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Inleiding 
 

⇒ De kliniek van het psychoanalytisch denken en werken 
 

• Colleges: Vanheule, Verhaeghe, Schrans 
• Practica met assistent (start week 3) 

à Evaluatie via permanente evaluatie 
à Voorbereiding via verplichte video’s / teksten 

• Syllabus Vanheule = integraal studiestof 
 

⇒ Syllabus bestaat uit twee delen: colleges en practica 
⇒ De teksten over de colleges = leerstof à dit studeren samen met nota’s 
⇒ Het deel voor de practica zal tijdens de practica geëvalueerd worden  

 
 
1.1 Kern psychoanalytische benadering 
 

• Symptoom is uitdrukking van onbewuste 
• Onbewuste is talig 
• Overdracht heeft betrekking op symptoom en onbewuste 
• RSI-denken 

 
⇒ De psychoanalyse heeft een heel specifieke opvatting over het symptoom: het 

symptoom is de uitdrukking van het onbewuste  
⇒ Ander belangrijk concept: overdracht à wanneer we psychoanalytisch werken zitten 

we altijd met een gesprekssituatie à er gebeurt iets tussen twee mensen wat uniek is 
en we gaan proberen hiermee aan de slag te gaan à overdracht heeft te maken met 
het symptoom en met het onbewuste 

⇒ De psychoanalyse werkt vanuit de idee dat het menselijk functioneren bestaat uit drie 
registers: het imaginaire, het reële en het symbolische  

⇒ Het symbolische gaat over het feit dat mensen denken in hokjes en hier namen aan 
toekennen à heeft alles te maken met taal 

⇒ Het imaginaire is het register van de beeldvorming à de menselijke functie waarbij 
we proberen beelden op te bouwen over de dingen (vb. zelfbeeld; beeld over hoe je 
er zelf uitziet) à we bouwen beelden op over ons lichaam, maar ook over ons 
psychisme (= we voelen ons een “ik”)  

⇒ Het reële is datgene wat ons ontsnapt à hoeveel taal we ook produceren en hoeveel 
beelden we ook maken over de werkelijkheid, er zal altijd iets zijn wat ontsnapt à het 
reële hangt nauw samen met ons lichaam  

⇒ Zie: www.nosubject.com à alle concepten worden hierop toegelicht (handig voor 
wanneer je twijfelt aan een bepaald concept en meer uitleg wil)  

 
 
1.2 Hoe benaderen we een symptoom? 
 

⇒ Volgens een medisch model worden 
symptomen gezien als een teken van 
ziekte  

⇒ Door middel van een uitsluitings-
diagnostiek gaan we besluiten tot een 
bepaald diagnostisch oordeel à wat is bij 
zo’n model de waarheid achter het 
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symptoom? = de ziekte à je moet de ware ziekte vinden in de diagnostiek 
⇒ De discipline moet haar kennis uitbreiden en een weten opbouwen over die ziekte à 

kennis onderscheiden en over de ziekte een weten opbouwen 
⇒ Het gaat over een proces van decodering à proberen symptomen te lezen aan de 

hand van een catalogus  
 
 
 

⇒ Het weten die extern is 
opgeslagen staat centraal à ze 
kunnen pas een oordeel vellen 
door in het boek te kijken 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
≠   
 
 
 
 
 

 
⇒ Psychoanalytisch: symptoom (Σ) heeft “zin” in functie van het verdeeld subject ($) 

 
⇒ We moeten het symptoom beschouwen als iets dat we kunnen beluisteren à 

luisteren naar wat er juist met iemand aan de hand is 
 

⇒ Een symptoom heeft zin in functie van het verdeeld subject à een symptoom heeft 
niet perse betekenis, het kan niet altijd zomaar gevat worden à wanneer we spreken 
over “zin” dat wilt dat zeggen dat een symptoom samenhangt met het ruimere leven 
van iemand à wat het symptoom uitdrukt is niet in één noemer te vatten à het heeft 
een bepaalde richting, toont een bepaalde richting in het leven van iemand 
 

 
1.3 Lacan’s theorie over betekenaar en verdeeld subject 
 

• Betekenaar, betekende, referent (Ferdinand de Saussure)	 
• Cellule élementaire van de graphe du désir (Lacan, 1960) 

 
⇒ De betekenaar = signifiant = het taalteken in zijn materiële zin 

à vb. kip en hen = verschillende klanken, maar het concept 
erachter is hetzelfde à de klanken zijn de betekenaars, het 
concept is het betekende 

⇒ De referent = het materiële ding (= beest met pluimen dat 
rondloopt in de tuin) 
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⇒ De betekenaar is het instrument waarmee we in de kliniek werken à mensen 
produceren klanken, uiten zich ten aanzien van jou à het eerste wat ze produceren 
zijn betekenaars  
 

⇒ Over de betekenaars weten we dat ze betekenis krijgen in 
de betekenaarscontext à één woord heeft geen vaste 
betekenis, maar wanneer het geïntegreerd wordt in een 
zin, weten we wat ermee bedoeld wordt 

⇒ Om dit uit te drukken ontwikkelde Lacan een schema = Le 
cellule élementaire à je krijgt een ketting doordat er 
allemaal elementen zijn die op elkaar inhaken à hij geeft 
dit in het schema weer als een as doorheen de tijd = de 
diachrone as van de taal (= het ontwikkelt zich van tijd 1 
naar tijd 2 naar tijd 3,…) à elk spreken is iets dat op die 
manier gebeurt 
 

⇒ Waarom spreken mensen? à iedereen weet dat we soms echt wel willen spreken à 
we willen spreken omdat er een nood of intentie is = je voelt in jezelf de aandrift om je 
te uiten à pas dan zullen mensen een beroep gaan doen op de taal 

⇒ Therapie is altijd een ontmoeting van de twee: nood om je uit te drukken 
gecombineerd met het effectief uitdrukken in het register dat beschikbaar is à onze 
taal is geen exact instrument, maar we moeten het ermee doen, dus proberen we de 
twee gecombineerd te krijgen 

⇒ Mensen klagen hier vaak over à iemand die depressief is zal klagen over het feit dat 
het lichaam niet mee wilt (ze zijn moe, krijgen geen ideeën meer, etc.) à we gaan 
dan proberen te zoeken naar de connectie en hun slecht gevoel toch in woorden te 
brengen door een bepaalde manier van spreken te stimuleren  

⇒ Hij spreekt ook wel van de as van de anticipatie = mensen hopen dat ze iets van 
zichzelf gaan kunnen verwoord krijgen à ze hopen dat ze een advies of een 
antwoord gaan krijgen en daarom gaan ze willen spreken  

⇒ Het geloof om er via spreken te geraken ontbreekt bij mensen die vb. depressief zijn 
à de therapeut gaat dan via de therapie proberen de motor te zijn om dit terug te 
doen draaien 

 
 

• Klinische implicatie cellule élementaire: gesprekstherapie is een continu proces van 
herbetekening; herschrijving van het geheugenspoor: “tiens, ik ga daar anders mee 
om” (Dulsster et al., 2017) 

 
⇒ Tweede beweging in de cellule élementaire = een retroactieve beweging à de 

betekenis van een zin wijzigt naarmate er woorden worden toegevoegd à vb. “ik zie 
u graag… voetballen” à de zin krijgt een compleet andere betekenis 

⇒ We doen dit als mens op een ruime schaal en herschrijven onze verhalen hierdoor 
ook altijd een stukje à vb. aha erlebnis = plots op een nieuwe manier kunnen kijken 
naar dingen van vroeger  

⇒ Dit is ook iets wat gebeurt tijdens gesprekstherapie à het is een illusie dat je er vanaf 
bent eens je erover gesproken hebt à wat er gebeurt is een vanuit het heden 
spreken over alles (= verleden, heden en toekomst) à hierdoor krijg je bepaalde 
toekomstverwachtingen; er gaat iets wijzigen in hoe je dingen van vroeger, nu en de 
toekomst bekijkt à dit zal een effect hebben op je geheugenspoor  

⇒ Er gebeurt een continu proces van herbetekening à er beginnen nieuwe 
betekenaars te signaleren rond een bepaald idee à verandering gebeurt via de 
rijkdom van het spreken à de herbetekening is wat eigenlijk het cruciale proces is  
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⇒ We vertrekken van het idee dat het lichaam voor de mens iets is dat niet goed 
georganiseerd is à zie vb. baby die geboren wordt en huilt à er is grote bezorgdheid 
van de ouders over hoe het onbehagen kan verholpen worden 

⇒ De taal is een manier van ons om met het onbehagen om te gaan à we spreken 
omdat het lichaam ons lastig valt 

 
 

• Wie ben ik? 
Ø R = lijf – opwinding – jouissance à “extimiteit” 
Ø I = zelfbeeld, zelf-ervaring à ego 
Ø S = shifters + eigennaam à verdeeld subject  

 
⇒ In ons spreken krijgt het woord “ik” heel veel aandacht à iedereen kent de woorden 

“ik”, “mij” en deze komen tegenover “jij” en “jou” te staan à op deze manier gaan we 
onszelf betekenen 

⇒ In de psychoanalyse worden er drie vormen van Ik-zijn onderscheiden 
Ø 1ste niveau = ons lijf à kan zich laten voelen in opwinding, kwaad zijn, niet 

mee willen,… à wat er gebeurt in het lijf = jouissance (= “genieten”) à 
genieten betekent geprikkeld worden à er is een prikkel circuit dat loopt in je 
lijf en je kan hier zowel lust als irritatie aan beleven à Lacan noemt dit 
“extimiteit” = ons lichaam is ons meest intieme stuk, we willen dit bewaren 
voor onszelf, we dragen het mee als een soort bagage en we moeten het 
ermee doen 

 
Ø 2de niveau = imaginaire component = ego à de ervaring van jezelf als een 

beeld, een narratief, een uitleg 
 

Ø 3de niveau = symbolische à het eigenaardige hieraan is de betekenaarsrelatie 
à de persoonlijke voornaamwoorden worden “shifters” genoemd à dit 
betekent dat de betekenis wijzigt = exact hetzelfde woord kan een heel 
andere betekenis hebben (vb. prof die “ik” gebruikt of student die “ik” gebruikt) 
à naargelang wie het woord gebruikt duidt het iets heel anders aan à toch 
menen we dat dat woord heel sterk vat wie we zijn, we voelen er  ons 
verbonden mee 

Ø Net hetzelfde gebeurt met onze eigennaam à je vereenzelvigt jezelf ermee à 
ook zaken waar je naam in verborgen zit raken je op één of andere manier  

Ø Tegelijkertijd zijn het ook ongelofelijk lege woorden à woorden krijgen pas 
echt betekenis als ze gebruikt worden in verhalen 

Ø Hoe meer betekenaars, hoe genuanceerder de betekenis zal worden à 
betekenis is een idee dat we ontwikkelen en hoe gedifferentieerder ons 
verhaal, hoe genuanceerder de betekenis à zo gaan we het lijf meer 
gereguleerd krijgen 

Ø Tegelijkertijd is de tragiek dat het woord “ik” zijn betekenis verliest à wat “ik” 
betekent is niet meer onder één woord te vatten, het is verdeeld à zo komen 
we uit bij het verdeeld subject 

Ø Op symbolisch niveau zijn we een verdeeld subject; wie of wat we zijn is 
verspreid 

 
 

• De Bruyckere, liggende II 
 

⇒ Een lijf is iets dat leeft en waar we een stukje getuige van zijn 
(en niet alleen meester) = eerste niveau van ik-ervaring 
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• Shifter (Otto Jespersen, Roman Jakobson) en eigennaam: betekenis en zin via 
betekenaarscontext; connotatie à verdeeld subject ($) 

 
• “Le signifiant est ce qui représente le suject pour un autre signifiant” 

 
• Klinische implicatie: hét subject kan niet gevonden worden; puntenwolk, rizoom 

(Gilles Deleuze) 
• Verdeeld subject is geen intentionele of teleologische instantie die het spreken 

aanstuurt 
 

⇒ Mensen willen weten wat hen drijft, wie ze zijn, maar dit is een misverstand à ze 
gaan nooit eindigen in de therapie met een samenvatting van wie ze zijn à er gaat 
een wolk aan verhalen verteld zijn en daar gaan ze het mee moeten doen 

⇒ Het subject = een puntenwolk à allemaal verhalen die over jou gaan  
⇒ Vaak hebben we het idee dat psychotherapie een soort boomproces is à “graven in 

de diepte en zo vinden wat de wortels zijn van mijn probleem” à maar je zal heel 
veel wortels vinden in therapie à het is niet één punt, maar het is de vertakking zelf 
 

 
• Hypokeimenon = symbolisch manco, beweging tussen betekenaars 
• Grip op het verdeeld subject wanneer de verdeeldheid expliciet wordt à symptoom, 

producties van het onbewuste (Freud: droom, Witz, psychopathologie van het 
alledaagse leven) 

 
⇒ Het verdeeld subject = NIET vb. introvert of extravert zijn, het is ook geen intentionele 

substantie à we worden een subject, we zijn het niet zomaar  
⇒ Lacan gebruikt een term van Aristoteles: hypokeimenon = het subject is iets dat 

verondersteld is, en niet meer dan dat à als je jezelf hoort babbelen kan je niet meer 
doen dan veronderstellen dat jij dat bent die aan het vertellen is à retroactief 
terugkeren in de tijd, je moet veronderstellen dat het er geweest zal zijn 

⇒ Symbolisch manco = het zit ergens tussen de betekenaars à er is geen exacte 
betekenaar die het subject benoemt 

⇒ Tegelijkertijd koppelt de psychoanalyse dat verdeeld subject aan specifieke 
momenten in ons leven waarop we grip krijgen op het verdeeld subject = wanneer 
iemand zichzelf op een onverwachte manier bezig hoort, wanneer men iets doet 
waarvan men niet verwacht had dat men dat ooit zou doen = confrontatie met het 
verdeeld subject à men ervaart ongecontroleerde dingen 

⇒ De eerste die het over die confrontatie had was Freud à hij schreef drie belangrijke 
boeken; De Droomduiding, Der Witz (de grap), Psychopathologie van het alledaagse 
leven à drie boeken die gaan over het restfunctioneren van ons alledaagse leven à 
uitingen van ons verdeeld zijn (vb. “het was maar een droom”) 

⇒ Hij wijst op falen in ons leven à vb. “ik kan me het woord niet meer herinneren” à 
ook dit wijst op die verdeeldheid  

 
 
1.4 Psychoanalytisch symptoommodel 
 

• Σ is betekenaar binnen betekenaarsketting, moet “gelezen” worden 
• Lacan: geïsoleerd lijkt symptoom irrationeel  

Ø Zie: Egyptische hiërogliefen: geïsoleerd zegt één symbool niets, ze heeft 
maar waarde in het licht van de andere symbolen uit de reeks  

Ø Symptoom is individueel expressiegegeven moet men vatten binnen het 
geheel van iemands functioneren; via symptomen wordt iets uitgedrukt dat 
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ondraaglijk is en dat anders geen uitdrukking vond via het spreken + 
afgeweerde pijnlijke ervaring (punt van lijden) 

 
⇒ Het symptoom is iets wat mensen hebben maar waar ze vanaf willen à het ego is 

niet tevreden met bepaalde aspecten van zijn/haar functioneren à psychoanalytisch 
beschouwen we dit als een teken van die verdeeldheid  

⇒ Daarom is het juist interessant wanneer iemand een symptoom heeft à het wordt 
een mogelijkheidsvoorwaarde om de therapie op te starten; er moet een ervaring van 
verdeeldheid zijn om ergens mee te kunnen werken 

⇒ Er moet een authentieke vraag gesteld kunnen worden om te kunnen werken met 
verdeeldheid  
 

⇒ Het symptoom is eigenlijk een betekenaar à  je kan er enkel vat op krijgen als je het 
in de juiste context bekijkt 

⇒ Het is iets dat voorkomt binnen een individu en we moeten de  kwaliteit ervan 
proberen vatten door het te situeren in de ruimere betekenaarsketting 

⇒ Vb. burn-out à vatten in de logica van hoe die bepaalde persoon functioneert 
⇒ Symptomen komen er door afweer à we proberen bepaalde zaken weg te filteren die 

ons confronteren met psychische pijn à het ego wil er niet van weten, dus we weren 
af   
 

• Σ: 
Ø Drukt pijnlijke aspecten van de zelf-Ander ervaring uit 
Ø Drukt afgeweerde aspecten van het verdeeld subject uit 

 
à Doel therapie: andere omgang vinden met die afgeweerde/pijnlijke kant van het   
verdeeld subject 

 
⇒ Het doel van de therapie wordt om bij die moeilijke aspecten te geraken zodat ze een 

plek kunnen krijgen in het verhaal à men moet het in het contact hebben over die 
pijnlijke, afgeweerde kant  
 
 

• Freud: afweer en onbewuste hangen samen 
Ø Onbewuste ≠ niet-bewuste 
Ø Onbewuste ≠ impliciete cognitie 
Ø Onbewuste = ervaring van het Andere in onszelf; dynamisch onbewuste 
Ø Gezien onbewuste en drift zo overheersen concludeert Freud “daß das Ich 

nicht Herr sei in seinem eigenen Haus” 
 

⇒ Freud zijn idee was dat die afweer zorgt voor het onbewuste à het is die kant van 
het verdeeld subject waar het ego niet wil naar kijken, want ze passen niet in het 
mooie plaatje van je zelfbeeld 

⇒ “Onbewust” is dus een term die niet zo goed gekozen is à het “onbewuste” is 
eigenlijk wel bewust en het wordt afgeweerd  

⇒ Wat is het dan wel? à het is de ervaring van de vreemde component in onszelf à 
het is dynamisch, het laat zich voelen à dit wordt gelinkt aan het driftmatige; dat wat 
we niet willen weten zal altijd iets zijn dat ons beroerd à je wordt erdoor geraakt op 
niveau van het lichaam à hierdoor ga je het afweren uit je gedachten 

⇒ Freud vergeleek het psychisme van de mens met een huis à als je droomt over een 
huis droom je eigenlijk vaak over jezelf; alles wat zich afspeelt in het huis zijn 
aspecten van jezelf die aan bod komen à in ons huis spelen er allerlei processen 
waar we eigenlijk geen controle over hebben, deze ondermijnen het ego 
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• Σ confronteert met het andere in onszelf à ego kan het Σ niet verdragen: 
Ø De afkeer van het ego is een uitdrukking van de afweer: “la passion de 

l’ignorance” (Lacan) 
Ø Symptomen en producties van het onbewuste = terugkeer van het 

afgeweerde 
Ø Freud: onbewuste bestaat uit vervormde gedachten (primair vs. secundair 

proces) 
Ø Lacan: onbewuste is talig gestructureerd: “l’inconscient c’est le discours de 

l’Autre”  
 

⇒ Het symptoom confronteert ons met iets dat we via de wil niet zomaar onder controle 
krijgen à vb. iemand die angstig is zal niet zomaar van die paniek af geraken door te 
denken dat het stom is om die paniek te voelen à het andere in onszelf en het ego 
heeft er geen grip op  

⇒ Afkeer = het is storend, ik wil het niet ßà afweer = zelf buitengeduwd  
⇒ “La passion de l’ignorance” à mensen willen op een zeker niveau ergens vanaf 

geraken, maar tegelijkertijd wil men dat wat pijnlijk is ook altijd uit de weg gaan  
⇒ Freud zal het onbewuste definiëren als een gevolg daarvan à er zal vertekening 

optreden à de gedachten die we niet willen weten gaan toch naar de oppervlakte 
komen 

⇒ Freud maakt zo onderscheid tussen twee vormen van denken: secundair en primair 
procesdenken 

Ø Secundair procesdenken = denken volgens de logica à proberen de wereld 
zien volgens een georganiseerd geheel à afweer grijpt hierop in en probeert 
bepaalde gedachten uit te sluiten; primair  

Ø Primair procesdenken = ideeën en gedachten worden met mekaar verbonden 
omwille van oppervlakkige gelijkenissen  

 
⇒ De kern van het onbewuste is talig à als we bepaalde aspecten niet willen horen of 

vertellen gaat dit over bepaalde betekenaars à vandaar Lacan zijn uitdrukking: het 
onbewuste is het vertoog van de andere à dat wat we niet willen kennen uit zich als 
het onbewuste 

 
 
 

⇒ Paus Innocentius X 
⇒ Diego Velasques (1650) versus Francis Bacon (1953) 

 
⇒ Bacon probeert de duistere zijde van de figuur af te beelden à het is een ego beeld 

à hij wil met zijn schilderkunst het andere tonen (= dat ook die paus een sterfelijk 
wezen is) 
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1.5 L-schema als model van verhouding met onbewuste 
 

• A = Autre = onbewuste 
à Wie ben ik? 

§ Als gesexueerd wezen 
§ In de seksualiteit zijn?	 
§ Intergenerationeel 
§ Als levend wezen 

 
• S = manque-à-être, extimiteit 

§ Σ articuleert worsteling met existentievragen 
 

⇒ S van subject, A van Autre, a van ander, a’ van ego 
⇒ De as a –a’ = de imaginaire as  
⇒ De as van S – A = de symbolische as  

 
⇒ Met dat schema wil Lacan uitdrukken dat het subject geen antwoord heeft op wie we 

zijn 
⇒ Vb. paniekaanval à het gaat je confronteren met jezelf à een vraag naar jezelf 

verschijnt à dat is waar het symptoom ons mee confronteert  
⇒ Vanuit het onbewuste worden we geconfronteerd met die vraag à Lacan gaat deze 

thematiseren = wat er daar qua vragen speelt is eigenlijk iets beperkt 
Ø Wie ben ik als gesexueerd wezen? à vb.: wat is nu eigenlijk man of vrouw 

zijn?  Ben ik dit wel op een goede manier? 
Ø Seksualiteit à het is iets dat eigenlijk speelt als driftproces; het kan een 

bevrediging geven, maar het is nooit organiserend voor de mens à vb.: hoe 
moet ik hiermee omgaan? Doe ik het genoeg? Moet ik het wel doen? Etc. à 
de mens weet hier eigenlijk geen antwoord op, maar mensen kunnen hier wel 
op botsen (vb. kindermisbruik; seksualiteit wordt in een kind opgewekt door 
een volwassene à de zelfbeleving van het kind zal verstoord worden) 

Ø De vraag naar alles wat speelt op intergenerationeel niveau à vb. wat is een 
kind eigenlijk? Wat moet ik als ouder doen met een kind? Voed ik mijn 
kinderen wel goed op? à we weten dit niet, maar er kunnen allerlei incidenten 
rond gebeuren die pijnlijk zijn 

Ø Leven en dood à nu leven we, maar ieder van ons al sterven à we weten 
niet wanneer, maar we weten wel dat het zal gebeuren à hoe gaan we 
hiermee om? 
 

