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Toen ik eind jaren negentig een huisarts 
interviewde over de multiculturele patiën-
tenpopulatie in haar praktijk, liet ze me een 
boek zien met eenvoudige stripverhaaltjes. 
Deze korte beeldverhalen gebruikte ze om 
duidelijkheid te krijgen over de gezond-
heidsklachten van patiënten die de Neder-
landse taal nauwelijks machtig waren. Ze 
konden in sommige gevallen enorm goed 
van pas komen om bijvoorbeeld pijn en 

ongemak te lokaliseren of om patiënten voor te lich-
ten. Recentelijk is de term ‘graphic medicine’ gemunt, 
waarmee uitdrukking gegeven wordt aan de waarde die 
stripboeken kunnen hebben in de gezondheidszorg.1 
Dit artikel bespreekt deze inzet van ‘grafische pathogra-
fieën’ – stripverhalen over persoonlijke ervaringen met 
ziekte – in de zorg. Vervolgens wordt ingegaan op het 
(morele) verband tussen ziek worden en verhalen vertel-
len. Ter afsluiting zullen beknopt drie recente beeldver-
halen worden besproken.

De populariteit van stripboeken met volwassen thema’s 
(‘graphic novels’) is de laatste jaren enorm toegenomen. 
Het indrukwekkende Maus (1991) van Art Spiegel-
man won in 1992 bijvoorbeeld een Pulitzer prijs, Marc 
Legendres grafische werk Verder (2007) haalde enige 
jaren geleden de shortlist van de Libris literatuurprijs en 
Persepolis (2003) van de Iraanse Marjane Satrapi was als 
animatiefilm te zien in de filmhuizen en verdiende een 
Oscar-nominatie. Interessant is dat hedendaagse beeld-
romans regelmatig gaan over ervaringen met ziekte. De 
combinatie van beeld en tekst biedt talloze mogelijkhe-
den om ziekte-ervaringen te verbeelden en er over te 
vertellen. We zien in tekstballonnen wat de personages 
zeggen, de getekende close-ups laten subtiel doch gena-
deloos emoties en gezichtsuitdrukkingen zien, in tekst-
kadertjes worden de gebeurtenissen door de auteur ver-
teld en becommentarieerd en de tekeningen zijn soms 
gemaakt vanuit een verrassend standpunt. Ondertussen 
wordt een sterk beroep gedaan op het verbeeldingsver-
mogen van de lezer/kijker die de opeenvolging van de 
reeks getekende kaders tot een eenheid construeert; tot 
scènes waarin verbeeld wordt hoe ziekte een rol speelt 
in de levens van de personages. Het verhaal ontstaat als 
het ware in de lege ruimte tussen de opeenvolgende 
kaders (in vaktermen: ‘the gutter’), die opgevuld wor-
den ‘in het hoofd’ van de lezer. Het bekijken en lezen 

van de zichtbare delen van het verhaal leidt zodoende 
op een vanzelfsprekende wijze tot het waarnemen van 
een geheel (verhaal). Het samengaan van beeld en tekst 
maakt het onzichtbare zichtbaar (McCloud, 1994). Deze 
wonderlijke combinatie van lezen, kijken, verbeelding 
en narrativiteit kan op verschillende manieren waarde-
vol zijn voor de gezondheidszorg. 

Strips in de zorg
Grafische verhalen kunnen gebruikt worden in zowel 
onderwijs als patiëntenzorg (Green et al, 2010). De 
meest voor de hand liggende functie die beeldverhalen 
kunnen vervullen in het onderwijs is dat ze een prima 
bron vormen voor discussie en reflectie. Evenals film 
en literatuur, kunnen serieuze strips een aanleiding zijn 
om over de menselijke kant van de gezondheidszorg na 
te denken en over ziekte en zorg van gedachten te wis-
selen. De getekende verhalen geven inzicht in verschil-
lende aspecten van ziekte-ervaring en wat deze beteke-
nen voor de betrokkenen. De verhalen benadrukken 
dat een patiënt behandelen meer is dan het behandelen 
van een ziek lijf. Een minder voor de hand liggende 
functie van strips in het onderwijs is dat deze gebruikt 
kunnen worden om observatievaardigheden te trainen 
en te verbeteren. Verschillende auteurs wijzen op het 
verband tussen het nauwkeurig bekijken van beeldende 
kunst en de observatievaardigheden die nodig zijn voor 
een anamnese, diagnose en het doen van lichamelijk 
onderzoek bij patiënten (Dolev et al, 2001; Naghshineh 
et al, 2008). Juist in stripboeken is het belangrijk om 
‘tussen de regels’ te kunnen lezen. Niet alles is expliciet 
te zien of te lezen binnen de getekende kaders; veel han-
delingen spelen zich buiten de tekeningen af. Dat maakt 
dat het lezen van grafisch werk een voortdurend beroep 
doet op het vermogen betekenissen af te leiden uit wat 
geïmpliceerd is (zie kader). 
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Stripverhalen als getuigenissen van ziekte-ervaringen

