
Praktijkvoorbeelden
Workshop Scientific Storytelling



Hoofdpersoon, wens, obstakel

VIDEO: Genes as Medicine | HHMI BioInteractive video

https://www.youtube.com/watch?v=GGEiaDau7hU&feature=youtu.be&t=655

Lukt het Dr. Jean Bennett  
(hoofdpersoon) om 
blinde honden te laten
zien (wens), terwijl
eerdere trials door 
virussen te injecteren
(actie) steeds mislukten
en een proefpersoon
zelfs overleed? 
(obstakels)

https://www.youtube.com/watch?v=GGEiaDau7hU&feature=youtu.be&t=655


Creatieve hoofdpersoon

VIDEO: A Day in the Life of a Motor Protein
https://www.youtube.com/watch?v=tMKlPDBRJ1E&t=3s

John, het motoreiwit

https://www.youtube.com/watch?v=tMKlPDBRJ1E&t=3s


Er was eens…

VIDEO: Once upon a time... #cometlanding

https://www.youtube.com/watch?v=33zw4yYNGAs&t=2s

Er was eens…een komeetlander genaamd
Philae
En elke dag…reisde hij met zijn moeder door 
het universum, vol spanning te wachten op zijn
aankomst bij een komeet. 
Tot op een dag… Philae door zijn moeder werd
losgelaten om zijn wonderlijke
ontdekkingstocht te beginnen op de komeet!
En daardoor… daalde hij af naar de komeet en
raakte het oppervlak aan
En daardoor…kwam hij erachter dat het niet
lukte om zich te verankeren aan de komeet! Hij
dreef weer weg, wat vreselijk!
Etc (herhaling: obstakel, wens)
Totdat… hij alle metingen naar tevredenheid
had verricht en rustig ging slapen. 

https://www.youtube.com/results?search_query=%23cometlanding
https://www.youtube.com/watch?v=33zw4yYNGAs&t=2s


Start met een verhaal

VIDEO: TED talk, Gene editing - Jennifer Kahn
https://www.ted.com/talks/jennifer_kahn_gene_editing_can_now_change_an_entire_species_forever/transcript?source=tumblr&language=nl#t-8977

Jennifer Kahn over gene editing:

“Ik ga het hebben over gen-drives, maar ik
begin met jullie een kort verhaal te vertellen.
20 jaar geleden (variatie op ‘het is…, ik ben…’) 
raakte een bioloog genaamd Anthony 
James (hoofdpersoon) geobsedeerd met het 
idee om muggen te maken die geen malaria 
overbrengen (wens).
Het was een geweldig idee en een gigantische
flop. Het bleek bijvoorbeeld erg moeilijk om 
een malaria-resistente mug te maken
(obstakel).”

https://www.ted.com/talks/jennifer_kahn_gene_editing_can_now_change_an_entire_species_forever/transcript?source=tumblr&language=nl#t-8977


Metafoor

VIDEO: Waarom ik moleculen opsluit in een kooi? 

https://www.eye-openers.nl/nl/meetthecrew/anne-jans/

Moleculen zijn eigenlijk net mensen. Als je ze
met veel tegelijk in een kleine, gezellige ruimte
zoals een café stopt, reageren ze heel anders
dan als ze veel ruimte hebben, bijvoorbeeld in 
een kille lege sporthal. Anne Jans maakt hier
gebruik van, en stopt moleculen in moleculaire
kooien. Hiermee hoopt ze nieuwe reacties
mogelijk te maken.

https://www.eye-openers.nl/nl/meetthecrew/anne-jans/


Metaforen in teksten

• Alzheimer en inbrekers

• Crispr als gps

• Schone slaapster

https://www.volkskrant.nl/wetenschap/waarom-is-er-nog-steeds-geen-alzheimerpil~b49c52b5
https://twitter.com/barjammar/status/1158309487633162240
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/term-schone-slaapster-onnodig-seksualiserend-volgens-amerikaanse-wetenschappers~b6a1dfbc/


Emotie in tekst

https://www.volkskrant.nl/wetenschap/de-oversteek-van-het-zand-uit-de-sahara-naar-latijns-amerika~b744cbfb/

https://www.volkskrant.nl/wetenschap/de-oversteek-van-het-zand-uit-de-sahara-naar-latijns-amerika~b744cbfb/


Persbericht als 
‘Er was eens’

Link naar persbericht op astronomie.nl

ER WAS EENS - ELKE DAG
Sterrenkundigen zoeken al vijftig jaar naar het antwoord op de vraag waarom de 
sterren in oude bolvormige sterrenhopen van de Melkweg anders zijn 
samengesteld dan de omliggende sterren.