⇒ Het zijn dus vier punten die vragen naar wie we zijn, maar die ons tegelijkertijd 
confronteren met een niet-weten à we zijn vooral een tekort aan zijn; vragen ten 
aanzien van onszelf en geen antwoorden à we zijn een wezen die zichzelf 
problematiseert à we maken keuzes, misschien foute keuzes, en zo ontstaat er 
verdeeldheid  
 

⇒ We proberen ons dagelijks leven op te lossen door antwoorden te formuleren op die 
vragen à vb. een bepaald idee creëren van hoe een vrouw zich moet gedragen à 
het beeld van de ander en ons zelfbeeld is de psychische realiteit van elke dag 

⇒ Daar tegenover staat het Andere, dat wat buiten onze dagdagelijkse realiteit valt à 
dat Andere stelt de vraag naar wie je eigenlijk bent 
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1.5.1 Voorbeeld 1: Freud vergeet naam van Signorelli 
 

⇒ Freud raakt in gesprek met iemand op de trein à hij wilt de man vertellen over een 
bepaalde schilder maar kan plots niet meer op de naam komen à Freud ziet in dat je 
het vergeten ook kan onderzoeken à er was blijkbaar iets van afweer aan het spelen 

⇒ Hij beschrijft veel van zo’n soort incidenten in zijn boeken à zo’n dingen kunnen ons 
voeling doen krijgen met wat we afweren 

⇒ Zijn uitleg: hij vertelde een anekdote tegen de man op de trein; er was nog een 
andere anekdote maar die vertelde hij niet à die tweede anekdote deed hem denken 
aan een tragisch verhaal van één van zijn patiënten en deze wou hij afweren à die 
afwering uitte zich ook op andere dingen à hij kon zich wel twee andere namen 
herinneren, maar niet de naam van de schilder à hij ziet wel linken tussen de 
verschillende namen en zo komt hij uit bij de gedachte die hij wou verdringen  

⇒ De woordkeuzes die mensen maken tonen dus eigenlijk wat er mogelijk aan het 
spelen is 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.5.2 Voorbeeld 2: depressieve jonge man en zijn vader 
 

⇒ Man die depressief is à de klacht komt uiteindelijk uit bij zijn grootvader die 
gestorven is terwijl zijn ouders op reis waren en hij stond er helemaal alleen voor om 
alles te regelen 

⇒ Anderzijds weet hij ook niet hoe zich uit te drukken tegenover zijn vader à er 
verschijnt dus vrij snel een verhaal over intergenerationaliteit  

⇒ In de therapie begint hij dat uit te spreken, klaart de depressie op en begint de man 
zich ook ander op te stellen tegenover zijn vader  

 
 

• Σ heeft zin  
• Werken met het verdeeld subject à “éthique du bien dire”  
• Taak therapeut/analyticus: taak van de analyticus: “goed spreken” stimuleren 

à voldoende zwijgen, zodat analysant kan spreken 
à stilte hanteren 
à pijnlijke elementen niet maar uitnodigen om te onderkennen en te exploreren 
à patiënt aanzetten tot “vrij spreken”; vrije associatie 
à interpreteren met mate 

• Σ drukt verlangen uit 
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⇒ Een symptoom toont dat er een bepaalde tendens is in iemand zijn leven à het is die 
tendens die afgeweerd is en we gaan dus proberen om hierop in te werken 

⇒ We doen dit door een ethiek van het goede spreken à persoon moet zeggen wat het 
echt is dat hem het leven moeilijk maakt à we gaan proberen mensen helpen om uit 
te drukken wat er echt speelt  

⇒ Zo komen we aan de kant van de techniek van de gesprekstherapie 
Ø Dit gaat alleen lukken indien we voldoende zwijgen à mensen gaan pas tot 

vertellen komen indien ze de open vraag krijgen om te vertellen waarvoor ze 
komen 

Ø Soms gaan we in het spreken op stiltes botsen à we moeten die stiltes 
toelaten, maar we moeten enkel bewaken dat het geen moment van breuk 
wordt (ze mogen niet mentaal afhaken) à de therapeut gaat de mensen 
helpen en stimuleren om het uit te spreken 

Ø Een belangrijk principe daarbij is om de mensen aan te moedigen te vertellen 
wat er in hen op komt à alles wat er in hen op komt is op één of andere 
manier relevant voor de situatie (= vrije associatie) à dit is het spreken van 
het verdeeld subject à toelaten om moeilijke zaken toch ter sprake te 
brengen à de therapeut moet er rustig bij blijven, niet gefascineerd lijkt, er 
ook niet bang van wordt à de therapeut moet het welwillend beluisteren, de 
verdeeldheid toelaten, de pijnlijkheid proberen vasthouden en in de 
gesprekken in een veilige ruimte in te brengen à de patiënt moet weten dat 
we niet gaan weglopen 

Ø Soms moet men dus ook een beetje interpreteren à het zijn niet onze 
interpretaties die het verschil gaan maken, maar wel het verhaal dat de 
mensen uiteindelijk zelf vertellen 

 
⇒ Het symptoom drukt eigenlijk een verlangen uit à de persoon krijgt hier tijdens het 

therapieproces voeling mee 
⇒ Als iemand hier voeling mee krijgt gaat die zich anders beginnen gedragen à dit is 

een belangrijk punt 
⇒ Het verlangen dat uitgedrukt wordt is eigenlijk een soort waarheid à het is een 

sprekende waarheid, het afgeweerde, het onbewuste, het andere, het pijnlijke in ons 
leven à tegelijkertijd is er altijd een verlangen op geënt à “de waarheid, die ik ben, 
die spreekt”  

⇒ Afweer is een poging om iets van de waarheid niet te zien à waarheid die je niet 
onder ogen ziet gaat zich via een ommetje tonen à zolang je bepaalde waarheden 
geen plek hebt kunnen geven gaat het je via omwegen blijven storen à je moet er 
voeling mee krijgen en er consequent naar beginnen handelen in je leven à als dit 
lukt, dan zal het symptoom “en passant” verdwijnen  

 
 
 

• Σ drukt waarheid uit (“moi; la vérité, je parle”): 
Ø Afweer = poging om te zeggen dat iets niet waar is à in verband met het 

eigen functioneren à Σ toont ervan: waarheid keert terug 
Ø Waarheid die niet geassumeerd is à herhaling 
Ø Psychoanalytische gesprekstherapie = poging om waarheid in verband met 

het verdeeld subject te articuleren 
Ø Een verlangen kan men articuleren, hét verlangen niet  
Ø Verlangen cirkelt rond het centrale zijnstekort à “le désir est la métonymie du 

manque à être” 
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⇒ Een symptoom duidt aan dat iemand op het niveau van zijn verlangen in de knoop ligt 
à om verder te geraken in de therapie moeten we hier over kunnen spreken en 
kijken wat we hier nu juist mee willen à dit is het verlangen uiten 

⇒ Een verlangen draait altijd rond een zijns-tekort à je wilt iemand zijn à dit is een 
poging om met het tekort om te gaan à als we een verlangen hebben, dan wordt wat 
er zich op het lijfelijke niveau aandient draaglijker  
 

 
• a’ = ego à a = ander 
• I-as vs. S-as	 

 
⇒ Overdracht is de pure vaststelling dat wanneer mensen in therapie 

komen ze babbelen met een ander à het is cruciaal voor de mens 
om te kunnen spreken tegen een ander à hierdoor geraakt er bij 
ons iets gereguleerd à niemand kan iets reguleren door enkel 
tegen zichzelf te praten  

 
 
1.6 Overdracht 
 

• Imaginaire overdracht: 
Ø Positief of negatief 
Ø Aanpakken met neutrale welwillendheid 
Ø Overdracht als herhaling 
Ø Freud: overdracht interpreteren 
Ø Lacan: overdracht hanteren 

 
⇒ Imaginaire overdracht = het feit dat iemand toekomt bij de therapie met allerlei 

veronderstellingen à het is een verwachting, een rugzak, die de patiënt meebrengt 
(en heeft eigenlijk niets te maken met de therapeut) à vb. “niet te lang praten over 
mijn werk want dat gaat ze denken dat ik een zaag ben” 

⇒ Zo zijn er ook verwachtingen die je op jezelf legt à vb. “ik kom wel in therapie maar 
ik babbel eigenlijk niet graag”  

⇒ De verwachting naar de ander gaat over wat de ander wel of niet wil horen 
⇒ De verwachting over zichzelf gaat over hoe je wel en niet gezien wil worden door de 

ander 
 

⇒ Positieve overdracht = “dat is een psycholoog, iemand die veel gestudeerd heeft, dat 
moet iemand zijn die heel intelligent is” 

⇒ Negatieve overdacht = “dat is een psycholoog, die denkt dat hij mij zou kunnen 
helpen, maar wat weet hij daar nu van? Wat weet die eigenlijk van het leven?”  

⇒ In beide gevallen is het een bepaald beeld die op de therapeut gekleefd wordt 
⇒ We moeten de dynamiek ervan inzien à mensen zullen op acuut moeilijke 

momenten meer vragen stellen en meer beelden opplakken à zo komen ze terecht 
bij het afgeweerde (= ze vragen zich af of de ander het wel wil weten) 

⇒ We gaan dit aanpakken door te reageren met neutrale welwillendheid à je mag het 
nooit persoonlijk nemen, je mag je niet laten viseren in je identiteit à gewoon de 
patiënt laten vertellen wat zijn bezorgdheid is, en zo zal het spreken toch op gang 
komen à de focus moet liggen op het spreken dat je kan genereren bij de ander  

 
⇒ Freud beschouwde de overdacht als een herhaling à mensen komen toe met een 

bepaald beeld omdat ze geleerd hebben om zo te kijken (vb. door het contact met 
hun ouders) à je moet dit proberen interpreteren  
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⇒ Lacan zegt juist dat het niet zo goed is om dat te benoemen à je moet het hanteren 
en dit doe je door onverwacht te verschijnen op symbolisch niveau à zo ga je dat 
imaginaire doorbreken 

 
 

• Symbolische overdracht 
Ø Via het symptoom verschijnt de Ander van het verdeeld subject 
Ø “Sujet supposé savoir” 
1) Analysant veronderstelt een weten over de waarheid bij de analyticus à 

constructief misverstand 
2) Analyticus veronderstelt dat een weten op te bouwen is over onbewuste 

waarheid analysant 
3) Onbewuste is het 3de punt à analytische arbeid (vs. Imaginaire stagnatie) 

 
⇒ Er wordt op een bepaalde manier vertrokken van het Andere, van het onbewuste 
⇒ Lacan zegt dat de therapie meestal start vanuit een verondersteld wetend subject à 

de patiënt komt toe en gaat ervanuit dat de psycholoog wel zal weten hoe zijn  
problemen in elkaar zitten en wat hij ermee moet doen à de patiënt veronderstelt dat 
de analyticus zal weten wat de onderliggende drijfveren zijn van het symptoom à dit 
is een constructief misverstand  

⇒ De therapeut weet dat hij/zij niet weet à we kunnen alleen maar proberen de vinger 
op het probleem te leggen MET de ander (en niet VOOR de ander) 

⇒ Er valt een weten op te bouwen over het onbewuste van de analysant à dat is het 
enige wat je als analyticus weet, en je gaat proberen dit duidelijk te maken 

⇒ Wat er dan ontstaat is een symbolische overdracht à deze overdracht heeft niets te 
maken met een persoon, maar wel met een instantie à er zal analytische arbeid 
plaatsvinden (= er wordt gewerkt met verhalen, met wat dat er pijnlijk is, etc.) 

⇒ Er kunnen soms ook momenten optreden van imaginaire stagnatie à mensen uiten 
hun bezorgdheid en vertellen geen verhaal die een verdeeldheid articuleert 
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Hoofdstuk 1: De structuur van psychosen 
 
1.1 Drie subjectstructuren 
 

• Neurose, psychose, perversie 
• Subjectstructuren impliceren een eigen vorm van: 

Ø Symptoom 
Ø Afweer (verdringing: forclusie N-v-d-V; loochening tekort) 
Ø Verhouding met de Ander / het onbewuste 
Ø Verhouding in de overdracht 

• Afweer 
 

⇒ Verdeeld subject à mens vertelt over zichzelf à zo gerepresenteerd 
⇒ Met “ik” hangen heel wat verhalen samen 
⇒ Verdeeldheid is onaangenaam à proberen mee omgaan, aanvaarden  
⇒ Afweer kan op drie manieren à neurose, psychose, perversie à alle vier hebben 

specifieke kenmerken voor het structuur-gerelateerd afweermechanisme  
 

⇒ Verdringing = ogen sluiten voor de verdeeldheid à onze aandacht wegschuiven door 
ons specifiek te focussen  

⇒ Afweer van neurose (zie KPSD) 
⇒ Afweer psychose à geen voorstelling over de verdeeldheid à voelt aan als iets van 

buitenaf = forclusie van de naam van de Vader à het wordt verdrongen 
⇒ Afweer perversie = loochening à wil er niets mee te maken hebben, daarom 

wegsteken achter een genotstheorie à vb. SM; manier van leven invullen à doet 
anderen pijn omwille van behoefte van de andere 
 
 

1.1.1 Psychose: een mysterium tremendum et fascinans  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

• Tekening 1: Esquirol: “maladies mentales”, 1838: ‘demonomanique’ 
• Tekening 2: Théodore Géricault (pionier romantiek): 1822: ‘portret van een 

kleptomaan’ 
• Tekening 3: Pablo Picasso: 1904: ‘le fou (l’idiot)’ 

 
• Zie ook films:  

Ø Keven Spacey als psychotische seriemoordenaar in Seven (1995) van David 
Finchey 

Ø Anthony Hopkins als Hannibal Lecter in The silence of the lambs (1991) 
• Band tussen misdaad en psychose: bestaat, maar vooral omgekeerd: ze zijn 

slachtoffer van agressie van anderen: echt + in hun waan 
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• 2010: Bijzondere Bijstandsteam van de Antwerpse politie doodt Jonathan Jacob, die 
omwille van agressie en psychiatrische problemen in politiecel zat en geweigerd werd 
in psychiatrische instelling. Ze wouden hem injectie toedienen….  

• Vaak accent op extern-gerichte agressie die kan gepaard gaan met psychose 
• Belangrijker: interne agressie en verstoring 

 
 
1.2    Psychose als structuur 
 

• Psychose = structuur à is niet gelijk aan (hersen-)ziekte 
• De idee van psychose als hersenziekte klopt niet à het is een complex 

biopsychosociaal probleem 
• Zie: Van Os; Kenis & Rutten in Nature, 2010 

 
⇒ Psychose is geen hersenziekte à het is een maatschappelijk beeld à er is genetisch 

onderzoek naar gedaan maar heeft niets opgeleverd à wel link met ruimere 
psychische kwetsbaarheid  

⇒ Er is wel een complexe samenhang à gevoelig voor complexe biopsychosociale 
situatie  

⇒ Artikel Jim Van Os à waardoor wordt psychose verklaard? à qua nature-nurture is 
het 50/50  
 

⇒ Lacan gaf vanaf 1953 elk jaar een seminarie à in 1956: psychose, een structuur = 
een groep van elementen is een covariant geheel à a heeft effect op b en c 

⇒ Een subject: vormgeving van deze structuur à casusformulering; spreken à 
patronen onderscheiden  

⇒ We hebben een kompas à de drie structuren 
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⇒ Context factoren:  
1) Slechte levensgeschiedenis (als kind) 
2) Opgroeien in een stad à zegt veel over hoe de maatschappij is; naast elkaar in 

plaats van samen in de maatschappij 
3) Behoren tot minderheidsgroep à uitsluiting van sociale netwerken 
4) Cannabis op jonge leeftijd à ligt het dan aan de chemische stoffen? Of 

afhankelijk van de hoeveelheid? 
• Psychose = structuur 

à Structuur = eigen vorm van: 
§ Symptoom 
§ Afweer 
§ Verhouding met de Ander / het onbewuste 
§ Verhouding in de overdracht 

 
à Focus op patronen in het functioneren is niet gelijk aan onderliggende “realiteiten”        
à Belangrijk: praktische ingesteldheid! 
à “A structure is in the first place a group of elements forming a covariant set” 
(Lacan, 1955-1956, p. 183) 
à Het verdeeld subject komt tot uiting in vormgeving van de structuur 
à “The subjective appears in the real insofar as it implies that we have opposite us a 
subject of using the signifier, the play of signifiers” (Lacan, 1955-1956, p. 186) à 
casusformulering! 
 

⇒ Als psycholoog geen vat meer op sociale context  
⇒ Patiënt een ander kader aanbieden à pragmatisch uitgaan van een opbouw van een 

constructie à we kunnen mensen verder helpen à we hebben niet de onderliggende 
waarheid, we meten de onderliggende structuur 
 
 

1.3    Het psychotisch symptoom = elementair fenomeen 
 

• In DSM: hallucinatie = foutieve waarneming à “any perceptual experience in the 
absence of external stimuli” (Allen, Laroi, McGuire & Aleman, 2008, p. 176) 

Ø Accent op foutieve sensoriële perceptie 
Ø Sluit dicht aan bij Esquirol’s (1845) eerste definitie van hallucinatie 

 
⇒ DSM: hallucinatie is kernsymptoom van psychose à het is een foutieve waarneming 

à iets wat er niet is volgens persoon 
⇒ Accent ligt op de foutieve sensoriële perceptie à altijd aanwezig in de psychiatrie à 

zichtbaar in definitie hallucinatie van Esquirol 
 

• Veel vragen blijven open bij deze definitie: waar stopt illusie (vb. kind zegt dat het een 
spook gezien heeft; verschillende mensen zeggen dat ze een UFO zagen) en begint 
hallucinatie? 

• Is een door een externe substantie (LSD, alcohol, medische anesthesie) 
geïnduceerde foute perceptie hetzelfde als een foute perceptie die niet door een 
externe substantie geïnduceerd is? 

• Geen criteria in de definitie à inschatting à subjectiviteit clinicus als criterium 
(dewelke het meesterdiscours onder de breukstreep houdt):	 
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⇒ Waar stopt een illusie en waar begint de hallucinatie? 
⇒ Vb. angst voor dief boven in het huis à “spoken gezien”, “UFO gezien” à dit zijn 

illusies 
⇒ Bepaalde substantie à vb. roze olifanten zien à illusie of hallucinatie? 
⇒ Klinisch: dode man zien staan op het terras à illusie of hallucinatie? 
⇒ In de definitie van de DSM is er geen doorslaggevend criterium 
⇒ Meester discours à “ik zeg het” = wetende positie à verdeeldheid onder de 

breukstreep, niet meer belangrijk  
 

 
• Onderliggend aan de redenering van Esquirol kunnen we met Lacan (1959) het 

scholastisch redeneerschema over de opbouw van waarnemingen en ideeën van 
Thomas Van Aquino terugvinden (Vanheule, 2013): 
 
 
 
 
 
 
 

• Psychose binnen deze logica = de persoon heeft ideeën (waan) en waarnemingen 
(hallucinatie) die niet stroken met de werkelijkheid 

• Dit klinkt plausibel, maar persoon kent verschil tussen hallucinatie en waarneming 
• Onderliggend idee: er zit een defect in de waarnemer/denker, die leidt tot het foutieve 

perceptum à deficitaire visie op psychose, die bovendien sterk personaliseert: in de 
persoon zit een fout die de psychose veroorzaakt 
 

⇒ Lacan bestudeerde de Scholastici (filosofen) à één hiervan wat Thomas van Aquino; 
stelde zich de vraag was perceptie is 

⇒ Perceptum = wat je waarneemt 
⇒ Percipiënt = waarnemer 
⇒ Sensetum = zintuig 

 
⇒ Object leren kennen via zintuigen à doorgeven aan de psychologisch waarnemer 

(brein) vs. geen pure objectieve waarneming à dit is ook zo in de algemene 
psychologie; het is algemeen aanvaard 

 
⇒ Wat is hallucinatie? à het houdt wel verband met het sensorische, maar geen 

externe fysieke materie  
⇒ Het heeft een beperkend effect à vraag van zo’n schema: wat is fout met percipiënt? 

à zo krijg je een defect, een probleem in de persoon 
⇒ Maar, fenomenologen toonden aan dat mensen die hallucineren weten dat het een 

hallucinatie is à het is echt, maar het is een private realiteit 
 

• De vraag die ontbreekt is het scholastische denkschema, en die we niet vatten door 
naast cognitie ook emotie in rekening te brengen: wat doet de gedachte/perceptie 
met de denker/waarnemer? 
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• Niet benaderen als “perceptum zonder object”, maar als perceptum met een 
paradoxaal effect op de waarnemer 

• Vraag naar het subjectieve effect van de waarneming/gedachte centraal à op het 
punt van het subjectief effect maken we de differentiaal diagnose met neurose en 
perversie à psychose wordt gekenmerkt door de ervaring van perplexiteit; intrusie; 
verstoring 

• De aanwezigheid van typische psychotische symptomen is richtinggevend, maar niet 
doorslaggevend  

 
• Hallucinaties/wanen kunnen perfect ook voorkomen binnen een neurotische logica, 

waar ze getuigen van verdringing 
Ø Casus Mario:  

§ Ingebeelde persoon op de schouder, “Sue” à hij spreekt met haar 
(luidop), zij spreekt tegen hem (Mario beweegt mond, maar zegt dat 
Sue spreekt) à voeren hele gesprekken (zie Vanheule, 2011, Mental)  

 
Ø Casus Mike: 

§ Is gevlucht uit zijn appartement à buurman klopte steeds op de 
radiatoren van de verwarming om hem te “treiteren” à via de krant 
vernomen dat er pedofilienetwerken zijn; de buurman is er deel van à 
hoort stemmen van een politicus die iets van plan is  

 
• Qua DSM verschijnsel: beiden hebben waanideeën en hallucinaties à De 

subjectieve ervaring is echter totaal verschillend: 
Ø Casus Mario: 

§ De gesprekken Mario-Sue getuigen van afweer van vorstellingen: 
Mario lacht om de onheuse inhouden die Sue vertelt (vb. belediging 
anderen); stelt handelingen naar Sue die hij in het dagelijkse leven niet 
stelt (vb. seksueel) 

§ Psychoanalytische therapie, waarbij Mario spreekt over wat hem 
bezighoudt, leidt tot het volledig verdwijnen van symptoom 

§ Symptoom Mario = uitdrukking verdrongen conflict à verdeeldheid 
subject ($) is intern: het is zijn verdeeldheid  

 
Ø Casus Mike: 

§ is er van overtuigd dat er iets vreemd met hem gebeurt, maar weet 
niet wat à Hij is het mikpunt van vermeende acties (kloppen 
buurman), commentaren (krant) en stemmen 

§ Voelt dat de wereld verandert, met allerlei effecten op hem 
§ Gebruikt de gesprekken om zijn onrust te uiten; het helpt de 

gedachten te ordenen en rust te hebben, maar de vreemde 
gebeurtenissen blijven à verdeeldheid subject ($) is extern: Mike 
versus vreemde fenomenen buiten zich: de verdeeldheid belaagt hem 

 
• Bij Mario is de ingebeelde persoon een symptoom; uitdrukking van een conflict 

inzake autonomie ten aanzien van de ouders en seksualiteit à neurose 
• Bij Mike heeft de overtuiging geviseerd te worden het statuut van wat De Clérambault 

en Lacan een “elementair fenomeen” noemen à psychose 
• Het drukt de subjectstructuur uit en getuigt van een basismechanisme à in de 

neurose is het basismechanisme “verdringing”, in de psychose is het 
basismechanisme “forclusie van de Naam-van-de-Vader”  
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1.3.1 De psychotische afweer: forclusie Naam-van-de-Vader 
 

• In de neurose is het afweermechanisme “verdringing”, met aan de basis ervan de 
“oerverdringing” à in de psychose is het basismechanisme “forclusie van de Naam-
van-de-Vader” 

• = de Ander niet kunnen lezen als representant/uitdrukking van een wetmatigheid 
• = radicale niet-representatie (Non-Bejahung) inzake intentionaliteit;  
• = niet-installatie van 3de punt 

 
 
1.4  Subjectwording: psychose versus neurose 
 

• Beginpunt: (a) = spanning à bewogenheid; onbehagen > behoeftebevrediging à 
geen instinctief evenwicht 

• Regulering via Ander, sociale band à Model = moeder-kind band 
• Lacaniaans: functie moeder / 1ste Ander = 

1) kind verlangen; geaffecteerd zijn door kind en diens (a) à interactie 
2) representatie van (a) via betekenaars  

 
• Wat indien kind niet binnenraakt in de dialectiek van het verlangen? 

Ø Primitieve hulpeloosheid 
Ø Ontwikkeling niet op gang, vb. kleine Dick 
Ø Infantiel autisme? 
Ø Hospitalisme?  

§ Leegte; affectloos 
§ Geen hechting 
§ Stereotypen; ageren op lichaam 

 
• Wat indien kind wel gegrepen in verlangen ouders? 

Ø Ouders worden (ervaren als) bewogen 
Ø Uitingen kind worden als tekens gelezen (lust/onlust) + 

benoemd/gerepresenteerd (moedertaal + naam) 
Ø Evolueert tot zelfrepresentatie 
Ø Eerst is er ander, dan is er ik (spiegeling) 
Ø Er ontstaat representatie van subject en Ander via taal à binair; af/aanwezig 
Ø Parallel: vragen naar de binding: wat drijft de 

moeder (jouissance)? Wat werkt bindend? à 
kinderangsten; ontstaan accidenteel 

Ø Binnen deze dynamiek: verschil tussen 
neurose en psychose  

 
⇒ Op dit niveau kan je als kind nog geen onderscheid maken tussen verschillende 

mensen, het kind is hiervoor nog te klein, mama en papa zijn amorf 
⇒ Er komt een dynamiek waarbij de ouders worden bewogen door het kind, door de 

affecten van het kind en bij bepaalde affecten van het kind reageren de ouders met 
de taal à Ze gaan de uitingen van het kind gaan benoemen en zo komt de 
representatie tot stand: er is een  constructie via betekenaars à Deze constructie 
leidt dan tot een eigen naam à er is een evolutie tot zelfrepresentatie 

 
⇒ Zo ken je jezelf via de ander, er is eerst de ander en dan ben jij er à via spiegeling: 

je houdt binnen wat goed is, je spuugt uit wat slecht is en terug naar buiten moet  
⇒ Op die manier ontstaat er een betekenaar voor de ander à de ander is 

gerepresenteerd à Bv. aanwezigheid en afwezigheid: soms is mama er wel en soms 
is mama er niet à Er is een binaire voorstelling = dat is de basis van elk symbolisch 
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systeem à alles is 0/1, alles in deze leszaal is geen headset behalve de headset 
zelf, 0 en 1 en op die manier gaan we de wereld benoemen 

⇒ Als het kind dit binaire idee begrijpt, zal het zich vragen stellen over intentionaliteit: 
waarom is mijn mama er soms wel en waarom is mijn mama er soms niet? à Zo het 
onderscheid tussen neurotische en psychotische kinderen maken (zie verder) 
 

⇒ Tekening Lacan: 
Ø Breukstreep, vaak in de psychoanalyse à deze nu analyseren: kind heeft 

voorstelling van het bovenste: ik weet dat mama er soms wel is en soms niet 
à daardoor krijgt het  kind een beeld van de mama en beeld van het 
verlangen van de mama à maar wat het kind niet weet, is wat het verlangen 
precies is? Dat is datgene onder de breukstreep, en daarom zal het een 
kadering moeten ontwikkelen = naam van de vader  

 
 

• Lacan legt het verschil tussen neurotisch en psychotisch functioneren uit aan de hand 
van de “Metafoor van de Naam-van-de-Vader” 

• Dit is een herinterpretatie van Freuds Oedipuscomplex 
Ø Oedipus = hoofdfiguur in twee toneelstukken 
Ø Sophocles: vermoordt zijn vader, huwt zijn moeder en steekt zichzelf de ogen 

uit  
• Oedipuscomplex (rond de 3 à 5 jaar): 

Ø Hunkerende houding ten aanzien van liefde ene ouder en daardoor rivaliteit 
met de andere 

Ø Lost op door zich te identificeren met de andere ouder, en zo in de gunst te 
vallen van de ene ouder 

 
⇒ De metafoor van de naam van de vader:  

Ø Volgens Lacan treedt er een metaforisering op in de ontwikkeling waarbij er 
eerst het verlangen van de ander is en vervolgens er een reden ontstaat voor 
de ander à het is een herschrijving van een term van bij Freud, nl het 
oedipuscomplex à Lacan vindt deze term veel te imaginair, Lacan wil 
eigenlijk uitdrukken dat het een transitie is en geen imaginair scenario dat 
wordt doorlopen 
 

⇒ Oedipusverhaal:  
Ø Uit twee toneelstukken van Sophocles: 
Ø Er is een koningspaar dat geen kinderen kan krijgen, maar hoort via het 

orakel van Delphi dat het toch een kind zal krijgen, maar ook dat dit kind zijn 
vader zal vermoorden. Daarom legt de koning zijn zoon ten vonden en een 
andere koning in een ander land vindt het kind en daar wordt het opgevoed. 
Het kind zelf, Oedipus, hoort van het orakel dat hij zijn vader zal vermoorden 
en zijn moeder zal huwen (dit laatste had zijn biologische vader niet gehoord). 
Oedipus heeft daar schrik voor en hij loopt weg van het land van zijn 
adoptieouders en gaat naar het land van zijn echte biologische ouders (per 
ongeluk). Onderweg komt hij een bende tegen en ze geraken in gevecht. 
Oedipus dood iemand en dat is zijn eigen vader, dus het eerste deel van het 
orakel is vervuld. Na de dood van zijn vader (de koning) wordt het land 
geteisterd door een sfinx. Iemand kan het land bevrijden wanneer er een  
bepaald raadsel kan opgelost worden: “wat is het? ‘s Ochtends loopt het op 4, 
middags op 2 en avonds op 3 poten?” à  het is een mens en Oedipus wist dit 
en hij krijgt de koningin cadeau en dus heeft hij zijn angst waar gemaakt. 
Daarom pleegt hij zelfmoord.  
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⇒ Freud situeert dit in het amoureuze register: er is een liefdevolle verhouding met de 
ene ouder en daarom een concurrentie rond de leeftijd van 3-5 jaar ten aanzien van 
de andere ouder à Het kind lost dit probleem op door zich op een moment met de 
andere ouder te identificeren à We zullen kenmerken overnemen van de andere 
ouder zodat we geliefd worden door de eerste ander à Dit is het oedipuscomplex 
volgens Freud  

 
 

• Wat is een metafoor? 
Ø Stijlfiguur waarbij een betekenaar niet wordt gezegd ($’), maar wordt 

vervangen door een andere betekenaar (S), met als resultaat dat er een 
injectie (I) van betekende (s) is 

Ø Vb. “een dijk van een kerel” 
 

⇒ Lacan zegt dat dit een metafoor is, er is dus weer een aspect 
dat komt uit de taalkunde à Hij gaat hiervoor ten rade bij 
Roman Jakobson à Hij schrijft een formule uit van wat een metafoor is:  

Ø S doorstreept ’: wordt niet uitgesproken, in de plaats wordt er een andere 
betekenaar gebruikt, namelijk S à Dat wil zeggen dat er in de 
betekenaarsketting  een injectie zit van signifié, het betekende.  