Hoe strips een waardevolle bijdrage vormen aan de 

gezondheidszorg 
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Graphic storytelling and medical narratives
Michael Green is arts en hoogleraar ‘humanities and 
medicine’ aan het Penn State College of Medicine 
in de Amerikaanse staat Pennsylvania. Hij is een lief-
hebber van ‘comics’ en ontwikkelde voor vierdejaars 
geneeskundestudenten de cursus ‘Graphic storytel-
ling and medical narratives’. Behalve het lezen en 
bespreken van een aantal hedendaagse stripverha-
len, wordt er ook een beroep gedaan op de teken-
kunsten van de studenten. Ze worden geacht een 
eigen betekenisvolle ervaring in een ‘graphic story’ 
weer te geven. Hoewel de aarzelingen groot waren 
(‘I can’t draw’) en deelname beperkt bleef (in 2009 
16 studenten, in 2010 slechts 9), zijn de evaluatiesco-
res hoog en de getekende resultaten aandoenlijk en 
regelmatig erg raak.2 

Beeldverhalen kunnen ook ingezet worden ten behoeve 
van gezondheidsvoorlichting en opvoeding. De gete-
kende verhaaltjes in de introductie van dit artikel zijn 
daar een sprekend voorbeeld van. Bovendien ligt er in 
de hedendaagse, geglobaliseerde samenlevingen steeds 
meer nadruk op beelden. De getekende afbeeldingen 
in beeldverhalen bestrijken 
het brede domein tussen 
een realistische, abstracte 
en iconische weergave van 
de werkelijkheid (McCloud, 
1994). Verhalen vertellen 
via strips past daarom bij 
het toenemende gebruik 
van iconische afbeeldingen in de publieke ruimte, in 
computers, op mobiele telefoons en in de commercie. 
Tot slot kunnen beeldverhalen patiënten en hun familie 
helpen beter te begrijpen wat hen te wachten staat. Het 
lezen van een verhaal over een kankerpatiënt kan leiden 
tot nadenken over eigen behandelvoorkeuren of vragen 
oproepen die bij een volgend bezoek aan de oncoloog 
gesteld moeten worden. Maar stripverhalen kunnen ook 
laten zien hoe mensen leren leven met de onverwachte 
koerswijziging die de confrontatie met een ziekte met 
zich meebrengt. 

Verhalen over ziekte
Ziek zijn vraagt om het vertellen van verhalen. Volgens 
medisch socioloog Arthur Frank (1995) doet een ernstige 
ziekte op tenminste twee manieren een beroep op ons 
vermogen om verhalen te vertellen. In de eerste plaats 
is er sprake van een onmiddellijke noodzaak te vertellen 
over de ziekte, omdat anderen geïnformeerd moeten 
worden. Familie en vrienden willen graag weten hoe het 
er mee is, zorgverleners willen een beeld krijgen van voor-
geschiedenis, klachten en symptomen en een werkgever 

