwen.
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