Ø Voorbeeld: “Toen mijn ouders scheiden was ik nog een piepkuiken” à Dat is 
een metafoor à Wat er niet gezegd word: toen mijn ouders uit elkaar gingen, 
was ik nog een klein kind à Maar door niet dit te zeggen, komt er een injectie 
van het idee van piepkuiken: is kwetsbaar, hulpeloos,… à Je voegt deze 
betekenissen toe aan jezelf, er is dus een injectie van signifié à Er is een 
extra betekenis die samenhangen met het woord piepkuiken dat erbij komt 

Ø Voorbeeld: “een dijk van een kerel”: niet enkel brede schouders, maar ook dat 
die serieus tegen een stootje kan, kan bijna alles aan à Er komt extra 
betekenis waardoor we over de x (= wat we willen benoemen) een idee 
krijgen  

 
 

• De “Metafoor van de Naam-van-de-Vader” is hier een variatie op: 
 
 

 

• Vertrekpunt: kind heeft een betekenaar voor het verlangen van de 1ste 
Ander (moeder), maar geen betekende: 

 
⇒ Lacan zegt dat er in de ontwikkeling van kinderen ook zo’n transitie is 
⇒ Het beginpunt is het verlangen van de moeder, maar je kent de intentie niet à wat is 

de intentie van de ander? Je weet het niet, er gaat iets betekend worden aan het 
subject door de transitie à Je gaat een plek vinden, je gaat te weten komen wie of 
wat je bent in verhouding tot iets wat eerste een vraagteken was 

⇒ Wat is die transitie? Dat er over de ander word geredeneerd vanuit een kader à Dat 
is het idee van de naam van de vader: er wordt een kader geïnstalleerd in een 
bepaalde transitie, een bepaalde overgang, zodat je kan redeneren over anderen in 
een bepaald kader 

• Verschijnen en verdwijnen moeder: waarom? 
Ø 1: beangstigend: intentionaliteit moeder is enkel “jouissance” 
Ø 2: narcistisch antwoord: omwille van mij!: almachtsillusie; “fallus” zijn (fallus = 

datgene wat iemand verlangenswaardig maakt): duaal denken 
Ø 3: derden in het spel; ontdubbeling van de ander: 

65De forclusietheorie

Metafoor

In het metaforische proces is alles anders. Quintilianus (1856, boek 8, hoofd-
stuk 6, vers 5) beschrijft de metafoor als een manier van spreken en schrijven 
waarbij men een woord ‘van de plaats in de taal waar het eigenlijk behoort’ 
overbrengt ‘naar een plaats waar geen geëigend woord voor bestaat, of waar 
het metaforische woord te verkiezen valt boven het geëigende woord’. Het 
gevolg hiervan is dat een nieuwe betekenis ontstaat. Jakobson (1953) op zijn 
beurt, omschrijft de metafoor als een proces op het niveau van de synchronie, 
waarbij men een betekenaar op basis van gelijkenis vervangt door een andere 
betekenaar. Lacan neemt deze idee over en ontwikkelt twee formules om de 
structuur van de metafoor te beschrijven. In 1957, wanneer hij ook zijn for-
mule voor de metonymie uitschrijft, typeert hij de metafoor als volgt (Figuur 
3.3) (Lacan, 1957b, p. 516):

Figuur 3.3 Metafoor (I)

Deze formule geeft aan dat de metafoor een functie is van de betekenaar – f()
S – waarbij een betekenaar S wordt vervangen door een andere betekenaar S .́ 
Deze substitutie is congruent met de creatie van betekenis, aangegeven door 
de (+) s in de formule: een extra betekenis wordt toegevoegd aan de bood-
schap. Lacan geeft daarom ook aan dat de breukstreep tussen de betekenaar en 
het betekende niet behouden blijft. In de metafoor verbindt een capitonneer-
knoop de betekenaar (S) met het betekende (s). Wanneer een onverwachte be-
tekenaar (S )́ binnenkomt in een betekenaarsketting, breidt het betekende uit.
Zijn tweede formule om de structuur van de metafoor te beschrijven, is de 
volgende (Figuur 3.4) (Lacan, 1959, p. 557):

Figuur 3.4 Metafoor (II)
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à stap naar triangulair denken 
à rivaliteit 
à willekeur 1ste Ander centraal 

 
⇒ Het verdwijnen en verschijnen van de ander (in eerste instantie de mama) is een 

beetje beangstigend, wat wilt deze persoon? à Je bent in eerste instantie 
onderworpen aan de jouïssance van de ander, aan het genot en de intenties van de 
ander die je niet kent 

⇒ Een tweede stap die voor de metafoor wordt genomen, is dat we zien dat kinderen 
dat vertalen via een narcistisch antwoord à “Waarom is mama er soms wel en soms 
niet? Het draait om mij, het is omwille van mij.” à Dat is een eerste poging à We 
gaan het doen en van een ander laten afhangen van onszelf à je bent het centrum 
van het universum op dat moment à Psychoanalytisch noemen we dat fallus zijn  

⇒ Fallus heeft hier niets te maken met een penis à Freud richt zich op de antieke 
cultuur uit Griekenland waar men rondloopt met de fallus: het is een machtsfiguur, het 
is een soort van stok, een soort van penissymbool à “jij hebt de wacht, jij bent 
belangrijk, het is jij die dicteert wat er allemaal gebeurd” à Alsof jijzelf in levende lijve 
het centrale object bent à Zo krijg je een duaal denken: ik fallus vs de ander.  

⇒ Een derde stap is dat het kind door heeft dat het niet klopt, want er zijn verschillende 
anderen. Zo komt er de rivaliteit die aan de basis ligt van het oedipuscomplex à Bij 
Lacan wil de naam van de vader eigenlijk zeggen dat het handelen van de ander 
wordt gekaderd in naam van een aantal principes à Denken als kind: “mama en 
papa zijn er soms wel en soms niet , en soms bezig met mijn broer, dat komt omdat 
ze ons alle twee graag zien” à Dat is het principe waarmee het gedrag van de ander 
vertaald wordt à Als een kind dit vast heeft dan zal je zien dat het de ouders ook kan 
corrigeren: “als papa dit zegt dan ben je wel niet lief he.” à Ze hebben op de ouders 
een verwachtingspatroon geplakt en dat hebben ze gekregen van de ouders zelf à 
Ze hebben dit kader van de ouders meegekregen à Er komt een beoordeling van 
interpersoonlijk gedrag vanaf het derde punt 

 
 

• Vervolgens: wetmatigheden worden toegeschreven aan de 1ste Ander: moeder 
verschijnt en verdwijnt in naam van… 

Ø Ageren van de 1ste Ander = een wetmatigheid à geloof en vertrouwen in de 
ander 

Ø Naam-van-de-Vader = betekenaar van cultuur en taboe (geboden en 
verboden) 

Ø Hier verschijnt de 2de Ander: de vaderfiguur die belichaamt dat het verlangen 
van de moeder georiënteerd is vanuit een extern punt 

Ø 2de Ander is “Ander van de cultuur” à principes van waaruit men reflecteert 
over menselijk functioneren à functioneren moeder wordt beoordeeld: Naam-
van-de-Vader benoemt 

Ø Wat heeft de 2de Ander dat de 1ste Ander er rekening mee houdt? à “iets” 
(fallisch) à identificatie met trekken van vader en moeder 

Ø “Le désir de l’homme est le désir de l’autre” 
 

⇒ De betekenaar van de cultuur en de taboe: het referentiekader zijn geboden en 
verboden à Net zoals een lesgever sommige dingen wel moet en andere dingen niet 
mag doen à We bouwen een referentiekader om überhaupt na te kunnen denken  

⇒ In het klassieke kerngezin was dit de rol van de vader à Mama voedt de kinderen op 
en als papa thuiskomt zegt mama dat het kindje is stout geweest en dan tikt papa op 
de vingers: mag niet! à Nu is dit een verschuiving, de tweede ander is niet per se de 
vader, maar handelt de omgeving vanuit principes die deze persoon toelaten om 
mensen te beoordelen 
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⇒ Er komt een nieuwe vraag wanneer de naam van de vader is geïnstalleerd: wat heeft 
deze persoon dat zo belangrijk is? à De ander richt zich tot een derde figuur: wat 
heeft die derde die hem zo interessant maakt? à Kinderen selecteren 
identificatiefiguren à Je moet lief zijn voor elkaar, bv. zoals papa lief is voor mama 
en omgekeerd à Daar zoekt een kind identificatie, met als doel in de smaak te vallen 
van de eerste ander à We gaan ons zo gedragen volgens het idee dat goed is: bv. 
lief zijn is belangrijk, daarom ga je dingen overnemen waarvan je hebt gezien dat ze 
lief zijn of lief worden genoemd door anderen om dit ook zelf te doen en in de smaak 
te vallen bij de ander à Dit sluit ook aan op quote van Lacan: “le desire de l’homme 
c’est le désire de l’autre”  à wat wil de ander? Als ik dit doe dan zal deze persoon 
verlangen naar mij, ik zal dan verlangens waardig worden 
 
 

 

Ø Het verlangen van de moeder verliest haar niet-betekende, willekeurige 
karakter 

Ø Effect 1: de Ander wordt beschouwd als een verlangend wezen, wiens 
verlangen aan wetmatigheden gehoorzaamd (linkerzijde formule) 

Ø Effect 2: het subject wordt beschouwd als een verlangen 
 

⇒ Er is een confrontatie met de ander, maar als kind snap je de intentie niet à Er wordt 
een betekenaar op gekleefd en de ander wordt geacht daaraan te voldoen (papa 
moet zo doen, mama moet zo doen) à Als we dit doen weten we wie wij zijn à 
Ruimer is het effect dat het zal helpen met de vragen die verschijnen op het 
onbewuste à We gaan leren omgaan met de vragen via het verlangen 
 

 
• “A” uit het tweede gedeelte van de formule = het onbewuste 
• We worden met het onbewuste geconfronteerd via symptomen (uw “ik” wordt 

geraakt: “wat heb ik toch?” “Wat overkomt me toch?” “Hoe zit ik in elkaar?” …) 
• Het onbewuste = het Andere / de Ander in uzelf 
• Lacan: in manifestaties van het onbewuste worden we geconfronteerd met de 

existentievraag: “wie ben ik?”, en intentionaliteitsvraag “wat wil de ander?”  
• Typische punten waarrond vragen naar identiteit in houding tot de Ander draaien: 

Ø Man / vrouw zijn 
Ø Partner zijn 
Ø Ouder / kind zijn 
Ø Leven versus dood  

 
⇒ A is het onbewuste 
⇒ Als je symptomen hebt weet je zelf ook geen antwoorden: wat heb ik? Waarom? Wie 

ben ik? à Confrontatie met de symptomen is confrontatie met onszelf à Zo zijn er 
een aantal onderwerpen waar er nooit antwoord op komt: man of vrouw zijn? Hoe 
een partner zijn? Hoe een kind of een ouder zijn? Hoe leven in het licht van de dood?  

 
 

⇒ Hoe doen we dat?  
Ø In de neurose: principes invullen, vanuit cultuur gaan we ideeën adopteren 

hoe je best vrouw bent à Je vindt de antwoorden die je vindt interessant als 
ze fallisch zijn, deze zorgen ervoor dat de personen rondom u zeggen: deze 
persoon heeft iets, het is een interessante persoon à je kan de vinger er niet 
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opleggen à De drager van de fallus: iets doet je stijgen boven de rest à daar 
is mens naar opzoek en de neuroticus doet dat door te handelen in termen 
van principes 

 
⇒ Zie: lijst van “Tijdloze Honderd” van studio Brussel: de belangrijke vragen niet enkel 

op niveau van symptoom, ook veel cultuurproducten gaan hierover: de belangrijke 
vragen komen terug in deze liedjes! 

 
 

• Geen standaard antwoord op vragen vanuit het onbewuste à de neuroticus bekijkt 
die vragen vanuit de fallus: wil verlangenswaardig zijn 
 

• De metafoor leert: los die vraag op door de wet tot de uwe te maken: 
 
 

à gedeelde werkelijkheid 
 
à effect: “Ik” en ander zijn (deels) voorspelbaar, maar conflictueus 		

	
Fasen: 
 

1) Kind – genieten moeder à wat drijft haar? 
2) Kind – genieten moeder à ik ben het organiserende principe: fallus zijn 
3) Kind – vader-wet – verlangen moeder à de vader heeft fallus à identificatie met 

trekken van vader/moeder 
à wat heeft zij dat hem zo aantrekkelijk maakt? 
à wat heeft zij dat hij haar verkiest? 
à abstract: tekort en verlangen in verhouding tussen 1ste Ander en 2de Ander 

 
• Symbolische identificatie: 

Ø Betekenaars overnemen, eigenschappen overnemen (vb. “goed kunnen 
luisteren”) 

Ø Ik-ideaal : l(A) 
Ø Oriëntatiepunten, coördinaten voor het ik 

• Imaginaire identificatie 
Ø Beeld cultiveren, “zo wil ik overkomen” (vb. scenario met van mezelf als 

goede luisteraar) 
Ø Ideaal-ik: i(a) 
Ø De geslaagde versie van mezelf 

 
 
1.5    De psychotische afweer: forclusie Naam-van-de-Vader: S0 
 

• Er wordt geen Naam-van-de-Vader geïnstalleerd; de mogelijkheid om vanuit 3de punt 
te redeneren is niet geïnstalleerd 

• Er is weliswaar 1ste Ander, maar (a) wordt niet wetmatig vertaald 
• Vertaling (a) via Ander is fragiel à tot uiting in situaties waarin existentie in vraag 

wordt gesteld; wanneer men positie moet innemen als man, vrouw, geliefde, ouder, 
baas,…  

⇒ Naar S0, 
toepassing 
op de 
psychose 
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⇒ In psychose is er sprake van de forclusie van de naam van de vader: radicaal niet 
geïnstalleerd zijn van de naam van de vader à Iemand heeft geen kader gevonden, 
het is niet gelukt à De mogelijkheidsvoorwaarde is er niet à Op bepaalde punten 
heeft iemand geen punt om naar zichzelf en de wereld te kijken, er is geen derde 
punt om te reflecteren à Theoretisch gezien wil dit zeggen dat er wel een eerste 
ander is, er is dus taal, maar die slaagt er niet in om de ideeën van de cultuur als 
kompas te zien en zich te oriënteren 
 

⇒ Er ontstaat een dubbele moeilijkheid:  
Ø Vertaling van de aandrift via de ander is fragiel en dit komt tot uiting in het 

leven wanneer er in een heel concrete situatie een confrontatie is met één van 
deze punten, één van deze belangrijke vragen à Daar komt het acute 
probleem van de psychose naar boven: niet in slagen om ordelijk te denken 

 
 

• Taal als primaire benoemen werk wel (cf. “Verlangen-van-de-moeder) 
• Conventioneel-wetmatige realiteitsopvatting is fragiel (cf. “Naam-van-de-Vader”) 
• “Ander” en “Ik” worden gebrekkig kenbaar en voorspelbaar 
• Correlatief: Jouissaince (a) overvalt het subject van buitenaf of van binnen uit 

Ø Jouissance = genieten waarvan men niet de genieter is 
Ø Jouissance = driftspanning / opgewondenheid die niet lustvol is 

• Niet het subject maar de Ander is gestoord, want niet-wetmatig  
 
 

⇒ De taal als de primaire benoeming dat werkt wel, maar het kaderen van de intenties 
van de ander loopt moeilijk à als dit moeilijk loopt zal de aandrift ook moeilijk 
vertalen, moeilijkheid: 

Ø Ander en ik à kan je dan moeilijk snappen want je hebt geen principes om 
mee te refereren à iemand slaagt er niet in: de ander wordt vaag maar jijzelf 
ook 

⇒ In formule van metafoor: er is geen naam van de vader, dus er is geen plek voor 
jezelf à als je dit niet hebt, dan heb je als probleem dat ook ‘ik’ gebrekkig 
voorspelbaar wordt: chaos langs twee kanten à dubbele moeilijkheid  
 

⇒ Correlatief probleem met de jouïssance: je ziet dat er verwarring is, er is iets van de 
aandrift dat geen woorden krijgt en dan is het typisch dat mensen daar van buitenaf 
(stemmen) of van binnenuit (slang in mijn maag) met het vreemde te maken krijgen 
à Je wordt genoten, je bent slachtoffer van het genot door iets van buitenaf à Je 
ervaart dit als de ander die het probleem is à “ik” wordt van buitenaf door geesten in 
de war gestuurd of van binnenuit door een andere vorm van hallucinaties à Het is 
niet ik die gek ben, maar de ander die zich in mijn leven manifesteert die gek is à 
Dat is belangrijk bij psychose à Dit toepassen op vier klinische beelden de komende 
lessen à Deze mensen worstelen: hoe moet je leven als je iets hebt dat alles 
compleet in de war stuurt? à volgende vier lessen  

 
 
1.5.1 Gevolgen van de forclusie 
 

• Ageren van de Ander wordt niet vertaald in wetmatigheden: Verlangen van de ander 
blijft enigmatisch Reëel  (zie ook ToM) 

Ø Innige relaties = verwarring 
Ø Gevoel van verbondenheid ontbreekt 
Ø Persoonlijke identiteit: verwarring; doelloosheid; “zwarte gaten” 
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• Afgeweerde aspecten van het subject / het onbewuste overvalt van buitenaf: 
elementair fenomeen 

Ø Wordt ervaren als vreemd; Ander is ontregeld 
Ø Onbewuste wordt niet geassumeerd 
Ø Getuige / martelaar van het onbewuste  

 
⇒ Eerste gevolg: De ander wordt gebrekkig vertaald en verlangen van de ander is 

enigmatisch: zie ook Theory of mind met het onderzoek naar psychose à gebrekige 
theory of mind? à Dan heb je het moeilijk om intenties van anderen te lezen à Zal 
zich vooral voordoen in innige relaties: ouder, kind, partner, eigen lichaam,...  

⇒ Er is geen naam van de vader en innig contact leidt tot verwarring omdat er geen 
referentiekader is om daarover na te denken à En op het niveau van de 
verbondenheid kan er dus iets ontbreken en op het vlak van de identiteit “wie ben ik?” 
weet je het ook niet à Er ontstaan dus zwarte gaten in de identiteitsontwikkeling; er 
is geen antwoord à Op het niveau van het onbewuste zijn bepaalde aspecten van 
verdeeldheid geen deel van mijzelf, maar dingen die van de buitenwereld op mij af 
komen à Deze zijn niet random, mensen horen stemmen maar die gaan niet over 
willekeurige dingen, dat zijn dingen die te maken hebben met relaties en intimiteit en 
de andere belangrijke vragen à Maar de boodschappen zijn vreemd, ze worden niet 
geassumeerd à Je hoort het wel, maar  je hebt niet de indruk dat jijzelf het bent die 
spreekt, je weet niet dat het uw eigen verdeeldheid is die spreekt à Lacan noemt dit 
de getuige zijn van het onbewuste à Er is een onbewuste dat spreekt tegen u 

 
 

• Declencheren van een psychose = psychisch destabiliseren door een concrete 
confrontatie met een vraag op het niveau van A (“Wie ben ik?” “Wat wil de Ander?”) 

Ø Kritische momenten om te declencheren: kantelpunten in het leven 
§ Overgang adolescentie – volwassenheid 
§ Trouwen/samenleven met partner 
§ Kinderen krijgen 
§ Moederrol (zorgend) of vaderrol (autoriteit) moeten innemen 
§ Seksuele ervaringen 
§ Confrontaties met dood / einde leven 

Ø Via een levensgebeurtenis: vraag naar wie ik 
ben, wat ik wil,… in relatie tot de ander: geen 
betekenaar, geen wetmatigheid is: S0 

Ø Op dat moment duiken elementaire 
fenomenen op 

 
⇒ Tweede gevolg voor die theorie houdt in dat we weten wanneer een psychose zal 

losbarsten à Dit noemen we het declencheren à Treedt op wanneer iemand in zijn 
leven geconfronteerd wordt met acute vragen over zichzelf maar geen antwoord heeft 
à dit is op specifieke momenten in hun leven 

⇒ Vb. adolescentie: lichaam verandert: wat gebeurd er? à Huwen: niet snappen om er 
helder over na te denken,… à je zakt in een soort moeras weg à Als iemand acuut 
geen antwoorden vindt, ontstaat er verwarring; er is een centraal zwart gat 
 

⇒ Moeilijkheid: niet op voorhand weten wie wel en wie niet zal declencheren en 
waarover het zwart gat gaat weet je ook niet à Er is dus geen voorspellende waarde 
à Enkel wanneer iemand gedeclencheert is, dan helpt de theorie om te snappen 
waarover dat dit gaat en helpt het ook naar de behandeling toe à In de overdracht 
gaan we proberen een helderheid te vinden à we gaan stabiliteit in het leven vinden 
à Als dit lukt, zal de psychose verdwijnen à De acute ervaring van vreemdheid zal 
dan minderen à Dit lukt niet altijd, maar sommige mensen herstellen 



Laura van Eijndhoven  3de Bachelor Klinische Psychologie 
Universiteit Gent  2017 - 2018 

Samenvatting Psychodynamische Consultatie 27 

⇒ Indien we er snel genoeg bij zijn bij die vreemde ervaring dan kunnen we hier al op 
inspelen en al vroeg in dialoog gaan met mensen à Vroege interventie is een goed 
idee bij psychotische ervaring à We gaan de persoon niet lamleggen met medicatie; 
we moeten praten met mensen en zoeken naar een oplossing en samen construeren 
wat een kader kan zijn voor deze persoon à Daarvoor moet deze persoon helder 
zijn, dus antipsychotica liefst zo weinig mogelijk en zo kort mogelijk, maar soms kan 
het dragelijker zijn voor hen à Maar het is geen middel dat leidt tot genezing à het 
herstel zal moeten gevonden worden in de verhouding met de ander 

 
 
1.5.2      Voorbeeld: Daniel Johnston 
 

• Geboren in 1961, muzikant en beeldend kunstenaar 
• Icoon grunge-scene (Nirvana, Sonic Youth,…) 
• Declencheert na crush op medestudente (Laurie) à geen 3de punt om zijn 

ontgoocheling te articuleren  
• Beeldend werk articuleert basisprobleem psychose 
• Schrijft / tekent / musiceert om uit de duisternis te raken  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dus even herhalen: 
 

• In de neurose is het afweermechanisme “verdringing”, met de basis ervan de 
“oerverdringing” à in de psychose is het basismechanisme “forclusie van de Naam-
van-de-Vader” 

• = de Ander niet kunnen lezen als representant/uitdrukking van een wetmatigheid 
• radicale niet-representatie (Non-Bejahung) inzake intentionaliteit;  
• = niet-installatie van 3de punt 

 
⇒ Psychose = het niet installeren van de naam-van-de-Vader à hierdoor heeft men te 

maken met vragen op vier niveaus 
⇒ De neuroticus heeft antwoorden opgebouwd op die vragen, of heeft een strategie 

hierrond opgebouwd vanuit het verlangen  
⇒ In de psychose lukt dit echter niet à er is een risico dat mensen acuut 

geconfronteerd worden met de vragen en er helemaal geen antwoord op weten à 
dan ontstaat er een zwart gat à men wordt plots met een leegte geconfronteerd en 
men krijgt een driftoverspoeling  
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⇒ Op het niveau van de Ander zal het verlangen verschijnen als iets dat niet te 
begrijpen is à het zal ervaren worden als een genot  

⇒ Zie ook Daniel Johnston à hij verwerkt de dynamiek van de psychose in zijn creaties 
(zie vorige pagina)  

Ø Figuur 1: de man is een speelpop in de handen van de vrouw à straalt 
beklemming en beangstiging uit à letterlijk een uitbeelding van de duale 
verhouding  

⇒ Zie documentaire 1ste practicum à de theorie biedt een bril om met zijn verhaal om te 
gaan 

 
 
1.5.2 Een hallucinatie is een ontketende betekenaar 
 

• Welke structuur heeft de hallucinatie met haar paradoxaal effect? 
Ø Casus Lacan (1955) uit klinische gevalspresentatie: 