wil weten waarom iemand niet in staat is om te werken. 
Maar het vertellen van verhalen over wat je overkomt als je 
ernstig ziek wordt, heeft ook een meer existentiële func-
tie. Wanneer iemand te maken krijgt met een ernstige 
ziekte betekent dat een enorme knauw voor de loop van 
het leven. De schade die ziekte aanricht aan levensloop 
en plannen vraagt om reparatiewerk en het vertellen van 
verhalen speelt daar een sleutelrol in, analyseert Frank. 
Zieke mensen staan voor de opgave anders te leren den-
ken over zichzelf en dat doen ze door hun eigen verhaal 
aan te horen, het met anderen te delen en de reacties 
daarop in zich op te nemen. 
Ernstig ziek worden is op te vatten als een interruptie 
van het leven zoals dat tot dan toe geleid is. De vorm en 
koers die het leven in de loop der jaren heeft gekregen, 
wordt door een ernstig haperend lichaam grondig in de 
war geschopt. De route en bestemming van het leven 
kloppen niet meer nu ziekte pijn, ellende en onzeker-
heid met zich meebrengt. Het levensverhaal lijdt als het 
ware schipbreuk (‘narrative wreck’) en reparatie vereist 
het opnieuw vertellen – en zodoende herstellen – van 
de orde van het leven. Een orde waarin de interruptie 
een plaats krijgt en waarin eventuele toekomstige onder-
brekingen verdisconteerd zitten. De ontwrichting en 
het gebrek aan samenhang tussen verleden, heden en 

toekomst die het gevolg zijn 
van ziekte zijn volgens Frank 
(1995, p. 60) te beschouwen 
als een moreel probleem. 
De worsteling met het leven 
waarmee een ernstige ziekte 
gepaard gaat, legt namelijk 
een verantwoordelijkheid 

op de schouders van de zieke persoon. Hij of zij heeft de 
taak het levensverhaal in overeenstemming te brengen 
met de ziekte die hem of haar is overkomen en de beper-
kingen die dit impliceert. Ziekte-ervaring, legt Frank 
uit, vraagt om een verbeelding die ingezet wordt om de 
heerschappij over de eigen ervaringen te h erwinnen. 
De worsteling met leven als gevolg van ernstige ziekte 
speelt zich volgens Frank af in de verbeelding. Patiënten 
zijn getuigen van hun eigen ziekte en hun verhalen zijn 
getuigenissen van wat hen overkwam. Wie iemand is, 
krijgt vorm in verhalen en ziek worden vraagt om een 
gerepareerd verhaal dat de zieke persoon helpt opgewas-
sen te zijn tegen de situatie. Door het vertellen van die 
verhalen  worden omstanders (zorgverleners, maar ook 
naasten) getuigen van dat wat de zieke persoon is overko-
men en de wijze waarop hij of zij de koers van het leven 
opnieuw probeert te bepalen. Dat maakt de getuigenis 
van de ziekte wederkerig. Een getuigenis impliceert een 
relatie met toehoorders, die onvermijdelijk betrokken 
raken bij dat wat geleefd en verteld wordt. 
De stripverhalen die hieronder besproken worden, zijn 
alle drie te beschouwen als een getuigenis van ziekte 

Een minder voor de hand liggende functie van 
strips in het onderwijs is dat deze gebruikt kun-
nen worden om observatievaardigheden te trai-

nen en te verbeteren
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door een omstander. Het gaat niet om ziekte-ervaringen 
die opgetekend zijn door zieken zelf, maar het verhaal 
van toehoorders wier lot nauw verbonden is met dat van 
zieke anderen. 

Wat doet het met een familie als moeder kanker krijgt?
Brian Fies tekende en schreef Mom’s cancer (2006) omdat 
hij had gewild dat een der-
gelijk boek er al was voor-
dat zijn moeder getroffen 
werd door longkanker. Dat 
schrijft hij in het voorwoord 
op dit aangrijpende verslag 
van de veldslag waarin zijn 
familie geheel onvoorbereid belandde nadat de diagno-
se was gesteld. In korte hoofdstukjes van steeds een paar 
pagina’s op A5 formaat en over het algemeen getekend 
in zwart-wit, verbeeldt Fies zijn verhaal. Dat speelt zich 
grofweg af op drie niveaus. Het eerste niveau is dat van 
het drama waar Fies’ familie mee te maken krijgt. Als 
Fies’ getekende getuigenis één ding duidelijk maakt dan 
is het wel dat de interruptie die longkanker veroorzaakt 
in het leven van zijn moeder, een interruptie is in het 
leven van de hele familie. Hij vertelt over de impact van 
de uiteindelijke diagnose op de familierelaties. We zien 
hun verwarring, ontkenning, acceptatie, hoop, opluch-
ting, en troost. We zien ook hoe Fies en zijn twee zussen 
ieder een eigen rol op zich nemen. Fies verdiept zich in 
de feiten en therapieën, en werpt zich op als chauffeur 
naar het ziekenhuis. Zijn oudste zus, die verpleegkun-
dige is, speelt al snel de rol van advocaat richting zorg-
verleners, bemoeit zich met haar moeders medicatie en 
houdt haar fysieke toestand in de gaten. Fies’ jongste 
zus, ten slotte, deelt een flat met hun moeder en neemt 
flink wat alledaagse 
zorg op zich.