TOT OP EEN DAG
Een internationaal team van onderzoekers heeft nu een model doorgerekend dat 
ervan uitgaat dat elke bolhoop een superzware ster vormt.

DAARDOOR
De onderzoekers laten zien dat de superzware ster kan ontstaan doordat in het 
midden van de sterrenhoop de sterren zo dicht op elkaar zitten dat in korte tijd 
lichtere sterren samensmelten.

> EN TOEN EN TOEN EN TOEN <

EN TEN SLOTTE
Het mooie van ons model is dat het ook nog eens gebeurt in de verhoudingen die 
we in het echt waarnemen."

EN HOE VERDER....
Het nieuwe model kan veel verklaren, maar het is volgens de onderzoekers nog 
onduidelijk waarom de verscheidenheid van sterren alleen zichtbaar is in 
bolhopen ouder dan twee miljard jaar.

http://www.astronomie.nl/#!/actueel/nieuws/_detail/gli/vervuilende-superzware-ster-zorgt-voor-diversiteit/


Story in 
persbericht

Hulp van juwelier
Overigens mislukte de eerste tests op de telescoop in 
Chili nog bijna door materiaalproblemen. Er was 
namelijk wat mis met het koelsysteem van de chip. De 
onderzoekers hadden wel reserve-onderdelen 
meegenomen voor het koelsysteem, maar ze waren de 
pinnetjes vergeten om de onderdelen uit te lijnen. Na 
een urenlange zoektocht in het stadje San Pedro de 
Atacama kwamen de onderzoekers bij juwelier Jose 
Pinto. Ze vonden in Pinto's gereedschapskist een stuk 
koperdraad met precies de goede diameter. Daarmee 
konden ze de vergeten pinnetjes maken. En zo was het 
instrument gered en kon de test met de chip die 49 
tinten infraroodlicht meet van start.

Link naar persbericht op astronomie.nl

http://www.astronomie.nl/#!/actueel/nieuws/_detail/gli/Nederlands-Japanse-chip-49-tinten-rood/


Lobbybrief 'De luie diabetespatiënt die niet optimaal aan zelfzorg doet' - Een 
voorbeeld 

Sofie heeft diabetes. Vroeger hield ze voor haar arts een papieren 
dagboek bij. Tegenwoordig doet ze dat online. 
…
Maar niet alleen Sofie en haar arts hebben toegang tot de gegevens. Ook 
de aanbieders van de website, de app en de tracker kijken mee. 
… 
Ze stellen bijvoorbeeld een klantprofiel van Sofie op. Dat heet 'profilen'. 
Sofie is een 'luie diabetespatiënt die niet optimaal aan zelfzorg doet’. 
…
Na een tijdje valt het Sofie op dat ze steeds vaker advertenties te zien 
krijgt voor horloges-met-alarm (vanwege 'lui'). Ook verschijnen er op de 
sites die ze bezoekt steeds minder advertenties voor belangrijke banen 
(vanwege 'diabetespatiënt'). En misschien moet Sofie in de toekomst 
opeens onverwacht meer premie betalen voor een aanvullende 
zorgverzekering of voor een levensverzekering. 

Dit fictieve voorbeeld is gebaseerd op empirisch onderzoek uit het 
hoofdstuk 'De genetwerkte patiënt, data delen zonder zorg' uit de 
publicatie 'De meetbare mens' van het Rathenau Instituut. 

Link naar bericht aan parlement op rathenau.nl

https://www.rathenau.nl/nl/digitale-samenleving/de-meetbare-mens


Het is…[datum], [hoofdpersoon] is… [context]

Artikel: Hypoxia City

https://vis.sciencemag.org/hypoxia-city

“ON A COLD, GRAY MORNING earlier this year, Ermilio

Sucasaire, a gold miner, sat in a white plastic chair 
with a stack of papers and a pen in his hand. 
His inquisitive eyes scanned a large room where a 
group of scientists were performing tests on his 

colleagues. […]”

https://vis.sciencemag.org/hypoxia-city/


Dank voor je deelname!

https://scientificstorytelling.nl/