§ Jonge vrouw; gedeelde waan met moeder; intrusie 
§ Lacan: vraag naar detaillering 
§ Intrusie – buren – komen storen 
§ Vb. op een dag in de traphal beledigd door partner van de buurvrouw 

(overspelige man): “zeug” à zwaar beladen + verwarrend = 
paradoxaal effect: de waarneming is niet coherent met haar andere 
ervaringen 

 
⇒ De hallucinatie is één voorbeeld van een psychotisch symptoom 
⇒ Lacan heeft ook een voorbeeld uitgewerkt hierrond à we zien hier dat hij zijn eigen 

voorbeeld kadert als een illustratie van het feit dat een hallucinatie een ontketenende 
betekenaar is 

⇒ Een hallucinatie is een betekenaar die opduikt uit het niets en waar niemand iets mee 
aan kan vangen à het is niet geconnecteerd met ander aspecten van de zelfbeleving 
à het heeft een paradoxaal effect op het subject 
 

⇒ Lacan ging patiënten interviewen voor een groep/afdeling à dit noemde men de 
klinische gevalspresentatie à één van de voorbeelden die hij aanhaalt is die van de 
jonge vrouw die het ziekenhuis binnenkomt met een gedeelde waan met haar 
moeder (= folie à deux) à de vrouw klaagt over het feit dat ze wordt lastiggevallen (= 
intrusie; ze heeft last van het feit dat er van buitenaf initiatieven genomen worden 
naar haar toe)  

⇒ Lacan zijn strategie bestaat eruit om de ervaring te bevragen à hij vraagt naar 
details, meer voorbeelden à verhaalde context waarbinnen we de ervaring gaan 
situeren 

⇒ Zo vertelt de vrouw dat de intrusie zich onder andere toont ten aanzien van de buren 
à de buren vallen haar lastig ; aanvankelijk hadden ze een goed contact, tot dat ze 
heeft moeten zeggen dat het contact moest ophouden want ze kwamen altijd langs 
op verkeerde momenten 

⇒ Lacan vraagt dan opnieuw naar detaillering à “beschrijf nu eens een concreet 
moment waaruit dat blijkt” à de vrouw zegt dat ze op een bepaald moment op weg 
was in de traphal en de vriend tegenkwam van de buurvrouw, hij zei tegen haar 
“zeug” à dat beschreef ze als een heel concreet voorbeeld van een belediging 

⇒ Lacan bevraagd van waar dat scheldwoord juist komt à de vrouw weet niet wie dat 
juist heeft uitgesproken, maar toch doet het haar denken aan die man  

⇒ We krijgen dus een stuk verwarring in haar verhaal à ze weet dat het op haar 
betrekking heeft, maar ze kan wat ze gehoord heeft niet heel concreet situeren à dit 
bedoelen we met het paradoxaal effect  
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Ø “Een hallucinatie is een eruptie in het reële” ‘ uit het niets (niet uit de eigen 

geest) komt plots iets vreemd 
§ Hallucinatie = positief mentaal automatisme = het plots opduiken van 

een ontketende betekenaar; van een betekenaar die niet thuis hoort in 
een klassiek lopende betekenisverlening 
Vb. de jonge vrouw uit de gevalspresentatie hoort “zeug” 

§ Interventie: proberen om de ontketende betekenaar te lokaliseren in 
de betekenaarsketen die leidde tot de productie ervan 

§ Vb. wat heeft ze zelf gezegd tegen die man die dag in de traphal?: “ik 
kom van bij de spekslager” 
à die zin is alluderend en onvolledig 

 
⇒ Het symbolico-imaginaire = denkbeelden 
⇒ Het reële = het onverwachte dat toch soms reëel wordt (vb. iemand die plots sterft à 

je kan het niet zomaar vatten) 
⇒ De vrouw beleeft die ervaring als reëel à het komt plots uit het niets 
⇒ Lacan gaat dan proberen om de ontketende betekenaar toch wel in een 

betekenaarsketting te situeren à hij zegt dat dat is wat we als clinicus mogen doen; 
proberen reconstrueren van waaruit het komt, wat ervoor zorgt dat het plots opduikt 

⇒ Lacan vraagt aan de vrouw wat ze zelf gezegd heeft tegen de man à ze had 
blijkbaar gezegd “ik kom van bij de spekslager” à Lacan gaat zich specifiek richten 
op dat stuk betekenaarsketting wat zij heeft geproduceerd 

⇒ Volgens Lacan is de zin een alluderende en onvolledige zin à de vrouw snapt niet 
goed waarom ze die zin gezegd heeft  
 

 
Ø De zin “ik kom van bij de spekslager” is alluderend en onvolledig  

à De vrouw snapt niet goed waarom ze dat zei tegen die man 
à grammaticaal: “ik” introduceert haar als onderwerp van de zin, maar 
definieert haar niet tegenover die man waar ze aanstoot aan neemt. De zin 
beschrijft wat ze gedaan heeft; niet waar ze voor staat 
à de ontmoeting introduceert haar als vrouw tegenover een man die 
betrokken is in een relatie en een vorm van genieten die vreemd is voor haar 
à die man is een Ander: iemand die niet te denken is als tegenhanger van 
haar “ik” (zie imaginaire as L-schema) 
 

⇒ Lacan merkt op dat de zin een shifter omvat = een persoonlijk voornaamwoord dat 
haar positie aanduidt à “ik” à door dit te zeggen ontstaat er een verwijzing naar haar 

⇒ De zin die dan volgt geeft eigenlijk geen adequate beschrijving van haar positie naar 
die man à ze neemt geen positie in ten aanzien van die man à nochtans blijkt dat 
het cruciale te zijn à de man is voor haar iemand die de vraag belichaamd van de 
man-vrouw verhouding  

⇒ Met haar eigen zin kan ze echter geen positie innemen ten aanzien van die man à 
ze drukt niet uit wie of wat zij is in verhouding tot die man à in die zin is het dus een 
alluderende zin = zij wordt benoemd, maar hij wordt niet benoemd  

 
à Een ontmoeting met zo een Ander stelt haar existentie als subject in vraag; 
de vraag wie zij is tegenover een man; en de vraag wat man en vrouw 
verbindt 
à voor het verschijnen van de hallucinatie 
geen interpunctie die haar identiteit tegenover 
die man bepaalt à spanning; enigma à die 
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vrouw kan haar eigen intentie om die man aan te spreken niet vatten 
 

⇒ De vrouw botst dus op iets dat niet kan benoemd worden à ze is datzelfde probleem 
al eerder tegengekomen in haar leven à Lacan construeert een parallel tussen het 
verleden en de huidige situatie à ze botste eerder op iets in haar man waar ze geen 
weg mee kon à ze botst dus op iets in de man waar ze geen wetmatigheden in kan 
vinden om over na te denken  

⇒ Ze botst in de man-vrouw verhouding op bijna puur het genot in de man à dit keert 
terug in het idee dat ze in stukken zou gesneden worden à ze kan niet benoemen 
welke intenties de man heeft met haar, behalve met dat schrikbeeld 
 

 
 

Ø De betekenaar “zeug” heft de spanning op en 
geeft betekenis aan het eerdere zinsdeel “ik 
kom van bij de spekslager”: “zeug” verleent 
betekenis aan “ik” à belediging 

Ø Lacan: hoe langer de spanning duurt, hoe 
groter de zekerheid over de finale boodschap 

 
⇒ Het woord “zeug” zal ervoor zorgen dat haar “ik” in tweede instantie wel benoemd 

wordt à ze gaat het woord betrekken op haar ik, en hierdoor zal ze zich beledigd 
voelen 

⇒ Op dat moment ontstaat er een boodschap à er ontstaat een conclusie: ik ben 
beledigd door de ander 

⇒ Het hallucinatoire antwoord is eigenlijk een antwoord op dat niet kunnen benoemen 
à ze is het object van de man in haar beleving à het toont dus dat er onderliggend 
een probleem zit in verhouding tot de man 

⇒ Het is dit onderliggende probleem waar we gaan proberen zich op te krijgen vanuit de 
psychoanalyse  
 

⇒ De sterkte van het waankarakter gaat groter zijn naarmate er eerst verwarring 
geweest is à hoe langer het heeft geduurd, hoe sterker ze overtuigd zal zijn dat 
anderen haar beledigen  
 
 

• Het voorbeeld toont in detail iets van deze vrouw haar moeilijkheid om zich te 
positioneren tegenover een man 

• Ruimere context van het voorbeeld: moeilijkheid in man-vrouw relatie 
Ø Gehuwd, maar gevlucht, vrees voor man en schoonouders 
Ø Idee dat ze haar in stukken zouden snijden, zoals een zeug die wordt 

geslacht,… 
 

• Idee Lacan: acute psychotische symptomen tonen dat er iets van de identiteit van het 
subject in vraag gesteld is: hallucinatie is reactief (sic. Freud: “genezingspoging”) 

• Typische punten waarrond identiteitsvragen draaien: 
Ø Man/vrouw zijn 
Ø Partner zijn 
Ø Ouder/kind zijn 
Ø Leven versus dood 

 
⇒ De hallucinatie, in termen van Freud, is eigenlijk een genezingspoging à de 

confrontatie stellen met een zwart gat à je dreigt plots puur een object van een 
ander te zijn, en het is in de afweer daartegen dat een hallucinatie opduikt  
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• Psychose = geen internalisering van conventionele N-v-d-V, waarmee een dialectisch 

conflict ontstaat: forclusie  
• Vragen naar existentie (“wie ben ik?”) en intentie (“wat wil ik / wat wil jij?”) liggen 

moeilijk 
• Behandeling = “oplossingsgericht”; een manier van omgaan vinden met 

identiteitsvragen  
 

⇒ We gaan mensen helpen nadenken over wat ze kunnen doen in bepaalde situaties 
om niet opgeslokt te worden à vb. praten over hoe het gelopen is met de scheiding 
van haar man  

⇒ Één manier om therapeutisch aan de slag te gaan = vb. met de patiënt nadenken 
over de moeilijke situatie, kijken wat de mogelijkheden zijn, proberen stappen zetten 
in het denken  

⇒ Eens we erin slagen om het idee van het zwart gat af te dekken, zal de noodzaak van 
psychotische symptomen verdwijnen  
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Hoofdstuk 2: Vormen van psychose 
 

• Binnen verschillende vormen van psychose ietwat ander elementair fenomeen: 
Ø Onderscheid schizofreen, paranoïde, manisch-depressief, autistisch 

functioneren  
Ø Ook mengvormen 
Ø Continuüm pathologisch / niet-pathologisch 
Ø Continuüm normaal / niet-normaal 

 
• Vormen van psychose: 

Ø Schizofreen functioneren 
Ø Paranoïde functioneren 
Ø Manisch-depressief functioneren 
Ø Autistisch functioneren  

 
⇒ We gaan hier een stuk klinischer gaan à meer voorbeelden bekijken 
⇒ Voor de verschillende vormen van psychotisch functioneren is er telkens één 

voorbeeld 
⇒ De voorbeelden zijn vrij uitgesproken gevallen, maar in de praktijk zullen we vaak 

mengvormen zijn à mensen houden zich niet aan de mooie theoretische opdelingen 
à die opdelingen en vormen kunnen wel helpen als een leidraad om het psychotisch 
functioneren te kunnen situeren  

⇒ Die verschillende vormen kunnen op zich ook nogmaals gesitueerd worden op het 
continuüm van actuaal pathologie naar psychopathologie à  actuaal pathologie = die 
toestand van functioneren waarbij nog maar weinig voorstellingen zijn over de eigen 
problematische situatie 

⇒ Een ander continuüm dat we gebruiken is dat tussen normaal en niet-normaal à we 
maken gebruik van structuurredeneringen, maar dat wil niet zeggen dat iemand met 
psychotische kenmerken ook altijd abnormaal is à sommige mensen kunnen een vrij 
gereguleerd bestaan leiden; in dat geval heb je te maken met iemand die discreet wel 
fenomenen ervaart, maar eigenlijk normaal is  

⇒ De ervaringen zullen ook niet altijd psychopathologie uitlokken à er zijn mensen die 
psychotisch functioneren en hier niet echt onder lijden  

 
 
 
1.1   Schizofrenie 
 

⇒ Schizofrenie is het beeld van de psychose dat het meest frequent wordt vastgesteld 
 

• Zie: Ted Talk – Elyn Saks 
 

⇒ Elyn is professor in de psychologie en rechten  
⇒ Ze heeft in het verleden vaak schizofrene ervaringen gehad 

 
⇒ Ze kan zeer genuanceerd nadenken over alle behandelingen die ze gekregen heeft 

à ondanks dat ze de dwangbehandeling als heel negatief ziet, breekt ze niet de 
volledige psychiatrie af; ze zegt wel dat ze heel veel gehad heeft aan de therapie  

 
⇒ Persoon bieden wat die nodig heeft à kijken wat wel en niet stabiliseert en zo kijken 

wat werkt bij de persoon 
⇒ Ze haalt ook aan dat haar vrienden en familie ervoor gezorgd hebben dat ze goed 

hersteld is à verbondenheid is één van de belangrijkste factoren voor herstel 
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⇒ Goede sociale integratie à ze heeft een job aan de universiteit, ze wordt niet aan de 
kant gezet door de maatschappij à dit werkt stabiliserend  

⇒ De combinatie van die drie zorgt ervoor dat ze er beter aan toe is  
 

 
• Kernelementen verhaal Elyn Saks: 

 
Ø Behandeling werkt! 

§ “Medicijnen hebben zonder twijfel een centrale rol gespeeld in het leren 
omgaan met mijn psychose. Maar wat mij toegelaten heeft betekenis te 
geven aan mijn gevecht – zin te verlenen aan alles wat voor en tijdens 
mijn ziekte gebeurde – is gesprekstherapie. Mensen zoals ik met een 
denkstoornis worden verondersteld weinig baat te hebben bij deze vorm 
van behandeling, een gesprekstherapie die gericht is op inzicht en 
gebaseerd op een relatie. Maar ik heb er wel degelijk baat bij. Misschien 
is er een alternatief voor de menselijke verbondenheid – voor twee 
mensen die samen in een kamer zitten, waarbij een van de twee de 
vrijheid heeft om haar gedachten te formuleren, in de wetenschap dat de 
ander zorgvuldig en aandachtig luistert. Maar ik zou niet weten wat dat 
alternatief dan wel kan zijn. Het is in de kern van de zaak een relatie, en 
voor mij is het de sleutel geweest tot elke andere relatie die ik belangrijk 
acht” 

 
⇒ Mensen worden zodanig op zichzelf teruggeworpen dat zo nauwelijks nog een band 

met anderen voelen à gesprektherapie kan hierbij helpen; geeft een nieuwe vorm 
van vrijheid 
 
Ø “Verwardheid”: “Je middelpunt valt uiteen. Het bewustzijn verliest langzaam zijn 

samenhang. Het ‘zelf’ wordt nevelig en het stevige middelpunt dat normaal 
gesproken de spil van je ervaringen is, verandert in een soort krakende radio, 
alsof de geluidsgolven worden verstoord. De stabiele uitkijkpost waarvan je 
gewend bent om je heen te kijken, dingen in je op te nemen, situaties in te 
schatten, is verdwenen. Er is geen kern meer die de zaken bij elkaar houdt, die 
de lens verschaft waar je de wereld door beziet en waarmee je je een oordeel 
kunt vormen en gevolgen kunt overzien”.  

§ Ego-desintegratie, teloorgang spiegelbeeld, versplintering 
§ Lacan: desintegratie van I/S versus R 

 
⇒ Ze geeft het kernsymptoom aan met “verbrijzeling” en “verwardheid” à ze beschrijft 

schizofrenie niet als een gespletenheid maar als een verbrijzeld zijn 
⇒ Psychoanalytisch zullen we dit benoemen als ego-integratie à we kunnen onszelf 

ervaren als een afgelijnde identiteit, maar dit verdwijnt à het maakt alles kapot 
⇒ Conceptueel is dit dan de desintegratie van het symbolico-imaginaire à dit gaat 

verloren en hier tegenover komt het reële te staan 
 
 
1.1.1 Klassiek psychiatrie: De Clérambault: Bais = syndroom van mentaal 

automatisme 
 

• Interferentie door opgedrongen ervaringen; 
• Xenopathisch: persoon kan het niet plaatsen 

 
• Positief mentaal automatisme: spontaan (automatisch) duiken allerlei ervaringen op, 

vaak vreemd van aard, dei haaks staan op wat de persoon normaliter ervaart 
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Ø Cognitief/verbaal (vb. opgedrongen gedachten, gedachtenecho, aprosexie = 
gedachten gaan te snel, ze niet kunnen volgen) 

Ø Motorisch (vb. vreemde geuren waarnemen, vreemde lichaamssensaties) 
Ø Affectief (vb. plots opduikende emoties die men vreemd vindt, obsessionele 

angsten) 
 

⇒ Idee van het syndroom drukt uit dat er in het functioneren een bepaald patroon zit à 
een typisch profiel dat we vaak zien optreden  

⇒ Hij noemt dit mentaal automatisme à op het mentale niveau gaan we te maken 
krijgen met vreemde interferenties die erbij komen 

⇒ Die opgedrongen ervaringen worden benoemd als xenopathisch = het is vreemd, je 
kan het niet begrijpen 
 

⇒ Zo maakt hij een onderscheid tussen positief en negatief mentaal automatisme à 
positief = er wordt iets aan je ervaring toegevoegd à negatief = er verdwijnt iets aan 
je ervaring 
 

⇒ Positief = er treden spontaan in je ervaring allerlei dingen op waarvan je niet wist dat 
het kon, maar toch gebeurt het 

⇒ Op cognitief vlak = in je hoofd komen er gedachten die je niet zelf gedacht hebt  à 
Ook treden er gedachtenecho’s op à mensen horen hun eigen gedachten 
nazinderen in hun hoofd 

⇒ Aprosexie = mensen kunnen hun eigen gedachten niet meer volgen  
⇒ Wat er problematisch wordt is dat het gevoel van eigenaarschap verloren gaat  
⇒ Op motorisch vlak: ongewilde bewegingen, automatische handelingen,… à mensen 

schrikken hier zelf van à verlies van agency = bepaalde dingen doen en toch het 
gevoel hebben dat je dat niet gedaan hebt 

⇒ Op sensorisch vlak = bepaalde dingen zien, ruiken en voelen à vb. de ervaring 
hebben dat je stinkt; de geur achtervolgt hem, hij geraakt er niet vanaf à vaak krijgen 
we hier het fenomeen van de dubbele boekhouding = de persoon weet dat niemand 
anders het ruikt, maar toch kan de persoon zich er niet aan onttrekken en is het echt 
waar à paradox die vaak zal optreden bij psychotische ervaringen  

⇒ Op affectief vlak = bepaalde dingen voelen waarvan men niet weet waarom men het 
voelt à kan beangstigend zijn 
 

 
• Negatief mentaal automatisme: spontaan (automatisch) vallen gaten in de ervaring: 

confrontaties met aspecten van “niets” die de persoon verwarren en/of verwonderen 
Ø Cognitief/verbaal (vb. gedachtenonderbreking, gedachten verdwijnen, 

perplexiteit zonder object) 
Ø Motorisch (vb. paradoxaal niets voelen, vb. pijn, vermoeidheid) 
Ø Affectief (vb. leegte, emotieloos) 

 
• Veelal is mentaal automatische aanvankelijk affectief neutraal en is er weinig mentale 

elaboratie 
• “Negatieve symptomen” (kwalitatieve uitval op punt van willen, voelen, denken, 

sociaal contact, lichaamservaring,…): twee dimensies: “avolition-apathy” en 
“diminished expressiveness” 

 
⇒ Negatief = bepaalde zaken die er waren zijn er plots niet meer 
⇒ Op cognitief vlak = de motor van het denken valt stil à je bent je bewust van het feit 

dat er in je denken niets meer zit 
⇒ Op motorisch vlak = handelingen vallen weg à vb. katatonie à het lukt niet meer om 

te achterhalen hoe je moet bewegen  
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⇒ Op sensorisch vlak = mensen die tot hun eigen verbazing bepaalde zaken niet voelen 
à vb. iets van de vitaliteit die het handelen aanstuurde gaat verloren  
 

⇒ Er valt iets weg of er wordt iets toegevoegd aan het handelen, maar er is nog geen 
symbolico-imaginaire interpretatie rond  

 
⇒ Twee dimensies die in de negatieve symptomen meestal opduiken: 
⇒ Avolition-apathy = met een grote passiviteit het handelen uitvoeren en er niet 

uitgeraken 
⇒ Diminished expressiveness = men kan geen verbondenheid meer ervaren in 

contacten 
 
 

1.1.2 Structureel: mentaal automatisme in de betekenaarsketting 
 

• Twee bewegingen in betekenaarsketting: 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

⇒ Anticipatie = bepaalde ideëen liggen in het verlengde van wat je aan het zeggen bent 
en hierop anticipeer je à op andere ideëen anticipeer je minder 

⇒ Retroactie = betekenaars die eerder uitgesproken zijn zullen een andere interpretatie 
krijgen  
	

	
• Verdeeld subject als effect van spreken: 

 
⇒ Wanneer je bepaalde gedachten hebt en spreekt is er 

iets dat onderliggend is aan jezelf à je kan dit niet 
benoemen, maar toch is het je ervaring à dit is het 
verdeeld subject 

⇒ De enige manier om het verdeeld subject te leren 
kennen is via het spreken  
 
 

 
• Negatief mentaal automatisme: 

Ø Radicale breuk in continuïteit betekenaarsketting, breuk metonymie 
Ø Betekenaar verdwijnt à ervaring verdwijnt 
Ø Anticipatie wordt ondermijnd 
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⇒ Negatief mentaal automatisme = breuk met de 
betekenaarsketting à er is plots een breuk in de 
continuïteit à er treedt iets op dat je niet kan plaatsen à 
een leegte in de ervaring van jezelf en de wereld à het 
is een betekenaar die wegvalt (in plaats van dat er één 
volgt is er geen) 

⇒ De ervaring van het verdeeld subject gaat ook verloren 
gaan à alsof er dan iets van de orde van een “mij” 
verdwijnt à iets van de zelfervaring verdwijnt 

⇒ Dit is eigenlijk het nulpunt van de psychotische ervaring 
 

 
• Positief mentaal automatisme: 

Ø Onverwachte “parasitaire” betekenaars duiken 
op; 

Ø Retroactief niet te koppelen; 
Ø Nonsensicale elementen in intimiteit: “niet-ik”, 

“het gebeurt in mij”	 
 

⇒ Positief mentaal automatisme lijkt hierop à er gaat 
onverwacht iets op volgen à er ontstaat dus weer een breuk, maar deze keer komt 
er iets dat we niet kunnen plaatsen à de retroactie mislukt 

⇒ De vraag is dan wie of wat er aan het handelen is in jou à het is plots alsof dat de 
illusie van wie het spreken aanstuurt wordt verstoord à er is iets in jou dat mee 
dingen produceert en communiceert  

⇒ Je kan het niet snappen à het is iets dat opduikt in je intimiteit, maar toch is het niet 
het “ik”  

⇒ Dit is een poging van het psychisme om toch iets benoemd te krijgen 
 

• Lacan: 
Ø Verstoring in Symbolische (S wordt R) à chaos in Imaginaire 
Ø “De taal is gek”; “de Ander is gek” à effect op mij 
Ø Lacan: “taal heeft geen greep op het lichaam” 

§ Soms meer lichamelijke desintegratie dan bij Saks, vb. Schreber fase 
1: strottenhoofd ingeslikt, longwormen,… 
 

⇒ Lacan zal zeggen dat het symbolische verstoord wordt à dat wat opduikt is het reële 
dat zich toont à je kan het niet kaderen en dit zorgt voor chaos  

⇒ De ervaring zal hierdoor verwarring zijn à je kan niet meer volgens gekende 
patronen denken over de wereld en jezelf à het is iets in jou dat dol draait (= “de taal 
is gek of de ander is gek”)  

⇒ De taal zal geen grip meer hebben op het lichaam à mensen gaan lichamelijk het 
gevoel hebben dat ze voor een stuk uit elkaar vallen à het lichaam wordt iets vreemd 
en mensen voelen zich er niet meer in thuis 

⇒ Wanneer er breuken optreden in de zelfervaring zal de zelfverzorging achteruit gaan 
à mensen vergeten op een basale manier zichzelf te verzorgen à dit is de 
uitdrukking van zelfverlies te ervaren 

 
 
1.1.3 Mentaal automatisme bij Elyn Saks 
 

• Voorbeeld 1: “… Willekeurige momenten in de tijd volgen elkaar op: beelden, 
geluiden, gedachten en gevoelens die niet bij elkaar horen. Er is geen 
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ordeningssysteem meer dat opeenvolgende momenten in de tijd op een 
samenhangende manier rangschikt die ze betekenis geeft” (p. 21)  

Ø Verstoring S à fundamentele verstoring tijdsbesef 
 

⇒ Mentaal automatisme bij Elyn Saks 
⇒ De ordening verdwijnt à beelden, geluiden, gedachten en gevoelens die niet bij 

elkaar horen à er is geen ordeningssysteem meer dat de zaken aan elkaar schakelt  
⇒ Anticipatie en retroactie zijn twee dingen die we doen in het nu à je kan nu 

terugblikken in het verleden en naar de toekomst à in de schizofrene ervaring gaat 
dit verdwijnen en verleden, heden en toekomst worden één soep  

 
• Andere kaderingen: 

Ø Bleuler: verstoorde associaties in “groep van de schizofrenieën” 
Ø Freud: “primair proces denken” (associatie op basis van vormgelijkenis; 

typisch OBW; verdichting en verschuiving; vb. Freud-Signorelli; vb. dromen 
over een groot oor naar aanleiding van incident over luisteren vs. dromen 
koffiekop zonder oor) domineert het “secundair proces denken” (associatie op 
basis van conceptuele relaties; logisch) 

Ø (Vb: Steve: “dr. White is leaving”; Saks: ‘I’m being pushed into a grave, the 
situation is grave, gravity is pulling me down, I’m scared, tell them to get 
away”) 
 