Een tweede niveau 
vertelt het meer 
technische verhaal 
van de ziekte en 
de verhouding tot 
behandelaars. In 
inventieve tekenin-
gen geeft Fies weer 
wat er zich afspeelt 
in het zieke lichaam 
van zijn moeder, 
hoe behandeling-
en werken en wat 
de rol is van kans-
berekening in de 
mededelingen van 
artsen. Het derde 
niveau van het ver-

haal, ten slotte, is meer existentieel. Dat wordt bijvoor-
beeld duidelijk uit de binnenzijde van de omslag van 
het boek, dat een patroon is van schaakpionnen en 
dobbelstenen. Symbolen die uitstekend passen bij de 
strategische overwegingen ten aanzien van de talloze 
beslissingen waarmee ‘zieke families’ geconfronteerd 
worden en de onvermijdelijke rol die het lot speelt 

in de onderling verbonden 
levenslopen van de afzon-
derlijke familieleden. In 
een (geschreven) nawoord 
maakt Fies’ moeder – die 
haar kanker overleefde – 
het belang van narratieve 

reparatie duidelijk. “The biggest surprise for me was that 
I didn’t feel like myself as soon as treatment stopped. 
Remission doesn’t mean you’re going to be who you 
were” (Fies, 2006, blz. 114). 

Wat betekent het om een relatie te hebben met iemand 
die Hiv-positief is?
Toen de Zwitserse tekenaar Frederik Peeters Cati ont-
moette en een relatie met haar kreeg, wist hij niet hoe 
haar Hiv-besmetting hun leven zou beïnvloeden. Over 
hoe ze met haar seropositiviteit zijn omgegaan, over haar 
eveneens seropositieve zoontje en vooral over hun liefde 
voor elkaar maakte hij Blue pills. A positive love story (2008).3 
Als een rode draad door het verhaal loopt Peeters’ wor-
steling met zijn eigen emoties en vooroordelen over Hiv. 
Die treden onverbiddelijk op de voorgrond wanneer hij 
geconfronteerd wordt met een zweertje op zijn lip, de 
ochtend nadat een condoom scheurde. Zou hij besmet 
zijn? Een fantastische bijrol is weggelegd voor de huisarts, 
die Cati en Frederik op onnavolgbare wijze gerust weet 

te stellen. Na een 
zorgvuldige uitleg 
over hoe besmet-
ting verloopt, sluit 
hij af met de woor-
den dat ‘je even-
veel kans hebt om 
Aids op te lopen 
als de kans die je 
hebt om een witte 
neushoorn tegen te 
komen op weg naar 
huis’. In het vervolg 
van het boek zien 
we Peeters regelma-
tig over zijn schou-
der kijken wanneer 
hij op pad is in de 
stad. Zou er niet 
toch een witte neus-
hoorn opduiken?

De schade die ziekte aanricht aan levensloop en 
plannen vraagt om reparatiewerk en het vertel-
len van verhalen speelt daar een sleutelrol in

‘Told you so what’ (Fies, blz. 26, met toestemming van de tekenaar)
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Interessant aspect aan dit boek is dat het, zoals ook uit 
de titel blijkt, eerst en vooral een liefdesverhaal is. “Het 
is nooit mijn bedoeling geweest om een boek over Aids 
te maken of om mensen over Aids te informeren,” zegt 
Peeters in een interview (Pols, 2010). “Het is in de eerste 
plaats een liefdesverhaal. De ziekte speelt een rol maar 
het is niet waar Blauwe pillen over gaat. Het was niet mijn 
doel om over de ziekte te vertellen en hoe mensen daar-
op reageren. Ik wilde een verhaal vertellen over mijn 
liefde voor haar en hoe dat mijn leven heeft beïnvloed, 
veranderd en verrijkt,” zo licht Peeters toe. Niettemin 
is Blue pills zeker te beschouwen als een getuigenis van 
ziekte. Het boek leest als een grafisch dagboek, waarin 
Peeters vertelt over hoe hun relatie zich ontwikkelt en 
hoe hij gaandeweg dol wordt op haar zoontje (en hij op 
Peeters). Tegelijk zien we hoe het behandelregime het 
dagelijks leven mede vorm geeft. Peeters levenslustige 
boodschap luidt: “Het leven 
gaat door, er is altijd toe-
komst. Verspil geen tijd en 
geniet van het leven. Dat is 
wat ik wilde zeggen” (Pols, 
2010). 

Hoe is het om weg te 
glijden in de vergetelheid 
van de ziekte van Alzheimer?
In tegenstelling tot de hierboven besproken twee strips, 
is Rimpels (2009) niet autobiografisch en wel in kleur. 
Dit boek laat de teloorgang zien van Ernest. De Spaanse 
tekenaar Paco Roca was getuige van de verhalen die een 
vriend hem vertelde over zijn vader die langzaam maar 
zeker de kluts kwijt raakte. “Ernest is de vader van mijn 
vriend Diego,” schrijft Roca in een nawoord. “Hij lijdt 
aan de ziekte van Alzheimer.” Roca vertelt zijn verhaal 
niet alleen als getuige van Diego’s verhalen, maar ook 
als getuige van wat oude mensen uit zijn directe omge-
ving doormaakten. Zijn moeder bijvoorbeeld, die met 
tegenzin een looprek moest aanschaffen. Bovendien 
heeft Roca ook zelf nadrukkelijk een rol als getuige 
van het dagelijkse leven in instellingen voor ouderzorg 
opgezocht. “Ik heb veel tijd in bejaardentehuizen door-
gebracht om vertrouwd te raken met hun manier van 
leven.” Het resultaat is een ontroerend boek over ouder-
dom waarin de tragiek van dementie naadloos verweven 
zit. 
Rimpels laat op een rake manier de wondere wereld van 
het verpleeghuis zien, met zijn verscheidenheid aan bewo-
ners, hun geschiedenissen, onderlinge relaties, verveling 
en bizarre voorvallen. Daarnaast verbeeldt het verhaal 
op indrukwekkende wijze hoe Ernest langzaam maar 
zeker de greep op zijn wereld verliest. Indrukwekkend 
verbeeld is bijvoorbeeld het moment waarop Ernest bij de 
arts zit, de diagnose hoort en zijn toekomst ten volle tot 
hem doordringt. Terwijl de dokter de prognose inschat, 

kijken we als lezer door Ernests ogen naar de punten 
van zijn schoenen. In het vervolg van het verhaal zien we 
hoe hij met behulp van zijn vriend Emiel de aftakeling 
probeert te pareren (geheugentraining, briefjes), maar 
desondanks op de gevreesde bovenverdieping terecht 
komt: een gesloten psycho-geriatrie afdeling. Uiteindelijk 
maken we mee hoe voor Ernest Emiels gezicht langzaam 
oplost in het niets. 

Besluit
Dat het gebruik van literatuur, film of televisiepro-
gramma’s zinvol kan zijn in medisch en verpleegkundig 
onderwijs hoeft nauwelijks meer betoogd te worden 
(Meulenberg et al, 2002; Shapshay, 2009; Czarny et al, 
2010). Romans en films kunnen op indringende wijze 
inzicht geven in hoe het is om ziek te zijn of dokter 
te worden. Ook voldoen verhalen prima om op een 

prikkelende manier morele 
dilemma’s voor het voetlicht 
te brengen. In dit artikel is 
beargumenteerd dat je ver-
diepen in ziekte-ervaringen 
die letterlijk zijn opgete-
kend in grafische romans, 
eveneens een waardevolle 
bron kan zijn van kennis 