⇒ Woordassociaties à we zien associaties tussen woorden die niet op basis van 
inhoud gebaseerd zijn, maar op basis van oppervlakkige gelijkenissen à Bleuler 
benoemde dit als de verstoorde associaties  

⇒ Freud benoemde dit als het dominant worden van het primair procesdenken 
tegenover het secundair procesdenken à woorden worden verbonden op basis van 
triviale gelijkenissen à het bewuste denken controleert dit à in ons psychisme speelt 
er onderliggend een ander proces (= primair proces) en dit is meestal aan zet, 
behalve als we de controle over onszelf wat kwijt zijn à het idee daarbij is dat het in 
de schizofrenie manifest opduikt à in het automatisme gaat het primair 
procesdenken optreden  

 
• Voorbeeld 2: Saks (p. 235) naar aanleiding van gesprek met secretaresse 

Ø ‘Hoe gaat het’ vroeg ik. Heb je zin om met mij de boel kort en klein te slaan? 
Ik weet niet wie ons afluistert, maar het is een masterplot dat iets met de 
vragen heeft te maken. Punten. Standpunten. Zal ik uit het raam springen?’ 
‘Waar heb je het over?’ vroeg Sally, half lachend. ‘Ik maak maar een grapje,’ 
zei ik. ‘Grappen hebben met schapen te maken. Ik ben schaapachtig. Heb je 
wel eens iemand vermoord? Ik heb ik weet niet hoeveel mensen vermoord 
met mijn gedachten’ 

Ø Lacan: “het onbewuste ligt open en bloot” 
 

⇒ Er zijn bepaalde stukken uit de verdeeldheid die we liever afweren à dit is het 
onbewuste à ze nu en dan treedt dit terug naar de voorgrond 

⇒ Hier treedt het echter massaal naar de voorgrond à alles wordt in een chaotische 
soep samengegoten à we hebben te maken met een onbewuste dat niet afgeweerd 
wordt maar massaal aanwezig is in het spreken  

 
• Voorbeeld 3: “… Tijdens de wandeling viel het me op dat de kleuren en vormen van 

alles om me heen steeds scherper werden. Op een bepaald moment besefte ik dat 
de huizen waar ik langsliep een boodschap aan me doorgaven: Kijk maar eens goed. 
Je bent bijzonder. Je bent bijzonder slecht. Kijk goed en u zult vinden. Er zijn veel 
dingen die je zult moeten zien. Zien. Zien. Ik nam deze woorden niet als geluiden 
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waar, alsof de huizen spraken en ik ze hoorde. Nee, ze kwamen gewoon als 
gedachten in mijn hoofd op. Tegelijk wist is instinctief dat die gedachten niet de mijne 
waren. Ze waren van de huizen en de huizen hadden ze in mijn hoofd gestopt”. (p.39) 

• Voorbeeld 4: “Ik werd regelmatig bezocht door de vreemdste fantasieën, die zo heftig 
waren dat er moeilijk aan te ontsnappen was. Niet zozeer zinsbegoochelingen of 
visioenen, maar zeer levensechte voorstellingen die nauwelijks te onderscheiden 
waren van de werkelijkheid. Ze kwamen zomaar uit de lucht vallen, zonder 
waarschuwing vooraf en zonder aanwijsbare reden (…) Scenario’s dienden zich 
vanzelf aan, de een na de ander, het was alsof ik de bioscoop niet meer uit kon er de 
hele nacht door de ene na de andere gestoorde film werd gedraaid.” (p.62) 
 

⇒ Elyn Saks was op een bepaald moment aan het wandelen en dacht dat de huizen 
tegen haar spraken à voorbeeld van positief mentaal automatisme  

⇒ Vanuit haar omgeving zijn er gedachten in haar hoofd geplaatst 
⇒ Gedachten, fantasieën worden opgedrongen en zij is verplicht toeschouwer van wat 

er voor haar wordt afgespeeld à wat er in haar hoofd verschijnt wordt ervaren als 
iets wat van buitenaf naar binnen wordt geduwd  

 
 
1.1.4 Fenomenologisch 
 

• Verstoorde zelf-ervaring (self-disorder) bij schizofrenie (cf. Verwardheid E. Saks) 
• “Self-Disorders refer to a disturbed structure of subjectivity, ie, a disturbed sense of 

the experiential self. This ordinary sense of self signifies living our (conscious) life in 
the first-person perspective, as a self-present, single, temporally persistent, bodily, 
and demarcated (bounded) subject of experience and action. Phenomenology and 
neuroscience operate here with the notions of “minimal” or “core” self to describe a 
structure of experience that necessarily must be in place in order for the experience 
to be subjective, ie, to be someone’s experience. The notion of “minimal self” signifies 
the first personal articulation of experience, typically called “mineness,” “myness,” 
“for-me-ness” or ipseity.” (Norgaard & Parnas, Schizoph. Bull., 2014) 
 

⇒ De fenomenologie à wordt nog altijd toegepast binnen de psychiatrie 
⇒ Veel interessante onderzoeken hierover door onderzoekers uit Kopenhagen à zij 

spreken over “self-disorder” bij schizofrenie à uit een ander kader komen ze dus tot 
dezelfde soort typeringen  

⇒ Wanneer we onszelf ervaren hebben we eigenlijk altijd een soort minimale 
zelfervaring (“ik ben”) à je hebt dus tenminste het gevoel dat jij degene bent die iets 
hoort of voelt à dit is de spontane ervaring die mensen meestal zullen hebben en het 
is net deze die bij ervaring van schizofrene problematieken verdwijnt  

 
 

• “In schizophrenia spectrum disorders, this basic selfhood seems to be challenged, 
unstable and oscillating, resulting in often alarming and alienating experiences, 
frequently dating back to childhood or early adolescence. The patient feels 
ephemeral, lacking core identity, profoundly (yet ineffably) different from others ,and 
alienated from the social world.” (Norgaard & Parnas, 2014) 
 

⇒ Ze spreken over schizofrenie-spectrum stoornissen à je kan schizofrenie in 
meerdere en mindere maten ervaren  

⇒ Zeven typische kenmerken:  
Ø Verminderd gevoel van bestaan 
Ø Zelfperspectief gaat verstoord zijn 



Laura van Eijndhoven  3de Bachelor Klinische Psychologie 
Universiteit Gent  2017 - 2018 

Samenvatting Psychodynamische Consultatie 39 

Ø Soort van verruimtelijking van gedachten (= lijkt alsof gedachten buiten je 
hoofd gesitueerd zijn) 

Ø Ik-grenzen die vreemd worden 
Ø Vervreemding van de binding met de wereld 
Ø Perplexiteit bij het evidente (= blijven stilstaan bij zaken die vroeger voor hen 

en nu nog steeds voor andere mensen evident zijn) 
Ø Je wordt een observator van je eigen vervreemdheid (= een hyperbewustzijn 

van alles wat je denkt en doet) 
 

• Voorbeeld: patiënte van Blankenburg (2001): 
Ø What is it that I am missing? It is something so small, but strange, it is 

something so important. It is impossible to live without it. I find that I no longer 
have footing in the world. I have lost a hold in regard to the simplest, everyday 
things. It seems that I lack a natural understanding for what is matter of 
course and obvious to others ... Every person knows how to behave, to take a 
direction, or to think something specific ... [A]ll these involve rules that the 
person follows. I am not able to recognize what these rules are. I am missing 
the basics ... I don’t know what to call this ... It is not knowledge ... Every child 
knows these things! 
 

Ø Mentaal automatisme en zelfstoornissen zowel bij klinische schizofrenie als 
subklinische toestand mogelijk (“schizotypie”; “prodromale psychose”; 
alledaagse psychose”); paranormaliteit 
 

⇒ Je ziet woorden verschijnen zoals “alledaagse psychose” à deze woorden drukken 
uit dat mensen bepaalde ervaringen kunnen hebben zonder dat ze volledig ingestort 
zijn 

⇒ We gaan dit in het dagelijkse leven vaak benoemen als “paranormaliteit” à vanuit 
een logisch gedachtenperspectief bestaat dit niet à toch bestaat er zoiets als 
mensen die bepaalde “hogere” dingen ervaren à dit is geen klinisch fenomeen, maar 
het valt wel onder hoe mensen in het alledaagse leven psychotische ervaringen 
kunnen hebben 

 
 
 
1.1.5 Paranoïde schizofrenie 
 

• Vb. Daniël Paul Schreber (1842-1911) 
• Paranoïde schizofrenie (à continuüm AP-PP) 

Ø Drie ziekteperioden: 
§ 1884-1885: verliest parlementsverkiezingen 

à hypochondrisch/angst 
§ 1893-1903: promotie à lichaamsfenomenen/angst à waan à 

autobiografie (1903) 
§ 1907-1911: overlijden vrouw en moeder 

 
⇒ Hij leefde eind 19de eeuw 
⇒ Hij is op een bepaald moment gek geworden en heeft hier een boek over geschreven 

à Freud heeft dit bestudeerd  
⇒ Freud was de eerste die inzag dat men het verhaal van iemand die gek wordt serieus 

moet nemen à het is niet maar puur de illustratie van een ziekteproces à wat er in 
de psychose gebeurt is belangrijk en moet men in detail bestuderen 
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⇒ Eerste periode = na het verlies van stemming in parlement à panische angst en 
hypochondrie centraal à hij zit hier eerder aan de actuaal pathologische kant (= 
brute manifestatie van een teveel aan prikkeling die zich toont) 

⇒ Tweede periode = wanneer hij promotie maakt à nog nooit iemand geweest die die 
functie kreeg op zo’n jonge leeftijd (de hoogste in rang binnen het gerechtelijk 
systeem) à op dat moment krijgt hij dus opnieuw een inzinking waarvoor hij wordt 
opgenomen in een instelling (hier zal hij 10 jaar verblijven) à dit is de periode 
waarover hij zijn boek schreef à hij wil met zijn boek de mensen tonen dat hij niet 
gek is, hij heeft vooral een worsteling met God doorgemaakt  

⇒ Hij schrijft zijn boek vanuit wetenschappelijke en theologische overwegingen à hij is 
van mening dat dat wat hij meegemaakt heeft iets nieuw leert over wat God is en wat 
die doet met de mens  

⇒ Derde periode à na 10 jaar mag hij de instelling verlaten en is hij vrij stabiel, maar 
wanneer zijn vrouw en zijn moeder overlijden krijgt hij terug in een inzinking à een 
paar jaar later sterft hij zelf 
 
 
 

• Freud bestudeert diens autobiografie  
Ø 1ste fase: desintegratie: positief/negatief mentaal automatisme 

§ Hypochondrische bekommernis 
§ Desintegratie imaginair lichaamsbeeld 
§ Overspoelende angsten (catatonie/stupor) 
§ Ondergang van de wereld à desintegratie S/I 
§ Actuaal-pathologisch  

 
⇒ Denken dat je ziet bent doe je niet zomaar à dit gebeurt op het moment dat de 

persoon effectief bepaalde sensaties gevoeld heeft 
⇒ Vb. hij denkt op een bepaald moment dat hij longwormen heeft à hij voelt gekrioel in 

zijn borstkas en is ervan overtuigd dat de wormen geleidelijk aan zijn longen aan het 
opeten zijn 

⇒ In dit geval gaat het om een positief automatisme dat zich somatisch uit  
⇒ Wat we ruimer zien is dat het imaginaire lichaamsbeeld desintegreert à krijgt het 

gevoel dat de grens tussen buitenwereld en lichaam permeabel wordt 
⇒ Stupor = verstomming à het woord blijkt plots niet meer voldoende te zijn om te 

zeggen wat er speelt à vaak gat dit ook gepaard met de ervaring dat de wereld ten 
onder gaat 

 
 

Ø 2de fase: 
§ Contact met God via “zenuwtaal” 
§ Aanvankelijk: idee van God en arts hem seksueel zullen misbruiken 

(achtervolgingsideeën) 
§ Nadien: missie: nieuw mensenras stichten; vrouw van God worden: 

theorie over relatie mens/God 
à Freud: “genezingspoging”: orde herstellen in de ervaring van de 
wereld 

§ Typologie: 
o Grootheidswaan 
o Achtervolgingswaan  à ook in de overdracht!!! 
o Erotomanie 
o Jaloersheidswaan 

 
⇒ Psychopathologie wil zeggen dat er een aanzet is tot de secundaire elaboratie 
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⇒ Schreber zegt dat hij contact heeft met God à hij heeft de ervaring dat er uit zijn 
achterhoofd een zenuw groeit die zich verbindt met God à langs die zenuw spreekt 
God tot hem 

⇒ Wat hij op die manier leert is bedreigend à hij heeft de indruk dat zowel God als de 
arts die hem aan het behandelen is in het ziekenhuis het allebei op hem gemunt 
hebben à die twee zijn volgens hem de ondergang aan het bewerkstelligen 

⇒ In zijn waanvoorstelling willen ze hem misbruiken zoals een hoer à Freud zal dit 
benoemen als achtervolgingswaan  

⇒ Geleidelijk aan komt er een kanteling in het proces à Schreber gaat zeggen dat hij 
een missie heeft; God heeft zich zomaar geopenbaard aan mij, en hij zegt niet 
zomaar dat ik een vrouw zou moeten worden à hij komt tot de idee dat hij een vrouw 
moet worden als rechterhand van God om een nieuw mensenras te schapen à er 
komt nu een ander type waan centraal te staan = grootheidswaan 

⇒ Freud ziet dat eigenlijk als een genezingspoging à het is een set van ideeën die hem 
in staat stelt om zichzelf terug te voelen, om terug iemand te zijn in verhouding tot de 
ander à het hersteld iets van de orde in de ervaring van de man  

⇒ Freud onderscheid vier types waan à achtervolgingswaan, grootheidswaan, 
erotomanie (= de ander wil mij)  en jaloersheidswaan 

⇒ Erotomanie à men ziet dit vaak bij stalking; mensen richting zich tot een bepaalde 
persoon en denken dat die persoon hen signalen heeft gezonden à “je hebt me 
tekens gegeven dat je me wilt” à het is een vorm van relationele, seksuele waan 

⇒ Jaloersheidswaan = de waanachtige overtuiging dat mensen waarmee je in je 
dagelijkse leven intiem verbonden bent, achter je rug met iemand anders bezig zijn 
à vb. de overtuiging dat je partner een minnares heeft  

⇒ Freud geeft ook aan dat het juist die jaloersheidswaan is die in de overdracht kan 
terugkeren à eens we ons engageren als clinicus om met de persoon te werken, 
worden we zonder dat we het weten in die stoel geplaatst à de persoon krijgt het 
gevoel dat je de vragen die je stelt niet zomaar vraagt 
 

• Centrale kenmerken paranoia: 
Ø “de Ander heeft het gemunt op mij”: ik ben hét voor hem/haar  

§ Destructief (achtervolgingswaan) 
§ Seksueel (erotomanie) 
§ Narcistisch (grootheidswaan) à + “ik weet hét” 

Ø Waarneming van bevestigende tekens in de werkelijkheid (radio, TV, auto’s 
op de weg, twee raven op het dak,…) à interpretatie van mentaal 
automatisme 

Ø Uitbouwen van een verklarend denksysteem 
§ Soms niet stabiliserend: subject blijft mikpunt/object van genot van de 

Ander 
§ Soms wel stabiliserend: uitvinden van een principe waar zowel subject 

als Ander aan onderworpen zijn (vb. Schreber wordt vrouw van God 
en zal met hem een nieuw mensenras stichten) 

 
⇒ Paranoïde waan = “ik heb iets in mij en de ander wil dit hebben” à kan verschillende 

tinten krijgen (destructief, seksueel of narcistisch) 
⇒ De tekens die ze ervaren hebben zijn fenomenen van het mentaal automatisme 
⇒ Iemand die een psychose meemaakt weet enerzijds dat het niet waar is, weet ook dat 

niemand anders die ervaring heeft, maar toch is het waar = dubbele boekhouding à 
ze weten dat het puur privaat is, maar toch is het objectief 

⇒ Soms is het  stabiliserend en soms ook niet à niet stabiliserend = de persoon blijft 
het object van genot (vb. je ervaart de bewogenheid van de ander maar je kunt het 
niet begrijpen) = je hebt de ervaring dat er een wil van de ander is, maar je kan het 
niet begrijpen à patiënten kunnen effectief lijden onder hun waar 
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⇒ Anderzijds kan een waan ook stabiliserend zijn à er komt een soort orde in de chaos  
 
 
 

• “I existed frequently without a stomach; I expressly told the attendant M., as he may 
remember, that I could not eat because I had no stomach.  Sometimes immediately 
before meals a stomach was so to speak produced ad hoc by miracles.  This was 
done particularly by von W.’s soul, which in at least some of its forms sometimes 
showed a friendly spirit towards me.  Naturally this never lasted long; the stomach 
which had been produced by miracles, in any case only an inferior stomach, was 
usually removed again miraculously by von W.’s soul during the meal ‘because of a 
change of mind’.”  
 

Ø Lichaamsfenomenen via externe manipulaties ßà schizofrenie eerder 
“ongemotiveerd”, of vanuit chaotische externe bron 

 
⇒ Hij had vaak het gevoel dat hij geen maag meer had à elke keer als hij at werd er 

volgens hem een maag in zijn lichaam geplaatst, en daarna verdween die weer  
⇒ We zien hier een lichaamsfenomeen à de persoon koppelt hier een ziel aan die dit 

veroorzaakt 
⇒ In de pure schizofrenie gaan we ook zo’n ervaringen zien, maar dit gaat eerder 

ongemotiveerd zijn à de persoon gaat hier geen ziel aan koppelen 
⇒ Bij pure schizofrenie kan het ook vanuit een chaotische externe bron zijn à men 

vindt geen duidelijke logica in de dingen die gebeuren 
 
 

• Other things that happened on my body were still more closely connected with 
supernatural matters.  […] All other conceivable methods were therefore tried in the 
course of time but from the nature of the matter they all proved thoroughly unsuitable.  
Always the main idea behind them was to “forsake” me, that is to say abandon me; at 
the time I am now discussing it was thought that this could be achieved by 
unmanning me and allowing my body to be prostituted like a female harlot, 
sometimes also by killing me and later by destroying my reason (making me 
demented).” 
 
à Achtervolging door wetteloze “genietende” Ander 

 
⇒ Er is een ander die gans zijn wereld overhoop haalt 
⇒ “De Ander was erop gericht om mij achter te laten” à hij dacht dat ze hem zouden 

ontmannen om hem te gebruiken als een vrouwelijke hoer à of dat ze hem zouden 
vermoorden 

⇒ Het gaat hier over een Ander die sadistische dingen zou doen met hem 
⇒ Hij zegt dat hij een bepaalde zin had ontwikkeld in zijn gedachten à stralen 

waarlangs gecommuniceerd werd à volgens hem moest er een soort fundamenteel 
recht zijn; het kon niet dat hij als enige alle zonden van de wereld zou moeten dragen 
à er moest dus een bepaalde orde zijn in de wereld  
 
 

• “While still in Flechsig’s Asylum, when I had my first glimpses of the miraculous 
harmony of the Order of the World, and also suffered wounding humiliations and was 
daily threatened by horrifying dangers, I coined this phrase for the rays: there must be 
an equalizing justice and it can never be that a morally unblemished human being 
with feet firmly planted in the Order of the World should have to perish as the 
innocent victim of other people’s sins in a struggle carried on against him by hostile 
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powers.  This sentence, for which I had only little evidence at the time and which was 
mostly intuitive, proved in the course of years correct almost beyond my expectation.  
The scales of victory are coming down on my side more and more, the struggle 
against me continues to lose its previous hostile character, the growing soul-
voluptuousness makes my physical condition and my other outward circumstances 
more bearable. And so I believe I am not mistaken in expecting that a very special 
palm of victory will eventually be mine.  I cannot say with any certainty what form it 
will take.  As possibilities I would mention that my unmanning will be accomplished 
with the result that by divine fertilization offspring will issue from my lap, or 
alternatively that great fame will be attached to my name surpassing that of 
thousands of other people much better mentally endowed.” 
 
à Actieve houding à recovery 
à Schreber: stap naar grootheidswaan + meer innerlijke rust 
à Freud: waan is een genezingspoging  

 
⇒ De ervaring van een psychose is een gevoel van diepe overrompeling à het 

ondenkbare gebeurt à je zit in een fundamentele slachtofferpositie ten aanzien van 
die ervaren 

⇒ Schreber probeert om niet het slachtoffer te zijn en hier actief mee om te gaan à vb. 
door dat boek te schrijven; actief denkwerk 

⇒ Die actieve houding is wat theoretisch gezien leidt tot herstel 
 

⇒ Bij mensen met een psychose gaat er vaak iets verloren van de verbondenheid met 
de omgeving à Schreber had het geluk dat zijn vrouw hem altijd is blijven komen 
opzoeken 

⇒ Vaak gaat de omgeving de vreemdheid afschuiven op de totale persoon van de 
ander à men gaat de persoon zien als iemand die niet meer normaal is à een 
gehele diskwalificatie van de persoon = stigmatisering 

⇒ Men wil vaak niet meer luisteren naar de persoon, afstand nemen of een soort 
machtsdynamiek ontplooien à het gewone menselijke contact zal verdwijnen 

⇒ Maar herstel van een psychose heeft juist nood aan dat contact à we moeten de 
persoon zien als “een mens met vreemde ervaringen” en we moeten proberen 
luisteren naar de ander en de vreemde ervaringen  
 

⇒ Het hebben van een verklaring kan werken à kan zorgen voor innerlijke rust  
 

 
1.2   Melancholie en manisch-depressieve psychose 
 

• Vb. Piet Kuiper (1919-2002): melancholie 
Ø Hoogleraar psychiatrie, psychotische depressie 
Ø 1988, 63 jaar à “Ver Heen” 

 
⇒ Melancholie = psychotische depressie à de ervaring van het diep wegzinken in een 

toestand van complete hopeloosheid 
⇒ Piet Kuiper was jarenlang hoogleraar psychiatrie geweest in Amsterdam à schreef 

verschillende handboeken over psychose en andere aandoeningen 
⇒ Op het moment dat hij op pensioen ging ontwikkelde hij zelf een psychotische 

depressie  
⇒ Kuiper herstelde onder andere door opnieuw te gaan schilderen 
⇒ Hij probeert vlakken te schilderen die hij opvult, waardoor hij de wereld beter kan 

benaderen 
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1.2.1 Kernelementen verhaal Piet Kuiper 
 

• “Moe kwamen we in Q. aan. Het leek wel of ik de slaapziekte had. 's Nachts sliep ik, 
overdag deed ik lange dutten, telkens weer wegzakkend. … De associaties waardoor 
de dingen hun kleur krijgen, hadden me ontbroken onderweg en hier deed ik vrijwel 
niets anders dan slapen… Pijn had ik niet, maar mijn hoofd was vol watten, ik zag 
niet écht… “ (p. 45)  
 
à breuk metonymische continuïteit, verstoring ipseïteit  

 
⇒ Kuiper declancheert op de vergankelijkheid van zelf/ander à hij was altijd 

gefascineerd door het sterke mannenlichaam à op het moment dat hij op pensioen 
gaat, werd dit uit zijn handen geslagen à hij wordt geconfronteerd met de 
vergankelijkheid in zijn omgeving en zijn eigen vergankelijkheid  

⇒ Iets van dat fallische beeld verdwijnt op dat moment à dat wat ervoor zorgt dat voor 
u het leven waard is verdwijnt  

⇒ Iets van een soort glans in al zijn contacten verdwijnt à “de wereld had zijn glans 
verloren” 

⇒ Hij probeert dit eerst te compenseren door met zijn vrouw op reis te gaan à hij 
beschrijft dat hij hier heel moe was, geen energie had, de dingen hadden geen kleur 
meer à dit is een voorbeeld van die breuk, van het mentaal automatisme à de 
betekenaars ontbreken à hij valt in de apathie  
 
 

• Striemende hoofdpijn en toenemende angsten, vrees te dementeren (net zoals zijn 
moeder) 

• “In de herfst kreeg ik vreemde aanvallen van wanhoop. Ik wilde dan dat Willem 
[vriend] zou komen, van zijn aanwezigheid verwachtte ik enige opluchting. Wat ik zei 
gedurende zo'n aanval, was altijd hetzelfde: ‘Mijn hoofd is niet goed en voelt leeg. 
Komt dat omdat er al zoveel hersencellen te gronde zijn gegaan? Willem, er is niets 
meer van me over.’ Zo duidde ik aan dat ik geen associaties meer had, dat mijn 
gedachten verarmd waren”. (p. 62) 

• “De angsten breidden zich uit, ik stond er machteloos tegenover. Ik moest mijn werk 
opgeven, na een harde strijd die ik verloor.” (p. 63)  

 
à Positief en negatief mentaal automatisme à breuk in de betekenaarsketting à 
angst, wanhoop: iets dat cruciaal is aan de zelfbeleving gaat verloren 

 
⇒ Hij vreest dat hij dement aan het worden is net zoals zijn moeder 
⇒ Uiting van mental automatisme à de breuk staat centraal en de angst en de 

wanhoop kunnen we lezen als een gevolg daarvan 
 
 

• “Naarmate de tijd voortschreed, werd mijn beleven meer en meer door gruwelijke 
voorstellingen beheerst. Het ommetje dat ik vaak maakte met de honden, maakte ik 
nu alleen omdat ik het thuis niet uit kon houden. Ik moest de straat op. 
Noorderdwarsstraat, Noorderstraat. Lopend langs de Reguliersgracht moest ik heftig 
slikken, keer op keer. Ik moest mijn adem inhouden, want uit mijn lichaam komt ‘het’ 
naar boven. Ik wist niet wat. De levenskracht zelf? Die moest ik dan bij me proberen 
te houden. Ik drukte mijn middenrif naar beneden, de angst ging in paniek over. Nu 
voelde ik het, terwijl ik mijn keel in een krampachtige stand hield. Het waren de 
ingewanden zelf die naar boven kwamen. Stel je voor dat dat doorgaat, dan braak ik 
mijn eigen ingewanden uit. Noortje vroeg wat er was. Ik zei haar dat ik het absoluut 
niet kon uitleggen.” (p. 64)  
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à breuk betekenaarsketting: angst + actuaalpathologische lichaamsfenomenen 