en reflectie op gezondheid, ziek zijn en zorg. Maar bie-
den stripverhalen een meerwaarde ten opzichte van de 
andere hierboven genoemde narratieve bronnen van 
reflectie?
Niet per se. Want net als andere narratieve media, wor-
den in strips ideeën, gedachten en ervaringen omgezet 
in vorm en vraagt het lezen en bekijken ervan weer om 
een ‘geestelijke’ toe-eigening via de verbeelding. Toch 
hebben beeldverhalen in vergelijking met het geschre-
ven verhaal en bewegende beelden van film en televisie 
een aantal onderscheidende kenmerken. Dat geldt voor 
kenmerken die meer praktisch van aard zijn, zoals de 
toegankelijkheid van stripverhalen. Eenvoudige verhaal-
tjes kunnen ingezet worden als voorlichtingsmateriaal 
of gespreksstof met minder geletterde patiënten zoals 
in het voorbeeld uit de eerste alinea. Het simpelweg 
tekenen van voorvallen uit de praktijk, zoals in Greens 
onderwijs  (kader), dwingt studenten op een geordende 
manier ervaringen te vertellen en te  verbeelden. Een 
kenmerk van een andere orde is de kracht die uitgaat 
van de combinatie van beelden en tekst en de actieve 
betrokkenheid van de lezer bij de constructie van het 
verhaal. De esthetische kwaliteit en aantrekkingskracht 
van grafische romans nodigt bovendien uit tot een 
grotere morele betrokkenheid bij dat wat er wordt ver-
teld en het helpt op impliciete wijze kennis en intuïties 
(‘tacit knowledge’) te vormen (cf. Little, 2010). Dat zien 
we bijvoorbeeld terug in de bovenstaande afbeelding uit 
Mom’s cancer. Terwijl zijn moeder zichtbaar stoer (‘I take 

Rimpels laat op een rake manier de wondere 
wereld van het verpleeghuis zien, met zijn ver-
scheidenheid aan bewoners, hun geschiedenis-
sen, onderlinge relaties, verveling en bizarre 

voorvallen
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full responsibility’), verslagen (‘I know I did this to mys-
elf’) of eerlijk (‘But you know,…’) de gevolgen van haar 
rookgedrag probeert in te passen in haar leven, lezen 
we Fies’ ongezegde woorden en gedachten over de tal-
loze keren dat hij haar tevergeefs waarschuwde over de 
gevaren van de sigaret. Tussen de regels door en in com-
binatie met de worsteling die we zien in haar uitspraken, 
is zijn machteloosheid haast tastbaar. De toenemende 
kaalheid van zijn moeder vertelt ondertussen het verhaal 
van haar voortschrijdende behandeling. 

Noten
1. Ian Williams, huisarts te Wales, bedacht de term. Zijn website 

www.graphicmedicine.org biedt een uitstekend overzicht van 

graphic novels over ziekte en zorg. 

2. De getekende resultaten van Greens studenten zijn te zien op 

http://www.pennstatehershey.org/web/humanities/home/

resources/comicbook.  

3. Inmiddels is er bij uitgeverij Sherpa een Nederlandse vertaling 

verschenen: ‘Blauwe pillen.’
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Samenvatting 
Er is veel aandacht voor de narratieve aspecten van de gezondheidszorg. Meestal wordt daarbij gedacht aan romans, films of toneel. 

Recentelijk is echter de term ‘graphic medicine’ gemunt, waarmee uitdrukking gegeven wordt aan de waarde die stripboeken kunnen 

hebben in de gezondheidszorg. Dit artikel bespreekt de wijze waarop stripverhalen ingezet kunnen worden in de gezondheidszorg 

tegen de achtergrond van het (morele) verband tussen ziek worden en verhalen vertellen. In de tweede helft van het artikel worden 

drie beeldverhalen besproken.

Trefwoorden: ziekte-ervaring, narrativiteit, stripverhalen.

 
Summary
Narrative aspects of health care, receive a lot of attention. Generally this attention implies novels, films or theatrical performances. 

However, recently the term ‘graphic medicine’ has been coined, to express the value comic books can have for health care. This article 

discusses the way in which graphic novels can contribute to health care against the background of the moral relationship between get-

ting ill and telling stories. The second part of the article briefly reviews three graphic novels. 