 
⇒ Hij maakt op een bepaald moment een wandeling in de straat en zijn lichaam begint 

vreemd te doen à “het” komt naar boven à hij weet niet wat het is, maar hij denkt 
dat als het zo doorgaat hij zijn eigen ingewanden gaat uitbraken 

⇒ We zien een coherentie à de veilige scheiding met de buitenwereld verdwijnt 
⇒ Hij wil geen zelfmoord plegen à hij is hier verwonderd door 
⇒ Hij werd soms zo ver in de wanhoop gedreven dat hij in staat zou zijn om anderen 

iets aan te doen à op dat moment laat hij zichzelf opnemen in de psychiatrie 
⇒ Op dat moment komen er zelfbeschuldigingen naar boven à “hij was egocentrisch, 

een narcist, niet bezig geweest met nederigheid,…” à hierdoor komen er 
herinneringen van vroeger naar boven  

 
 

• “Hoe ondraaglijk de toestand ook voor me was, ik wilde me niet doodmaken. Voor de 
dood was ik veel te bang. Dan zou ik voor God moeten verschijnen, en hij zou me 
doen wegzinken in de eeuwige verdoemenis. Opeens kwamen er ook voor mijzelf 
onbegrijpelijke impulsen op. Ik wilde me een onherstelbare verwonding toebrengen. 
Ook nu achteraf kan ik niet zeggen wat mij verhinderd heeft mijn impuls in een 
handeling om te zetten. De vraag komt nog wel eens op wanneer ik het vlijmscherpe 
mes zie liggen.” (p.65) 

• “Angsten en paniektoestanden brachten me af en toe bijna tot agressief gedrag. Ik 
voelde de hersencellen verteren in mijn hoofd […] Het ging niet meer, het was nu 
duidelijk. Ik was een gevaar voor mijzelf en anderen geworden. Nergens vond ik 
meer rust, de ene impuls volgde snel op de andere, mateloos schuldgevoel, woede 
en wanhoop. Ik kon zelf nog beslissen: ‘Ik moet opgenomen worden. Nu meteen.’” 
(p.65) 

 
• “Ik was een egomaan geweest, een narcist, ik had mijn vak gebruikt ter eigen glorie, 

meende ik. Ik had geen gebruik gemaakt van de psychiatrie om de mensen tot God 
te brengen.” (p.69) à zware zelfverwijten als antwoord op mentaal automatisme 

• “Toen ik verzwakt was door mijn ziekte, de koorts en de hoofdpijn, rees mijn moeder 
op in mijn innerlijk en sloeg met haar bijl de nek in van mijn zieleleven. Het waren 
haar geboden en normen, haar gedachten over seksualiteit die mij weer gingen 
beheersen en in mijn wanen kwam ik in de hel, waarin zij op zo'n kwellende manier 
geloofde. Kennelijk was ze, niettegenstaande al mijn pogingen de wereld anders te 
gaan zien dan zij, lang na haar dood, springlevend in mijn innerlijk aanwezig.” (p.33)  
 
à Idealen zijn niet oriënterend, wel veroordelend.  
à Freud (1917): ‘de schaduw van het object is over het ik gevallen’ 

 
⇒ De moraliteit van zijn moeder keert terug à hij begint zichzelf vanuit haar normen te 

bekijken 
⇒ Freud beschrijft dit als een typisch melancholisch proces à oude idealen vallen terug 

over het ik 
⇒ “De schaduw van het object” à verwijst naar de liefde die men ooit gekregen heeft à 

gans het leven is mislukt in functie van dat eerste liefdesobject 
⇒ In zijn verbeelding is zijn moeder een wreed mens die hem kapot maakt à de ideeën 

van zijn moeder die ooit heel insisterend geweest zijn komen nu op hem af  
⇒ Hij zal een straf moeten ondergaan voor zijn eigen hoogmoed à ook dit is typisch 

voor die melancholische ervaring à “het is mijn schuld”, “ik ben de fout”  
⇒ Typische conclusie à men komt tot het besluit dat men geen mens meer is à men is 

een onmens of een beest à diepe veroordeling 
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• “Aldus luidden mijn zelfverwijten: je hebt gezocht naar de zin van het leven, de 
wijsbegeerte bestudeerd en zo meende je ernst te maken met het bestaan, maar is 
het niet beter niet te zoeken en naïef je leven te leven dan te zoeken in de verkeerde 
richting, en zijn al die grote woorden over het eeuwige Zijn niet uiting ervan dat je 
jezelf al te gewichtig hebt genomen? Liefde voor de ander had dergelijke visioenen 
mogelijk gemaakt, zo meende ik. Doch had ik in feite niet mijn passies tot religie 
gemaakt en afgoden gediend, idolen opgericht, door de ander te idealiseren? Ik was 
gebroken naar lichaam, ziel en geest, en het was mijn eigen schuld, ik werd gestraft 
voor mijn hoogmoed” (p.80)  
 
à de breuk in de metonymie wordt afgewenteld op het ‘ik’: ‘ik ben de fout’ ‘ik ben een 
on-mens’ <-> paranoia: de Ander is verantwoordelijk voor de breuk in de metonymie 

 
 

• “Ik wandelde over het pad naar de uitgang van de Valeriuskliniek, door het hek naar 
de hoek van de Lairessestraat/Valeriusplein en wachtte daar tot mijn vrouw kwam 
met de honden. Twee eksters vlogen op, het licht weerkaatste op hun blauw-zwarte 
veren. Hun aanwezigheid nam een sluier weg, gaf me een helder inzicht. Ik zag het 
opeens: dit is de gewone werkelijkheid niet. Ik begon nu alles wat verborgen was te 
begrijpen. Ik ben al over de grens heen, die leven en dood scheidt. Noortje kwam 
eraan rijden om te gaan wandelen met de honden. ‘Dag, hoe gaat het? Wat is er, je 
kijkt me aan of ik een vreemde ben.’ Het ging door mijn hoofd: ‘En dat is ook zo.’ Ook 
in het Vondelpark zag ik eksters. Uit een hoge boom hoorde ik een merkwaardig 
geluid, dat ik herkende als het krijsen van de helgroene papegaaitjes, die zich daar 
hebben gevestigd. Dan zie ik er zes, achter elkaar overvliegen. Dit is dus niet de 
gewone werkelijkheid, concludeerde ik, want zoveel kunnen er niet zijn.” (p.82) 
 
à perceptie van externe ‘tekens’ die waarheid reveleren <-> neurotische vraag naar 
uitingen van verlangen en waardering 

 
⇒ Hij ging tekenen in de werkelijkheid zien en hier bepaalde conclusies uit trekken  
⇒ Hier zien we een duidelijk verschil met de neurotische depressie à de tekenen die 

iemand depressief maken gaan hier gelezen worden in de acties van de ander  
⇒ In dit geval zijn het tekens uit de buitenwereld die hem tonen dat hij zich al in de hel 

bevindt  
 
 

• “Toen kwam het ogenblik waarop alle twijfels weken. De nevels trokken geheel en al 
op. Het gewone leven blijkt de hel reeds te zijn. Ik was overtuigd: de vrouw die om 
me heen is, is Noortje niet en het meisje dat komt eten, is zeker Kathleen niet. Dit is 
de hel. O zeker, in de hel zijn duivels en er worden onverdraaglijk hete vuren 
gestookt. God zorgt dat je niet sterft zodat je de pijn blijft voelen. Dat gebeurt nu al 
met mensen die een uitterende ziekte hebben. Je wilt dood, de toestand is toch 
volstrekt hopeloos, maar je kunt niet dood. Ik wist zeker dat ik later ook aan intense 
lichamelijke kwellingen zou worden onderworpen.” (p90) 
 
à verdoemdheidswaan; ik ben gevangen in eeuwige straf 
 

⇒ Hij gaat gans zijn omgeving interpreteren als een uiting van de hel = 
verdoemdheidswaan (= “ik ben verdoemd tot een eeuwige straf”) 
 
 

• “Ik was gestorven, maar God onttrok dat gebeuren aan mijn bewustzijn, zodat ik niet 
wist hoe ik de grens had overschreden. Een grotere straf kan je je nauwelijks 
voorstellen. Onwetend van het feit dat je gestorven bent, bevind je je in een hel die 
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tot in details gelijk is aan de wereld waarin je leefde om je zo te laten zien en voelen 
dat je er niets van hebt gemaakt.” (p91) 
 
à krijgt MAO-remmer (tranylcypromine) + goede psychiatrische omkadering à 
symptomen worden beter 

 
⇒ De wereld is een soort schijnvertoning om hem te kwellen 

 
⇒ Tegen het einde van zijn leven geraakt hij uit die psychotische depressie à één van 

de dingen die hem geholpen hebben is een medicament 
⇒ Hij schreef in zijn boeken altijd over MAO-remmers en dat niemand deze zou moeten 

nemen à uiteindelijk is dit het enige medicament dat bij hem werkt  
⇒ Hij werd ook gerespecteerd voor zijn creativiteit en dit heeft ook meegeholpen in zijn 

hersel 
 

 
• Videogesprek Kuiper met Adriaan Van Dis 

     https://www.youtube.com/watch?v=BFhGLMa-S_w  
 

 
 

1.2.2 Structuur van de melancholie (Minkowski) 
 

• Normaal psychisch leven: anticiperen op de toekomst staat centraal à Valt weg of 
vertraagt bij melancholie “geen toekomst meer”: onvermogen om 
zaken uit heden of verleden te relativeren; onvermijdbare 
determinering à rumineren over falen, schuld, onwaardigheid, 
gevoel van dreigende catastrofe 
ßà depressie neurose: voelt zich bedreigd in toekomst (is niet 
gelijk aan wegvallen) 

• Door afwezigheid van toekomst: gevoel van “zin” en betekenis 
vallen weg à Lacan: geen anticipatie meer 

• Constante angst, gekoppeld aan de dood: “leven houdt op” 
à suïcidedreiging  

• Soms obsessieve focus op denken, tellen, controleren, ordenen à herstelpoging? 
 

⇒ Auteur die hier veel over heeft geschreven: Minkowski 
⇒ Normaal psychisch leven: we hebben allemaal de illusie van een toekomst à dat is 

opmerkelijk want we hebben geen voeling met de toekomst à we zien onszelf 
geprojecteerd in de toekomst (gaan aangenaam of gevreesd zijn) 

⇒ Cellule élémentaire van Lacan: wanneer we een betekenaar gebruiken, anticiperen 
we op de dingen in de toekomst die nog niet gedacht/gezegd zijn maar die wel gaan 
komen à we vertrouwen dat de toekomst komt 
ßà melancholie; er is geen vertrouwen/anticiperen meer op dingen die zullen komen 
à er ontbreekt iets in de terugkerende pijl: geen gedachten die ordening brengen à 
iets zal desintegreren in hoe we onszelf en ons verleden zien à iets van de kadering 
valt weg 

 
⇒ Melancholie: bepaalde brokken van het verleden / dingen die mensen hebben 

meegemaakt in het verleden die hen raken maar waar niet meer aan gedacht werd, 
komen terug in schuldgevoel en gevoel van falen à zit in elke mensenleven eigenlijk 
à het lijkt alsof heel het leven in het licht daarvan staat à ‘ik heb gefaald’, ‘ik ben 
onwaardig’, ‘ik zal gestraft worden’, ‘ik ben geen mens meer’ 
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⇒ De subjectervaring gaat eigenlijk verloren à het rijst op in de betekenaarsarticulatie 
à dan is het dit dat dreigt niet meer te bestaan: als de S2 wegvalt, verdwijnt het 
subject en het enige dat nog rest zijn bepaalde zaken die achterblijven uit het 
verleden (negatieve dingen die de enige verwijzingen zijn naar het ‘mij’) 
ßà neurose: draait rond het verlangen (en niet rond tekens in de werkelijkheid) + 
bang voor de toekomst en vreest dat de toekomst negatieve dingen en falen zal 
brengen = neergang en vernedering à er is dus wel nog een toekomst, ook al is ze 
negatief ingekleurd 

⇒ Bij de melancholie is er geen toekomst meer, geen perspectief van wat er nog komt 
(‘het leven houdt op’ = de hel want het leven is opgehouden) à breuk in de 
betekenaarsketting à AP lichaamsfenomenen (vreemde sensaties in het lichaam) en 
angsten (cfr Kuiper, vaak gepaard met suïcideovertuigingen) 

 
 

• Manie (niet bij Kuiper): buitenstaander merkt uitgelatenheid; persoon zelf 
losgeslagenheid: geen enkel houvast in vloed van daden à ageren vanuit mentaal 
automatisme 

• Vaak wanhoop bij losgeslagenheid à suïcidedreiging  
• Ideeënvlucht (Kraepelin): impulsieve gedachtengang, inpikken op allerlei interne en 

externe prikkels 
• Sterke focus op het nu-moment  

 
⇒ Psychotische episodes wisselen af met manische episodes 
⇒ Opmerkelijke gelijkenis tussen beide: manie à mensen zijn uitgelaten en hebben 

veel te vertellen/willen veel dingen doen à buitenstaanders hebben de indruk dat het 
goed gaat met de persoon ßà subjectieve ervaring is losgeslagenheid (zie: 
racewagen waarbij de het tempo versnelt maar de persoon kan de gaspedaal en het 
stuur niet besturen) à overvloed van daden die samenhangen met mentaal 
automatisme (vb. ‘denken loopt sneller dan ik kan volgen’, ‘ik doe dingen die ik 
eigenlijk niet wil doen, maar die door een automatisme gebeuren’) à automatisme in 
handelen die vreemd is en waarbij de persoon getuige is  

⇒ Die manie gaat vaak gepaard met wanhoop die soms kan gefocust zijn op de 
handelingen zelf (wanhopig worden door eigen denken/handelen) maar kan zich ook 
op bepaalde inhouden richten (bv band met de anderen en kinderen) 

⇒ Groot gevaar op suïcide wanneer ze heel diep zitten en wanneer ze er beginnen uit 
te komen (!) 

⇒ Typisch voor de manie: verleden en toekomst zijn weg à mensen gaan plots 
handelen en houden geen rekening meer met vanwaar ze komen, wie ze zijn, wat er 
zal gebeuren in de toekomst à enkel in het nu-moment gebeuren die handelingen 

	
 
1.3   Autisme 
 

• Psychotische structuur? à geen conventionele N-v-d-V 
• Vb. Temple Grandin 
• Kernelementen The Autistic brain (2013): 

Ø Beleving van anders-zijn staat centraal bij haar, niet de ervaring van pathos 
Ø Getuigt van de mogelijkheid tot stabiliteit binnen een stuctuur 

 
⇒ Waarom authisme betrekken bij bespreking van de psychose? 

Ø Enerzijds is het wel degelijk zo dat het concept van autisme uit het brede 
schizofrenie concept komt à Bleuler beschreef autisme bij mensen met 
schizofrene problematiek à hij beschreef figuren die zich volledig 
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terugtrokken à vorm van functioneren die het moet doen zonder “naam van 
de vader” 

Ø In het autisme kom je in een wereld terecht waar er heel veel 
onvoorspelbaarheid en vreemdheid is à geen betekenaarskader die de 
wereld voor u voorspelbaar heeft gemaakt (geen automatisme) à iets in het 
contact is vreemd 
 

⇒ Casus: Temple Grandin: oplossingen gevonden om in deze wereld te kunnen leven 
Ø Pathos staat niet centraal in haar verhaal (geen psychische crisis,...) maar ze 

gaat vooral in haar boeken een pleidooi houden om het anders-zijn van het 
autisme te onderkennen 

Ø Iemand die autistisch functioneert, staat volledig anders in de wereld, zal 
zichzelf en anderen op een andere manier ervaren à heeft voor haarzelf een 
aantal oplossingen gevonden en een succesvol leven kunnen uitbouwen à 
onder andere:  ideeën ontwikkeld over hoe vee het best kan begeleid worden 
van de stal naar het slachthuis (ze kon zich heel goed inleven in die dieren) à 
creatieve, innovatieve ideeën waar ook anderen in de maatschappij inspiratie 
aan kunnen ontlenen 

 
 

• “What a neurotypical feels when someone does make eyecontact might be what an 
autistic feels when someone doesn’t make eye contact. For a person with autism who 
is trying to navigate a social situation, welcoming cues from a neurotypical might be 
interpreted as aversive cues” (p.36)  
 
à stem en blik, die bij de neurose verlangen en intentionaliteit uitdrukken, zijn 
overrompelend bij autisme 
à Verlangende bekommernis = onaangenaam 
 
 

• “You know what I hate? The sound of hand dryers in public restrooms. Not so much 
when the air jet starts, but the moment someone’s hands enter the stream. The 
sudden drop in register drives me nuts.”  
 
à tekenen van reële aanwezigheid van de Ander = onaangenaam; sensoriële hoge 
gevoeligheid t.a.v. Ander versus: actief sensoriële input genereren om 
overrompelende buitenwereld af te grenzen: “autistic people with sensory problems 
tend to seek these sensations all the time. They can’t get enough of them. They might 
crave loud noises or, in my case, deep pressure. They often stimulate these 
sensations through rocking, twirling, hand-flapping, or noise-making” (p. 74) . 

 
 

⇒ Ze getuigt ervan in haar werken dat het basale contact met de Ander, voor iemand 
die autistisch functioneert, heel moeilijk is à datgene wat neurotypische mensen 
hebben, heeft een andere neuroconfiguratie voor Temple à datgene wat iemand die 
neurotypisch is aangenaam vindt, vindt zij onaangenaam (vb. oogcontact/intonatie in 
een gesprek à verlangen lezen van de Ander) 

⇒ Los van wat de Ander zegt qua inhoud, is de manier van doen van de Ander als die 
betrokkenheid probeert uit te stralen, onaangenaam à de Ander komt te dicht (vb. ze 
haat in de toiletten die drogers waar je uw handen moet insteken: teken van de reële 
aanwezigheid van de Ander is onaangenaam, dat de Ander een organisme is met 
een lichaam) 

⇒ Geluiden die door levende mensen worden voortgebracht die binnendringen in haar 
leefwereld vindt zij ook onaangenaam (ook tekenen van de reële aanwezigheid van 
de Ander) 
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⇒ Oplossing: apathisch opstellen à negeren, niet naar kijken, niet ingaan op wat ze 
vertellen à de Ander voor jezelf draaglijk maken = leefbare barrière 

⇒ Dit is niet gemakkelijk, maar het is wel interessant te begrijpen waarom ze dat doen 
à wereld leefbaar maken (zie Wolfson: hij wordt gek als zijn moeder begint te 
stofzuigen à het feit dat de moeder stofzuigt en daar aanwezig is = reële, lijfelijke 
aanwezigheid, vindt hij onaangenaam à het is niet de stofzuiger die hij haat) 

⇒ Compensatiestrategieën, zoals met handen voor gezicht beginnen zwaaien zodat het 
geluid van de stofzuiger wel dragelijk is à wereld leefbaar maken, het sensoriële zelf 
regelen 

⇒ We moeten die oplossingen van autistische mensen tolereren à ze ervaren een 
teveel en we mogen dat niet incarneren à dan kunnen we in dialoog treden met hen 

 
 
 

• De Ander wordt niet symbolisch ‘vertaald’ à zijn reële aanwezigheid stelt probleem: 
• Moeilijkheden om sensoriële stimuli te verwerken: zijn overrompelend “I obviously 

have a strong case of touch sensitivity – and I’ve written about it in my other books. 
But my tacticle problems don’t stop there. Clothing drives me crazy if it’s not the right 
texture” (p. 93) … “some people just cannot tolerate certain smells. They walk down 
the detergent aisle in the supermarket, and they’re overwhelmed” 

• ‘binnen-buiten’ dialectiek t.a.v lichaam(s)openingen centraal: zoektocht naar veilige 
grenzen  

• De wereld wordt als heel intens en veranderlijk ervaren (Reëel) (weinig symbolische 
voorspelbaarheid) à beroep doen op routines om het bemeesterbaar te houden (zelf 
symbolische systemen uitwerken) + sterke gerichtheid op het detecteren van 
abstracte patronen. 

• “Behavior that looks antisocial to an outsider might actually be an expression of fear” 
(p. 87) 

 
⇒ De Ander wordt niet met een set van normatieve verwachtingen vertaald à het wordt 

niet symbolico-imaginair vertaald à de Ander is reëel aanwezig 
⇒ Ook met andere S heeft Temple het moeilijk à vb. met tactiele S: ze kan bepaalde 

truien niet verdragen à gevolg: altijd dezelfde trui dragen, ze zou nog liever naakt 
rondlopen dan een andere trui te dragen 

⇒ Temple duidt aan dat zij daar in slaagt om het te regelen door voor haarzelf nieuwe 
routines te creëren à zelf bepaalde dingen uitvinden om de wereld leefbaar te 
maken 

⇒ Het symbolische die in de cultuur zit, is niet aangeslagen bij haar dus moet ze zelf 
symbolische systemen uitwerken.  

⇒ Ze zegt ook dat mensen met autisme asociaal en agressief uit de hoek kunnen 
komen, wat het gevolg is van angst en het niet zelf in contact kunnen komen 

	
 

• Geen houvast in interactieve taal (S/I), wel in beelden (I) : “I think in pictures. Words 
are like a second language to me. I translate both spoken and written words into full-
color movies, complete with sound, which run like a VCR tape in my head. When 
somebody speaks to me, his words are instantly translated into pictures. Language-
based thinkers often find this phenomenon difficult to understand, but in my job as an 
equipment designer for the livestock industry, visual thinking is a tremendous 
advantage. Visual thinking has enabled me to build entire systems in my imagination. 

Ø Ze creëert een ‘dubbel’ van de taal, dan is die leefbaar. 
Ø Andere personen met autisme: houvast in abstracte formele taal, in het 

detecteren van patronen (S)  
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⇒ Temple legt uit dat haar manier van patronen zoeken, heel visueel gelopen is à  de 
taal van mensen zegt haar weinig à ze gaat in beelden denken en daar een filmpje 
van maken in haar hoofd (visueel proberen zien wat de ander zegt) à dan pas zijn 
de woorden van anderen aanvaardbaar 

⇒ Taal ontdubbelen in een beeldtaal = derde punt in de remediëring die ontwikkeld 
wordt tussen haar en de Ander 

⇒ Dat is niet bij iedereen met autisme zo à anderen gaan zich vasthouden aan de 
abstracte patronen 

 
 
 

• “My imagination works like the computer graphics programs that created the lifelike 
dinosaurs in Jurassic Park. When I do an equipment simulation in my imagination or 
work on an engineering problem, it is like seeing it on a videotape in my mind. I can 
view it from any angle, placing myself above or below the equipment and rotating it at 
the same time”  

• “Growing up, I learned to convert abstract ideas into pictures as a way to understand 
them. I visualized concepts such as peace or honesty with symbolic images. I thought 
of peace as a dove, an Indian peace pipe, or TV or newsreel footage of the signing of 
a peace agreement. Honesty was represented by an image of placing one's hand on 
the Bible in court. A news report describing a person returning a wallet with all the 
money in it provided a picture of honest behavior.” 

 
⇒ Ook wanneer ze werkt, zal ze altijd denken in termen van beelden 
⇒ Ze herinnert zich dat ze ook al als kind abstracte dingen omzette in beelden om iets 

te begrijpen à vb. vrede = beeld van een duif 
⇒ Visuele omzetting zodat ze, als ze met mensen praat, alles begrijpt en erop kan 

ingaan à voor haarzelf ervoor zorgen dat contact mogelijk is 
 
 
 

• Neurotische verlangenskwesties zijn niets-zeggend, daarom: actief ‘vertalen’ in 
beelden of patronen 

Ø “At that time I still struggled in the social arena, largely because I didn't have a 
concrete visual corollary for the abstraction known as "getting along with 
people." An image finally presented itself to me while I was washing the bay 
window in the cafeteria (students were required to do jobs in the dining room). 
I had no idea my job would take on symbolic significance when I started. The 
bay window consisted of three glass sliding doors enclosed by storm 
windows. To wash the inside of the bay window, I had to crawl through the 
sliding door. The door jammed while I was washing the inside panes, and I 
was imprisoned between the two windows. In order to get out without 
shattering the door, I had to ease it back very carefully. It struck me that 
relationships operate the same way. They also shatter easily and have to be 
approached carefully.” 

 
⇒ Toen ze studente was, kwam ze veel mensen tegen (vrienden, vriendinnen,…) 

waarmee je moet omgaan à eender welk concept om te handhaven in zo’n milieu, is 
dat je moet overeenkomen met elkaar 

⇒ Zij heeft dat leren vertalen in een bepaald beeld à ze deed een vakantiejob in de 
kantine op de unief waarbij ze ruiten moest wassen (dubbele ruit) à ze moest tussen 
de twee ruiten kruipen en dan de ramen wassen à ze heeft daar geleerd dat ze zo 
moet nadenken over menselijke relaties: je moet heel voorzichtig erin en eruit 
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stappen want anders kan je de ramen breken à beeld aan de hand waarvan ze op 
een sociaal aanvaardbare manier in contact kan treden met anderen 

 
 
 
1.4  Samenvattend: 4 vormen van functioneren binnen psychotische structuur 
 

• Schizofreen: metonymie betekenaarsketting en verdeeld subject verdwijnen à 
desintegratie van binnenuit à mentaal automatisme 

• Paranoïde: externe instantie heeft het op verdeeld subject gemunt à mentaal 
automatisme + externe attributie 

• Melancholie: ‘Ik ben niets’ à mentaal automatisme + interne attributie  
• Autisme: Binnen-buiten grens is onveilig, verlangende Ander is ondragelijk 

 
 

⇒ Typisch voor schizofreen functioneren: de metonymie die verloren gaat en het 
verdeeld subject dat dreigt te verdwijnen à dit kan komen door een breuk van 
binnenuit (lichaam is vreemd/gedachten zijn vreemd) dat aanleiding geeft tot het 
mentaal automatisme (in mijn lijf en aanvoelen van de wereld gebeuren er vreemde 
dingen: gaten of bizarre dingen komen erbij) 

⇒ Paranoia à externe instantie in verantwoordelijk voor wat er zich automatisch aan de 
persoon voordoet 

⇒ Melancholie à ‘ik ben een nul, een onmens’ à mentaal automatisme maar met 
interne attributie à de reden zit in de persoon zelf, reden van de breuk is de persoon 
zelf à zelfbeschuldigingen 

⇒ Autisme à Ander is niet symbolisch vertaald maar het is vooral de grens, de 
contactname met de Ander die onveilig is à er is daarvoor geen spontane bril/kader 
om de Ander te kaderen à die dreigt reëel te zijn en té aanwezig à alternatieven 
zoeken om de Ander draaglijk te maken   

 
 
 

• Bij verschillende vormen van psychose verschijnt aandrift/jouissance (a) op een 
andere manier: verschillende types elementaire fenomenen: 

Ø Schizofrenie: meest onbewerkte vorm van psychose: (a) à S0 manifesteert 
zich bruut. Jouissance dringt zich ‘automatisch’ op in het lichaam of in het 
psychisme  

§ Binnenin zit een ‘stoorzender’ 
Ø Paranoia: zit in de greep van een genietende Ander. De paranoïcus snapt het 

in essentie niet (S0) maar ‘weet’ via tekens uit de buitenwereld (S2) die hem 
overtuigen van het feit dat hij in de greep is van een Ander die het op hem 
gemunt heeft: (a)à S0 à S2 à ik 

§ Van buitenaf stuurt een ‘stoorzender’ mijn functioneren in de war 
 
 

⇒ Iets abstracter geformuleerd: de schizofrene ervaring kunnen we ook typeren als: 
bepaald genot krijgen dat zich automatisch opdringt en daarvoor is er geen 
betekenaar à er is een aandrift, maar het punt waarop je een betekenaar verwacht, 
daar is er een leegte 

⇒ Paranoia: dezelfde beginsituatie maar wel een soort ontwikkeling van een S2 (een 
weten, een idee, een theorie die zal gaan over het ‘ik’) die een antwoord is op een 
fundamenteel manco à namelijk het niet kunnen nadenken over bepaalde zaken 
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Ø Melancholie of psychotische depressie: identificatie van het ik met (a): 
persoon lijdt eronder in essentie niemand te zijn en geen enkele betekenaar 
te vinden waarmee hij zich kan benoemen (S0), geen enkele sociale band 
heeft nog zin. Leidt tot diepe neerslachtigheid, vaak groot risico suïcide:  (a) 
à S0 = ik  

§ Ik ben de ‘stoorzender’ 
Ø Manie: opnieuw geen verankering in de betekenaar, maar het subject is 

losgeslagen, volledig op drift. Quasi non-intentioneel worden tal van daden 
gesteld à manie kunnen we als volgt typeren: (a) à (S0 =) ik 

Ø Autisme: de wereld wordt ervaren als ontregeld en intrusief; geen houvast in 
neurotische conventie om met anderen, met zintuiglijke input en het lichaam 
om te gaan: ik ß (a)    

 
⇒ Melancholie: ook de aandrift en opnieuw lukt het niet om er een betekenaar op te 

kleren à gevolg: mentaal automatisme maar met de leegte gaat er een identificatie 
optreden (‘ik ben de reden voor de ondraaglijkheid’) 

⇒ Manie: het lijkt alsof de onmogelijkheid om te benoemen wordt vergeten, alsof het ‘ik’ 
volledig wordt overgenomen door de aandrift en er geen denken meer is à een pure 
aandrift zal het handelen aansturen 

⇒ Autisme: centraal à de aandrift komt vanuit de Ander naar het ‘ik’ toe à heel 
moeilijk: het feit dat de Ander leeft à de input die je krijgt van de Ander wordt als 
teveel en reëel ervaren en daar moet men een antwoord op vinden 

 
 
 

• De vormen van psychose kunnen zuiver of gemengd voorkomen (bvb. Schreber: 
schizofrenie + paranoia) 

• Elementaire fenomenen kunnen zich heel overrompelend manifesteren voor het 
subject, en veel lijden veroorzaken, maar kunnen ook meer discreet zijn, minder 
subjectieve impact hebben en gepaard gaan met een functioneren dat voor de rest 
vrij ‘normaal’ is 

Ø Alledaagse psychose / psychose ordinaire = ‘stille’ psychose  
 

⇒ De vier vormen van psychose moet je zien als de extremen à in de kliniek kom je 
mensen tegen en die mens is geen wandelend ziektebeeld à mensen zijn niet 
typisch, maar functioneren uniek à in de praktijk zullen we vaak mengvormen 
tegenkomen 

⇒ Mensen dus niet in een bepaald hokje duwen maar zien dat het landschap van de 
psychose zich heel breed strekt à in dat landschap moet je als hulpverlener luisteren 
naar de patiënt en die patiënt daarin situeren 

⇒ Hoe intens en hoe problematisch (hoeveel pathos het veroorzaakt) kan ook variëren 
à vb. mensen getuigen van mentaal automatisme maar zijn daar niet door van de 
kaart  
 

⇒ Alledaagse psychosen / psychoses ordinaires of stille psychosen zijn discrete vormen 
van psychosen die niet neurotisch zijn maar ook niet problematisch zijn 
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Hoofdstuk 3: Behandeling psychotische ervaring 
 
1.1 Wat vooraf ging 
 

• Vier klinische beelden besproken: 
Ø Schizofrenie 
Ø Paranoïde schizofrenie 
Ø Melancholie / manisch-depressieve psychose 

Autisme 
à Psychose = structuur 

 
⇒ In dit hoofdstuk ligt de focus op individuele therapie (Welke dynamiek? Wat is het 

typische verloop?) 
⇒ Later in het hoofdstuk ook focus over een aantal andere vormen van begeleiding 

 
⇒ Psychotische ervaringen kunnen ook beginnen zonder dat er een klinisch probleem is 
⇒ Het voornaamste verschil met wat we vb. in het vak psychiatrie gezien hebben à 

prof heeft zich vooral gefocust op het eerste persoonsperspectief à in de psychiatrie 
wordt er vooral gekeken vanuit het derde persoonsperspectief 

⇒ Het eerste persoonsperspectief is het vertrekpunt van de psychoanalytische 
benadering 

⇒ Verschil met klassieke redenering is dat we geïnteresseerd zijn in het perceptum à 
de interpretatie van het individu 

 
 

Ø Schizofrenie: metonymie betekenaarsketting verdwijnt à desintegratie van 
binnenuit à mentaal automatisme 

Ø Paranoïde schizofrenie: externe instantie heeft het op subject gemunt à 
mentaal automatisme + externe attributie 

Ø Melancholie: ‘Ik ben niets’ à mentaal automatisme + interne attributie 
Ø Autisme: Binnen-buiten grens is onveilig, verlangende Ander is ondragelijk,  

 
⇒ Bij de schizofrenie verdwijnt de aaneenschakeling van betekenaars in een coherent 

web à de betekenaars staan niet meer op een logische manier met mekaar in 
verband 

⇒ Er is geen secundair procesdenken maar primair procesdenken à waarnemingen 
worden op basis van driftmatige gelijkenissen met elkaar verbonden 

⇒ De paranoïde positie komt tot stand door vreemde ervaringen veroorzaakt door iets 
dat het op jou gemunt heeft à we zullen hier ook iets zien van het mentaal 
automatisme; dat vreemde wordt toegeschreven aan een derde instantie 

⇒ De melancholie à attributie die op het “ik” gaat focussen à “ik ben de fout, ik ben 
niets” à interne attributie 

⇒ Autisme kan men aan het vorige koppelen, maar er is wel een andere ervaring à de 
binnen-buiten grens is onveilig, de reële aanwezigheid van de Ander wordt ervaren 
als overspoelend à er zit dus iets ondraaglijk in het contact met de Ander 

 
 
1.2 Kritieken op doorsnee zorg 
 

• Kritieken op doorsnee zorg voor mensen met psychotische ervaringen (o.a. 
Ervaringsdeskundigen): 

Ø Sanctionerende aanpak ten aanzien van psychotische ervaringen; teveel 
dwangmaatregelen (labeling, medicatie, isolatie) 
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Ø Professionals teveel bevoogdend, betuttelend; patiënt wordt onderworpen aan 
regime professionals 

Ø Bij psychotische ervaringen veelal ontworteling uit zinvolle sociale contacten 
Ø Praten over psychotische ervaringen is taboe 

 
⇒ Wanneer deze mensen terecht komen in de hulpverlening dreigt er nogal eens iets 

mis te lopen  
⇒ Mensen zijn geneigd om te reageren met een sanctionerende aanpak à er worden 

hen zaken opgelegd à het is een vorm van herhaling die optreedt à de psychose is 
in eerste instantie voor de persoon zelf een vreemde ervaring à die vreemdheid zal 
ook ervaren worden in de context  

⇒ We horen vaak dat mensen zich niet gehoord voelen in hun ervaringen à klassiek 
probleem dat wordt aangestipt is de labeling die ze ervaren à mensen krijgen zeer 
snel een DSM label en vanuit die labeling ontstaat er een hele reeks maatregelen die 
worden ontplooit naar het individu à net alsof de persoon op dat moment een soort 
wandelende diagnose geworden is à medicatie wordt als automatisme toegediend 
 

⇒ Wat we ook vaak zien, is dat er op dat moment een neiging is om isolatiemaatregelen 
op te leggen à veel te vaak worden ze op een dwingende manier aangepakt à 
wordt ervaren als een eenzaam en pijnlijk iets en een verdubbeling van de ervaring 
van eenzaamheid die ze meemaken 

⇒ In de hedendaagse psychiatrie wordt er meer en meer gewerkt met andere methoden 
à zo weinig mogelijk isoleren à proberen om de mens gewoon bij te staan 

⇒ Een aantal psychiatrische instellingen hebben ook hun isolatiebeleid veranderd à  
men gaat meer evolueren naar het werken met een zo normaal mogelijke ruimte; 
ramen aanwezig, misschien tv aanwezig à er zullen wel nog steeds een aantal 
remmen op de beweging zitten, maar het krijgt een compleet andere context  

⇒ Je ziet vaak dat dit gepaard gaat met een soort machtsontplooiing à de professional 
stelt zich op als iemand die boven de patiënt staat à professionals staan vaak in een 
bevoogdende (“ik weet wat goed voor u is” of betuttelende houding à we zien dat 
iemand wordt onderworpen aan een bepaald handel regime van professionals  

⇒ Dit wordt heel vaak als vernederend ervaren door patiënten à ze staan al alleen in 
hun ervaringswereld en dan krijgen ze nog maar eens iemand die zich boven hen 
stelt 

⇒ Het spreken en overleggen met mensen verdwijnt à er is veel te veel de verwachting 
dat de persoon eerst terug “normaal” moet worden voor men er mee kan praten à 
patiënten ervaren dit als zeer pijnlijk 
 

⇒ We zien ook dat er vaak een ontworteling van de sociale contacten optreedt à zie 
Brenda Froyen   

⇒ De contacten waar mensen behoefte aan hebben worden vaak niet mogelijk gemaakt 
à dit moet vermeden worden à we moeten contacten met de buitenwereld toelaten, 
maar samen met de patiënt spreken en nadenken over wat goede en haalbare 
contacten zijn à het kan zeer zinvol zijn om de contacten toe te laten en mensen uit 
de omgeving mee begeleiden om te zorgen dat het geen persoonlijke breuk wordt 
 

⇒ Er wordt ook vaak een verbod opgesteld om over psychotische ervaringen te praten 
à redenering: vb. je hebt een ontregeld brein, hallucinaties zijn puur de uiting 
hiervan; we gaan de ontregeling dus waarschijnlijk stimuleren door erover te praten 
à daarom er beter over zwijgen 

⇒ We gaan op elk van die punten moeten zoeken voor een alternatief à we gaan 
zoeken naar een connectie met de patiënten  
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1.2.1 Medicatie 
 

• Medicatie kan helpen, maar: 
Ø Breinonderzoek (Ben-Choon, Andereasen, Ziebell et al. 2011): neuroleptica 

reduceren grijze massa (controle voor ernst symtomen, alcohol en drugs)  
Ø Patiënten met 1e episode psychose zonder of lage dosis medicatie: betere 

sociale outcome na 7 jaar (Wunderkind et al. 2013) 
Ø “Less is more” (McGorry , 2013) 
Ø “Talking back to madness” (Science, 2014) à openheid voor psychosociale 

interventies en gesprekstherapie 
Ø Doel: impact van mentaal automatisme indijken (anxiolitica, slaapmedicijnen, 

antidepressiva…) 
 

⇒ Er wordt vaak gedacht dat medicatie dé behandeling is voor psychose à het is 
waarschijnlijk ook wel voor veel mensen zinvol, maar de medicatie die zinvol is op dat 
moment is niet enkel antipsychotica 

⇒ De antipsychotica zijn binnengekomen in de psychiatrie als een succesverhaal à de 
fysieke dwang was toen nog veel sterker (zie: dwangbuizen) à medicijnen hebben 
dus gezorgd voor een nieuwe golf van humanisering 

⇒ Maar het probleem hierbij is dat de medicatie wel zorgt voor een soort chemische 
dwangbuis 

⇒ Recent is er onderzoek dat aantoont dat de neuroleptica niet onschuldig zijn voor het 
brein à de hebben een actieve impact op de grijze massa in de hersenen = de zones 
die ons redeneervermogen en regulatievermogen uitmaken 

⇒ Ze hebben dus wel degelijk bepaalde neveneffecten à ook een aantal 
psychologische neveneffecten = ze werken afstompend à je zit met een soort waas 
op vlak van zelfervaring en communicatie met anderen 

⇒ Bij sommigen lukt het om het zonder medicatie te doen, maar bij anderen niet à vb. 
Eline Saks; zij slaagde er niet in om een ordening in haar denken te ervaren zonder 
de medicatie 

⇒ Men heeft ook onderzoek gedaan naar de uitkomst op langere termijn van drie 
groepen à de groep die lagere dosissen of geen medicatie krijgt, is er na een aantal 
jaar beter aan toe op vlak van sociaal contact à deze redenering wordt vandaag ook 
toegepast in de zoektocht naar optimale lage dosissen medicatie 

⇒ Op een bepaald moment zei men “less is more” à als men het met minder medicatie 
kan doen is het eigenlijk beter à een bredere positieve outcome  

⇒ De medicatie moet gezien worden als één mogelijke interventiestrategie naast de 
andere strategieën  

⇒ Het kan vb. ook zinvol zijn om te werken met angstremmers à kan zinvol zijn om op 
korte tijd aan iemand te geven à niet over lange termijn want heeft een groot 
verslavingseffect à maar kan wel helpen om intensieve crisismomenten door te 
maken 

⇒ Vb. ook slaapmedicatie à als men niet kan slapen, kan men ook niet dromen en kan 
men de psychotische ervaringen minder goed verwerken 

 
 
 
1.3 Psychoanalytische gesprekstherapie 

 
1.3.1 Premissen van de psychoanalytische gesprekstherapie 
 

• Psychotisch symptoom = onderbroken betekenaarsketting of ontketende betekenaar 
= als antwoord op zwart gat in confrontatie met basisvraag naar identiteit / 
intentionaliteit ß levenscontext 
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• Psychotisch symptoom = breuk in subject-Ander ervaring 
• Vaak heel pijnlijke/traumatiserende situaties aan de basis, die met psychisch niet 

kunnen bemeesteren heeft vanuit een N-v-d-V 
• Doel therapie: passende respons vinden t.a.v. zwarte gat  van de forclusie; 

verknoping R, S, I. 
 

⇒ Het psychotisch symptoom wordt beschouwd als een onderbroken 
betekenaarsketting die aan de basis ligt à wanneer mensen opgedrongen 
ervaringen hebben zijn dit ontketende betekenaars à deze vormen eigenlijk een 
antwoord op een zwart gat (“Wie ben ik? Wat wil ik?”)  
 

⇒ Men gaat er ook vanuit dat het psychotisch symptoom een breukervaring is met de 
Ander à “Ander” betekent ook “onbewuste” à op momenten van acute psychose 
ontstaat er een breuk à het andere komt van buitenaf of van binnenuit op mij toe 

⇒ Wat er je overkomt kan je zelf niet vatten en kan je ook niet communiceren met 
anderen 
 

⇒ Vaak liggen er ook traumatiserende of heel pijnlijke, desoriënterende situaties aan de 
grondslag à die waren niet de kaderen vanuit een idee over hoe de Ander was en 
hoe je zelf was à daar zit dus de confrontatie en die heeft ook een traumatiserende 
impact à het wordt vaak vergeten dat psychotische mensen een traumatische 
voorgeschiedenis hebben 

⇒ Men slaagt er niet in om er met anderen over te praten, men ontwikkelt geen 
referentie kader à er ontstaat geen naam-van-de-Vader voor en het heeft een 
blijvende impact à leidt tot psychotische ervaringen 
 

⇒ We gaan dus met mensen op zoek gaan naar een passende respons op dat zwarte 
gat à een respons op wat dat er pijnlijk en overspoelend is  

⇒ De psychotische ervaring is een overspoeling door het reële à we zien een chaos 
ontstaan à bedoeling is dat we hier de verknoping gaan krijgen à we gaan met het 
symbolico-imaginaire zoeken naar een passend antwoord à proberen dit terug op 
een beheersbare plek te krijgen  

 
 
1.3.2 Achtergrondprincipes voor het psychoanalytisch handelen  
 

• Niet handelen vanuit ethiek van de goede bedoelingen 
Ø Dwingend karakter 
Ø Normatief: gehoorzamen aan mijn beeld (‘le bien à l’image du mien’ Lacan) 
Ø Overweldigend à fixatie in imaginaire overdracht 

• Wel handelen vanuit ethiek van de leegte (niet normaliseren) 
• “Taak is pas volbracht als deze mensen in staat zijn zelf uit te vinden wat hun 

bevrediging en geborgenheid schenkt” (Fromm-Reichmann) ßà sociale aanpassing; 
bijv. opletten met ‘eis’ tot werken, relaties aangaan…  

 
⇒ Een ethiek is de vraag naar “Wat moet ik doen? Hoe moet ik handelen?” 
⇒ Lacan maakt een onderscheid tussen twee vormen van ethiek: kan vertrekken vanuit 

goede bedoelingen maar ook vanuit de leegte à wij gaan zoveel mogelijk vertrekken 
vanuit de leegte 

⇒ De ethiek van de goede bedoelingen à vb. Sint-Maarten die de arme bedelaar een 
mantel gaf à het is een ethiek die vertrekt van een bezorgd iemand die meent dat hij 
iets moet doen, een antwoord moet geven op de situatie à dit heeft vaak een 
dwingend karakter 
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⇒ Lacan stelt dat dit normatief handelen is à je vertrekt vanuit een norm die voorschrijft 
wat je moet doen à maar de norm bij uitstek is eigenlijk dat de persoon zich moet 
confirmeren aan jouw idee à die mensen willen we vaak niet behandelen 

⇒ Een bijkomend probleem is dat er een overweldigend karakter is à er komt mogelijk 
een fixatie in de imaginaire overdracht à de ander wordt een soort almachtfiguur  

⇒ Zie vb. Schreber à hij ziet zijn dokter als een almachtfiguur à zo wordt hij 
opgenomen in een waansysteem  
 

⇒ Wat gaan we dan wel doen? à handelen vanuit een ethiek van de leegte à we gaan 
ons afvragen wat voor een bepaalde mens het goede is, wat die nodig heeft à als 
het niet goed lukt om voeling te krijgen, dan gaan we bij familieleden luisteren à we 
gaan dus proberen zoveel mogelijk vanuit de ander het antwoord te laten komen 

⇒ We gaan niet streven vanuit de normalisering à we gaan een oplossing op maat 
proberen zoeken à we gaan niet inkleuren voor mensen wat goed gedrag is, maar 
we gaan hen helpen om erover na te denken 

⇒ Het vertrekt dus vanuit de vraag “wat wil jij?”  
⇒ Je moet je eigen inschattingsvermogen ter discussie kunnen stellen à nadien aan 

iemand uitleggen waarom je iets gedaan hebt à werkt een stukje bevrijdend  
⇒ We gaan ook niet streven naar sociale aanpassing à we gaan niets eisen van 

mensen 
⇒ Onze huidige cultuur kan heel dwingend zijn naar arbeid toe à mensen moeten 

werken à maar voor sommige mensen is het niet haalbaar om betaalde arbeid te 
verrichten of om voltijds te werken à we gaan minder hier de focus op leggen à het 
belangrijkste is dat men ingeschreven staat in een sociaal contact, dat men verder 
kan met het leven en dat men iets kan doen dat haalbaar is  

 
 
1.3.3 Focus van psychoanalytische therapie 
 

• Psychoanalyse focust op: 
Ø Ontmoeting (1) ≈ eenzaamheid breuk met ander 
Ø Beluisteren (2) hoe existentievraag / intentionaliteitsvraag (3) vorm krijgen 
Ø Welk ondragelijk Reële speelt er via elementair fenomeen (4)? 
Ø Welke singuliere uitvindingen werken (5)? 
Ø Goede hantering van de overdracht (6) 

§ Niet te snel denken dat men moet ‘genezen’.  
§ Vormgeving op maat (frequentie, setting…) 

 
⇒ Zes punten die belangrijk zijn in de psychoanalytische gesprekstherapie 
⇒ Niet direct uitgaan van het idee dat je moet genezen à symptomen kunnen aanwezig 

blijven à is de therapie dan mislukt? Neen, het kan dat mensen die symptomen een 
andere plaats gaan geven in het leven en er beter mee kunnen omgaan (verhouding 
is meer relax geworden).  

⇒ Wel streven naar verandering, stabiliteit  
⇒ Werken met een hoge frequentie bij mensen met psychotische ervaringen (twee, 

soms zelfs drie keer per week) à soms ook bevragen aan de persoon zelf hoeveel 
keer per week die wil komen = werken op maat! 

⇒ Ook de setting van de gesprekstherapie kan verschillend zijn à therapeut moet 
flexibel zijn (rekening houden met eigen voorkeur en met voorkeur van de patiënt) 

 
 

1) Ontmoeting = streven naar situatie van dialogische gelijkwaardigheid: 
Ø Vertrekken vanuit eenzaamheid van de psychotische ervaring à connectie 

zoeken, streven naar continuïteit 
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Ø Geen bevoogdende/betuttelende expertenrol innemen (ont-moeten) 
Ø Geen positie van abstinentie innemen zoals bij neurose 
Ø Gedachtenuitwisseling vanuit partnership: samen het vreemd Reële 

benaderen: 
§ Zoekende ‘compagnon de route’ op hobbelige parcours van 

psychotische ervaring 
§ Niet louter “secretaris van de waanzinnige” (Lacan), maar plaats voor 

het subject helpen herstellen  
§ Gespreksstijl: “conversation à bâtons rompus” (Miller) 
§  Toelaten dat chaos/gekte optreedt, maar patiënt 

medeverwantwoordelijk voor  aanpak ervan 
 

⇒ Eerste principe: ontmoeting à streven naar dialogische gelijkwaardigheid à beide 
gesprekspartners staan op hetzelfde niveau à therapeut staat niet op een verhoog 

⇒ We vertrekken vanuit de ervaring van de eenzaamheid waardoor we gaan sterven 
naar connectie en door een gesprek te hebben met de patiënt, lukt dat 

⇒ Als er een breuk is in de metonymie/betekenaarsketting/continuïteit, moet de 
therapeut met woorden toch continuïteit proberen creëren à daarbij mag er geen 
betuttelende expertrol ingenomen worden (‘gij moet nu eens naar mij luisteren’) 

⇒ Toch gaan we ook niet vertrekken vanuit abstinentie (neurose: langs de kant van de 
therapeut moeten we proberen expliciteert een leegte, stilte creëren, nl patiënt laten 
praten en door niet te veel terug te zeggen, stimuleren we die persoon meer te praten 
dan dat die eigenlijk van plan was à motiveren door afzijdig te blijven à niet doen bij 
psychose: breukervaring laten voelen in de therapie à vermijden!) 
 

⇒ Wat doen we dan wel? à een gedachtenuitwisseling creëren vanuit een partnership: 
therapeut luistert niet enkel, maar over het chaotische en vreemde praten à 
zoekende “compagnon de route” die op het hobbelige parcours van de psychotische 
ervaring ernaast loopt (zonder het vreemde te beklemtonen) 

 
⇒ Lacan: als therapeut zit je ernaast om een subject te krijgen, een narratief à persoon 

opnieuw gevoel geven dat hij/zij subject is van zijn/haar leven = geen secretaris van 
het waanzinnige zijn  

⇒ Miller: conversation à bâtons rompus = van de hak op de tak springen à in de 
gesprekken mag de therapeut niet direct naar de kern gaan à gewoon praten over 
de inhoud, andere activiteiten in het leven helpen om iemand subject te laten voelen 
= breed kijken naar allerlei topics die spelen in het leven van die persoon à kleine 
ideetjes ronddijken rond het zwart gat zodat iemand op een deftige manier in het 
leven kan staan 

⇒ Chaos ervaren toelaten/erover babbelen, toelaten maar niet cultiveren en geen 
overdreven interesse tonen à maar als persoon er echt over wilt praten, kan dat wel 

⇒ Tegelijkertijd moet de therapeut de patiënt medeverantwoordelijkheid geven over de 
zoektocht naar een goede manier van omgang met die vreemdheid (‘ik ga u daarbij 
helpen’ = compagnon de route’) 

	
	

2) Gekheid niet sanctioneren én niet stimuleren. Wel: psychotische ervaring 
beluisteren 

Ø Psychotische ervaring tolereren, rustig beluisteren, maar niet op  
Ø Focussen (het is antwoord op een bedreiging - genezingspoging, geen 

bedreiging installeren) 
Ø Veel open vragen stellen, woordje uitleg vragen 
Ø Woorden teruggeven; opletten met parafraseren/interpreteren 
Ø Basisbouding: Gardez-vous de comprendre, vanuit blijvende verwondering 
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Ø Niet uitgaan van een plicht tot spreken, wel van een mogelijkheid tot: geen 
genotspositie incarneren 

 
⇒ Persoon met psychotische ervaring is bang om gek te worden à therapeut moet zich 

luisterend opstellen à hoe doe je dat? 
⇒ Psychotische ervaringen tolereren à mensen mogen erover praten en therapeut 

luistert gewoon 
⇒ Training nodig als therapeut want je mag niet verschieten van de vreemdheid van de 

mens, anders ga je minder goed luisteren à je moet de vreemdheid en de 
psychotische ervaring tolereren maar niet als bedreiging zien 

⇒ Veel open vragen stellen: ‘hoe was uw week?’, ‘Hoe heb je u gevoeld?’, ‘Hoe is het?’ 
à uitleg vragen en woorden teruggeven: ‘vertel er eens wat meer over’ à niet 
bedreigend voor de patiënt  

⇒ Parafraseren of interpreteren maar opletten want je mag er niet, als therapeut, uw 
eigen inkleuring en verhaal van maken à persoon uitnodigen om meer uitleg te 
produceren (!) 

⇒ Gardes-vous de comprendre = basishouding à als therapeut ben je dom want je 
weet niets à luisteren en patiënt moet u alles vertellen 

⇒ Niet verplichten om te spreken, wel uitnodigen à belangrijk in de context als mensen 
opgenomen zijn in de psychiatrie: ‘mijn deur staat open, kom maar als je wilt komen’ 

⇒ Als je verplicht om te spreken, kan je reacties uitlokken als ‘wat wil jij van mij?’ à ook 
voorstellen aan de persoon zelf wanneer die wil terugkomen op afspraak 

⇒ Geen eigen interpretaties (bescheiden blijven) en accenten à geen risico bij het 
spreken met iemand met psychotische ervaringen à vaak hebben therapeuten de 
schrik dat ze opgenomen zullen worden in de wanen 

 
 

• Werkvorm aanpassen (face to face; wandeling…) 
• Toelaten om te schrijven; telefoneren; mailen; tekenen à wel nadenken over 

limitering 
 

⇒ Aanpassen aan de persoon zelf, wat voor hem/haar haalbaar is 
⇒ Soms zijn gesprekken op overgangsmomenten zinvol à op afspraak zijn mensen 

altijd te laat maar als je dan als therapeut op koffiepauze gaat, houden ze u tegen in 
de gang 

⇒ Zoeken naar een werkvorm die van toepassing is voor de persoon (bureau, via 
Skype, thuis tekening maken,…) à niets opleggen maar ondersteunend werken want 
de mensen zullen zelf wel duidelijk maken hoe ze het best werken 

⇒ Natuurlijk wel voor jezelf als therapeut grenzen stellen 
 
 

3) Voeling proberen krijgen met existentievragen / intentionaliteitsvragen die 
overspoelend werken: 

Ø Inbedding in verhouding met lichaam en met relaties ander 
Ø Hoe gaat hij/zij om met lichaam en relaties? Welke spontane ‘behandeling’ 

zoekt hij/zij? 
Ø Psychotische ervaringen zorgen vaak voor sociale ontworteling 
Ø Inspelen op affiniteiten die zwarte gat van existentievragen / 

intentionaliteitsvragen afhouden en die subject-ervaring herstellen  
Ø Moeilijkheid existentievragen / intentionaliteitsvragen erkennen: samen 

reflecteren over wat men kan doen; helpen houding te zoeken. Niet uitgaan 
van conflictmodel, wel van forclusie-model 

Ø Criterium: wat herstelt subject? 
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⇒ In de gesprekken proberen, door open vragen te gebruiken, dialoog te starten à 
verhaal, dat tot stand komt door de open vraag, gaat over bepaalde inhouden à 
tenzij de persoon dat niet wil, en eerder een gerichte/duidelijke vraag wil (vb. ‘hoe 
was het deze week met uw man? Nog conflicten gehad?’ En dan is het verhaal ook 
vertrokken) 

⇒ Ook luisteren naar de existentievragen en de intentionaliteitsvragen à via 
gesprekken moet men hier voeling mee krijgen en ontdekken waar de persoon last 
mee heeft à zicht krijgen hoe de persoon omgaat met relaties, zichzelf en eigen 
lichaam en de reactie daarop 

⇒ Door psychotische ervaringen, verbreken de sociale contacten en dan worden die 
ervaringen geïntensifieerd = aanname in de behandeling en dit proberen 
onderzoeken in het leven van de persoon zelf 

⇒ Wat helpt om het zwarte gat te dekken? Wat zijn interesses? Partner? Job? Fitness? 
à inspelen op affiniteiten die het zwarte gat afhouden en subject herstellen à 
bevragen: ‘ben je al gaan fitnessen deze week?’  à alleen vragen als je weet dat het 
een affiniteit is waardoor de persoon zich normaal voelt en een stuk bagage heeft als 
er een conflict ontstaat. 

⇒ Niet laten voelen dat persoon de enige is die geen antwoorden heeft op de 
existentievragen à reflecteren en persoon daarbij helpen 

⇒ Niet uitgaan van een conflictmodel maar van een forclusie-model à er is forclusie 
dus proberen actief opzoek gaan naar ideeën die terug een subject ter plekke stellen 

 
 
 

Ø Soms helpt geschiedschrijving:  
§ Vaak zijn de punten van destabilisering enigmatisch voor de persoon: 

wat triggert? Wat maakt radeloos? 
§ Aan de hand van het verhaal proberen (re)construeren wat moeilijk is 

+ zoeken naar manier van hanteren 
§ Symbolische coördinaten om zichzelf, anderen, moeilijkheden een 

plaats te geven: bakent af (≠ inzicht in betekenis) 
§ Concrete episoden of voorvallen van moeilijkheden benoemen en 

preciseren (bijv. moeder van 6 kinderen: ‘kinderen zijn probleem’ 
versus verhaal over elk van de 6) 

§ Benoemen wat moeilijk is( bijv.  ‘druk’ à ‘symptomen’) 
§ Soms: houvast in DSM en CBT 

 
⇒ Soms helpt geschiedschrijving van eigen leven à niet altijd want kan bedreigd zijn 

om te praten over eigen verleden à sommige mensen wortelen met existentievragen 
in het hier en nu dus willen die praten over het heden à bij anderen is dat in het 
verleden à kan dus heel verschillend zijn (!) 

⇒ Sommigen vinden het aangenaam om over verleden te praten, andere vinden het 
onaangenaam dus als therapeut moet je je flexibel opstellen 

⇒ Reconstructie: wat is er gebeurd? Wanneer is het verkeerd beginnen lopen? à door 
hierover te praten, kan het voor de therapeut een houvast bieden, maar voor de 
persoon zelf misschien niet (?) à samen zoeken met persoon hoe die daar beter 
mee kan omgaan (compagnon de route) 

⇒ Symbolische coördinaten krijgen: zichzelf en de Ander te denken = doel van de 
therapie à persoon krijgt een kader om zichzelf en de Ander te denken à zichzelf 
kunnen denken in concrete situaties  

⇒ Dit is niet hetzelfde als inzicht krijgen in zichzelf of in de betekenis van de symptomen 
à niet het doel à je kan dat doen door episodes van moeilijkheden te bespreken met 
de persoon = deelverhalen/specifieke situaties 
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⇒ Het is ook zinvol om actief bepaalde zaken te benoemen bij het functioneren van de 
persoon à vb. drukte kan ook tot een symptoom leiden à mee zoeken naar een 
naam. 

⇒ En soms helpt het bij sommige mensen om een label te hebben om zichzelf te 
benoemen à symptomen benoemen kan dus soms wel zinvol zijn om zichzelf een 
verklaring te geven à ook CBT kan daarbij helpen (vb. benoemen dat een stem een 
hallucinatie is) 
 
 

4) Psychotische ervaringen / elementair fenomeen: 
Ø Diversiteit tussen mensen in al dan niet willen spreken over.  
Ø Spreken erover aankaarten maar niet verplichten; met “gelijkzwevende 

aandacht” (Freud) beluisteren 
Ø Nagaan of spreken stabiliseert of niet à doseren en timen! 
Ø Soms leidt spreken over (4) en/of (3) tot verdwijnen psychotische ervaringen, 

soms niet, maar impact dragelijker --> zoektocht naar gedeelde benoeming 
Ø Hoe speelt vreemd genot (a) i.r.t. Lichaam, ander, zelf? à hoe ‘behandelt’ 

persoon dit vreemde genot? 
Ø Impact op contact met anderen? (verstorend? stabiliserend?) 
Ø Hoe in lichaamservaring? Stabiliserende praktijken? 
Ø Welke inhouden spelen in relatie tot (3) 

	
⇒ Sommigen willen praten over de psychotische ervaringen, anderen niet à therpeut 

mag die leiding niet nemen 
⇒ Freud: gelijkzwevende aandacht à niet bijzonder op focussen maar er ook niet van 

weglopen à je moet zeker het effect van het spreken nagaan voor de persoon 
⇒ Werken met doseren en timen: er even over praten, maar alleen over een bepaald 

onderwerp als je merkt dat het een negatieve impact heeft op de persoon 
⇒ Timen: in de tijd afbakenen (‘laatste 10 min erover praten maar eerst over andere 

dingen’) 
⇒ Psychotische ervaringen kunnen verdwijnen als mensen ze hebben kunnen 

benoemen, kaderen, plaatsen à bij sommige mensen verdwijnen ze niet à het heeft 
vaak te maken met de grootte van de impact à als men geïsoleerd staat in het leven, 
zal dat makkelijker zijn, maar als men in sociale moeiljkheden (veel ontworteling) 
heeft gezeten, zal dat veel moeilijker zijn à benoemen (!) 

⇒ Psychotische ervaringen zijn private taal: alleen persoon zelf snapt het à er is wel 
taal maar niemand snapt waarop die taal slaat à therapie: gedeelde taal en 
handeling die dragend zijn creëren 

⇒ Wanneer er wordt gesproken in therapie, moet er een gedeelde taal/benoeming zijn 
van situaties à houvast 

⇒ Wat is de impact op relatie met anderen? Met eigen lichaam? Stabiliserende impact? 
Wanneer worden stemmen gehoord? Als ze alleen zijn of als ze met anderen zijn? à 
belangrijk om te weten als therapeut (!) à vb. stemmen horen als je alleen bent, kan 
je helpen om geconnecteerd te blijven met anderen en vreemdheid niet te ervaren à 
stabiliserend voor de psychotische ervaring om contacten te hebben met anderen? à 
op zoek gaan naar deze factoren 

⇒ Ook medicatie kan helpen om met het vreemde om te gaan à nadenken wanneer 
het moet gebruikt worden 

 
 

5) Nagaan welke singuliere uitvindingen werken: 
Ø Geen zingeving via gedeelde N-v-d-V; conventie ander 
Ø Stabilisering via singuliere ‘uitvindingen’ (≠ creativiteit) à geen beroep op wat 

qua Symbolisch kader gegeven is 
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§ Eigen woorden?  
§ Eigen antwoorden? 
§ Ondersteunen indien ze persoon uit genotspositie helpen 

 
Ø Assumptie: niet het Subject maar de Ander moet worden behandeld  

§ Het Subject behandelt de Ander reeds 
§ Bestaande behandelstrategieën versterken; onderzoeken of nieuwe 

behandelstrategieën gevonden kunnen worden 
§ Rol therapeut = behandeling ondersteunen; niet behandeling 

‘toedienen’ 
 

⇒ Uitvindingen: vraag naar ‘hoe gaat iemand daarmee om?’ ‘Welk antwoord kan eind 
geven op die ontwortelende psychotische ervaring?’ 

⇒ Idee van de forclusie drukt dus uit dat er in de verhouding met de Ander de conventie 
over bepaalde onderwerpen, geen houvast in bieden à er is geen zingeving en 
betekenisverlening dus moet de persoon zelf dingen uitvinden à zoeken naar zo een 
antwoord = uitvinding 

⇒ Singulier: ‘le singulier’ à iets waarvan er maar één bestaat ßà NVDV = gedeeld 
iets, gedeeld door meerdere mensen en het is van de symbolische orde à daardoor 
begrijpen we elkaar à dit ontbreekt in de psychose; er kan wel iets anders gevonden 
worden en dat is singulier (dit is van toepassing op deze ene persoon in het omgaan 
met de realiteit) 

⇒ Die uitvinding wil zeggen dat er ex nihilo wordt gewerkt: met eigen handen en op 
eigen kracht een alternatief zoeken à niet baseren op dingen die mensen hebben 
meegegeven à Lacan maakt zo een onderscheid tussen creatie en uitvinding 
(creativiteit en inventiviteit) 

⇒ Creativiteit (zie: wat een pottenbakker doet; rond de leegte een omvangend volume 
maken à leegte opvangende rond een volume à men blijft ook altijd hetzelfde doen, 
maar met variatie, zoals dikke pot/dunne pot/…) 

⇒ Inventiviteit is het uitvinden van iets nieuws (‘onuitgegeven’) à vb. Einstein was een 
inventieve geest in de fysica; die vertrok niet van een bestaande theorie maar 
ontwikkelde een nieuw paradigma 

⇒ Toepassen op psychoanalyse: het is niet vertrekken vanuit een bestaand symbolisch 
systeem want binnen dat symbolische kader zoeken naar een nieuw element 
  

⇒ Wil dat dan zeggen dat in de therapie gestimuleerd moet worden tot het uitvinden van 
nieuwe woorden? à Ja, dit zou een stuk van het werk kunnen zijn: mensen laten 
vertellen over hun ervaringen, en dit zal gebeuren in een privé taal ( = poging van 
psychisme om te antwoorden met bepaalde woorden die niet gedeeld zijn) à 
woorden vinden voor de vreemde ervaring à het heeft te maken met eigen 
verwoordingen vinden voor wat er moeilijk is 

⇒ Het heeft ook te maken met eigen antwoorden à het is niet een pure kwestie dat 
iemand inzicht zou krijgen in het eigen probleem, maar ook dat die een bepaalde 
manier van doen ontdekt waardoor dat die moeilijke ervaringen kunnen ingedijkt 
worden 

⇒ In die zin hebben ze als bedoeling, die antwoorden, de persoon uit een genotspositie 
te helpen à als er sprake is van forclusie, is er geen symbolisch kader die de band 
met de Ander bemiddelt à er is een jouissance die geen naam heeft 

⇒ We gaan iemand helpen om woorden te vinden en een manier van omgaan helpen te 
vinden, zodat die persoon niet langer het object is van bepaalde ervaringen 
 

⇒ Aansluitend krijgen we een soort verrassing: therapeut is niet degene die de 
behandeling moet starten à de persoon die psychotische ervaringen heeft, is al een 
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stuk bezig met de behandeling want die ervaringen zijn antwoorden op een 
ondraaglijke situatie 

⇒ De taak van de therapeut krijgt een ander perspectief à moet naast de patiënt 
komen te staan en kijkt samen met de persoon naar het antwoord, helpt om antwoord 
te verfijnen, aan te passen, minder brokken te maken = ondersteunende functie à 
plek creëren voor de behandeling, voor het gesprek à persoon en zijn vreemdheid 
wordt al behandeld en de psychotische ervaring zelf is de behandeling 

 
 
 

Ø Soms delicaat: 
§ Waan = genezingspoging, maar niet steeds stabiliserend; kan ook een 

aaneenschakeling zijn van een reeks elementaire fenomenen en 
uitdrukken dat men zich bedreigt voelt: object van genot versus 
waanwet  

§ Hallucinatie: openbaring/revelatie of intrusie/verstoring? 
§ Drugsgebruik: temperen van jouissance of verdere ontregeling? 

 
Ø Wanneer stabiliseringen niet lukken: vaak grote wanhoop, en risico op 

‘passage à l’acte’: ageren naar zichzelf (suïcidaal; automutilatie) of anderen 
toe om de ondraaglijke overrompeling door (a) een halt toe te roepen 

§ ‘Ongemotiveerde’ agressie 
§ Borderline-achtige problematiek van aaneengeschakelde passages à 

l’act 
 

⇒ Als we zeggen dat de behandeling eigenlijk al bezig is en de psychotische ervaring 
een behandeling is op zich, wil dit niet zeggen dat dat zonder lijden is à het is een 
antwoord die wordt gegeven maar men kan daar het slachtoffer van zijn à altijd 
moeten overwegen of persoon lijdt onder bepaalde psychotische ervaringen of niet 

⇒ Als iemand daar effectief onder lijdt, moet men actief zoeken hoe men dat kan 
verlichten, hoe men daar een ander antwoord op kan geven à als men daar niet 
onder lijdt en geen belemmering van contact met de Ander, is er geen reden waarom 
de therapeut zou moeten vinden dat dat weg moet = tolerantie vinden à er blijft een 
niet gedeelde realiteitservaring maar als de persoon daar niet onder lijdt, is dat oké 

⇒ Criterium is niet de normaliteit, maar de schreeuw van de persoon om er niet alleen in 
te staan 
 

⇒ Met Freud gaan we de waan bekijken als een genezingspoging die kan lukken en 
mislukken à sommige waanopvattingen zijn stabiliserend à hier moet men niets aan 
veranderen 

⇒ Als de waanopvattingen van die aard zijn dat iemand zich geviseerd voelt en 
daaronder lijdt, moet men daarover praten  met de therapeut en een manier vinden 
om daarmee om te gaan (persoon is object van genot) à Freud maakte de 
vergelijking tussen de gelovige mens en de psychotische mens; het grootste verschil 
is dat het geloofssysteem door meerdere mensen wordt gedeeld maar eigenlijk heeft 
het dezelfde functie, namelijk het universum en de zin van het leven verklaarbaar 
maken voor jezelf 

⇒ Idem voor de halllucinaties: nagaan, wanneer iemand paranormale waarnemingen 
heeft, of het pathologisch is of niet dat in de weegschaal van het functioneren ligt van 
de patiënt zelf à als iemand af en toe stemmen hoort maar daar niet door van de 
kaart is, is er geen klinisch probleem maar als stemmen de persoon bedreigen die 
zorgen voor verwarring, is dit wel een klinisch probleem à maar dus, psychotische 
hallucinaties zijn een behandelingspoging à voor de therapeut is het delicaat omdat 
die dat moet afwegen 
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⇒ Druggebruik: veel mensen in onze cultuur gebruiken drugs (zie: feestjes) à van 
psychotische ervaringen weten we dat druggebruik een ontlokkende factor kan zijn 
(veel en frequent à psychosen) dus druggebruik is destabiliserend à maar 
anderzijds zien we ook dat sommige mensen net drugs gaan gebruiken om met 
psychotische ervaringen om te gaan (soort automedicatie) à dit is opnieuw een 
delicaat evenwicht 

⇒ Het heeft weer geen zin om vanuit een a-prioriredenering al het middelgebruik te 
gaan indijken maar wel om met de persoon in onderhandeling te treden à als je 
merkt dat gebruik van bepaalde middelen destabiliserend werkt, moet het ter sprake 
komen à het is een behandelingspoging maar niet bij iedereen heeft het een 
evenwichtsherstellend effect à vb. joint roken; stemmen worden vriendelijker of zich 
meer begluurd voelen à afwegen casus per casus of het stabiliserend of 
destabiliserend werken (niet vertrekken vanuit een MS norm over wat wel en niet 
mag) 
 

⇒ Niet iedereen vindt zijn/haar draai in de psychose met de hulp van een therapeut à 
geen controle over krijgen à dit is subjectief heel moeilijk te dragen want de zelf-
Ander ervaring loopt bijzonder moeilijk met als effect dat er dan ageren verschijnt 
(ageren op zichzelf door vb. op lichaam in te grijpen en te automutileren, of door 
agressie te uiten naar de ander toe) = passage à l’act à dit is een wanhoopsdaad 
wanneer je altijd maar opnieuw overgeleverd bent aan een genot die je niet onder 
controle krijgt en daardoor het gevoel krijgt dat je gek wordt en geen evenwicht vindt 

⇒ Suïcide is op dat moment denkbaar maar ook de ongemotiveerde agressie à bij 
mensen met psychosen is het geweld dat ze moeten ondergaan door victimisatie veel 
groter dan het geweld dat ze zelf plegen à die laatste agressie is moeilijker te 
begrijpen omdat ze ongemotiveerd is (‘ik heb niets gedaan en toch wordt er mij iets 
aangedaan’) à het komt uit het niets, het is blinde agressie, maar voor de persoon 
zelf is het een gevolg van het overspoeld zijn door prikkels 

⇒ Als het niet lukt om stabilisatie te vinden, is agressie daar een antwoord op à dit 
geeft aanleiding tot Borderline-achtig beeld (moeilijkheid als je descriptief nadenkt 
over borderline) à er kan zowel een psychotische, als een neurotische logica schuil 
gaan à neurotisch: trauma, geen veilige hechting à psychotisch: wanhoop en 
iemand ageert, vindt geen stabilisering en zal constant bij confrontatie met de 
identiteitspunten weer op hol slaan 

	
 
 

6) Overdrachtshantering: 
Ø De A-pool van het L-schema is onstabiel:  

§ Confrontaties met existentie/intentionaliteitsvragen = R 
Ø Therapeut die ondervrager is van hoe iemand omgaat met 

existentie/intentionaliteitsvragen positioneert zich als R 
§ In tegenstelling tot neurose: veronderstelling dat therapeut symbolisch 

privilege heeft: ‘sujet supposé savoir’ 
 

Ø Wanneer therapeut R is à bedreiging (angst, waan…) of 
erotomanie 

Ø Daarom: actief opstellen als 3e punt die wil helpen om 
overspoeling tegen te gaan à partnership in strijd met wat 
gek maakt 

 
 

⇒ Overdracht bij psychose heeft een ander statuut à overdracht 
aan de hand van het L-schema à subject komt tot stand vanuit 
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vragen die vanuit het onderbewustzijn naar hem toe komen à bij de neurose is dit 
gemedieerd vanuit het imaginaire (symbolische stabiliteit waardoor iemand die 
beelden imaginair kan benaderen) à bij de psychose is dit niet zo: iemand zal 
geconfronteerd worden met de existentiepunten die reëel zijn (geen symbolisch 
kompas om daarmee om te gaan) en daarmee toekomen op de consultatie 

⇒ We weten dat confrontaties met de existentievragen reële ervaringen zijn en de 
therapeut die daarop aanstuurt en daarover wil spreken, zal op zich iets bedriegend 
vormen (therapeut wordt op als iets reëel ervaren) 

⇒ Risico vergeleken met de overdracht bij de neurose à neuroticus ervaart een 
probleem en zoekt een Ander die weet en die hij/zij vertrouwt = illustratie van de 
NVDV à we gaan ervan uit dat er een weten is bij de Ander waaraan de persoon 
stabiliteit kan ontlenen à psychotische structuur helpt dit niet, er is geen ervaring dat 
er een Ander is die het weet en houvast beidt in het omgaan met de existentievragen 

⇒ Persoon zelf incarneert een genot en de Ander die dichter en dichter komt à wordt 
steeds meer bedreigend en reëel à als de therapeut reëel wordt, zullen er 
symptomen ontwikkeld worden in de overdracht à namelijk angst, 
waanvoorstellingen over de therapeut, … 

⇒ Lacan: er kan in de overdacht met de psychose een dodelijke erotomanie ontstaan à 
de patiënt die niet weet wat de Ander wilt en niet weet wat die van hem/haar wilt à 
dit is het risico 

 
⇒ Hoe gaan we daarmee om? à ons expliciet opstellen op een andere manier à naast 

de persoon proberen staan, samen onderzoeken wat de antwoorden zijn à 
dialoogproces laten ontstaan aan de hand waarvan we zoeken naar het beheersen 
van die vreemde ervaringen à we worden een partner in de behandeling 

 
 
 

Ø Leren omgaan me je eigen deskundigheid: Onderzoeker i.p.v. Expert 
Ø Er van uitgaan dat elke patiënt u iets kan leren; u laten ‘onderwijzen’: S2 zit 

niet langs de kant van de therapeut 
§ Door te dialogeren biedt je subject de kans om iets te doen met S2  
§ Actief werken vanuit uw niet-weten 

 
Ø Preoccupatie met 1 thema kan verschuiven naar ander thema (bijv. 

persoonlijk vergiftigd worden à milieuproblematiek) 
 

Ø Gezien de Ander soms te bedreigend is: werken met ‘praktijk met meerderen’; 
‘pratique à plusieurs’; circuleren (institutionele psychotherapie) à overdracht 
verdelen 

 
⇒ We moeten leren omgaan met de deskundigheid en ons opstellen als onderzoeker 

(en niet als expert à het systematisch dialogeren is een gunstige positie à ook 
vertrekken vanuit de houding dat de patiënt de therapeut iets kan leren: ‘ik weet het 
niet’ als therapeut à als de patiënt zelf al bezig is met de behandeling, gaat de 
therapeut leren van de patiënt hoe die bezig is met behandelen à laten onderwijzen 
à weten zit langs de kant van de patiënt (savoir aan de kant van de patiënt)  

⇒ Als je zo te werk gaat, kan men zien dat bij mensen met psychotische ervaringen een 
verschuiving kan ontstaan (naar andere thema’s) 

⇒ Soms is het niet veilig om maar één therapeut te hebben omdat ze dan het gevoel 
krijgen dat ze teveel zijn overgeleverd aan de willekeur van de therapeut en dat niet 
constructief is à zinvoller om met een netwerk van therapeuten te werken à zo 
kunnen ze bij iedereen antwoorden halen en autonomie bewaren, ze mogen niet het 
gevoel krijgen dat ze worden overgenomen door één therapeut en dat die alles 
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bepaalt in hun leven = pratique à plusieurs of circuleren à patiënten moeten kunnen 
circuits afleggen met verschillende rustpotentiaal (verschillende personen bij wie ze 
kunnen langsgaan om hun verhaal te vertellen) 

⇒ In tegenstelling tot neurose: proberen om mensen te laten spreken binnen een 
exclusiviteitsverhouding en aan één therapeut alles te proberen doen vertellen 
(verdeeldheid zal veel sterker verschijnen)  à mensen gaan vaak spontaan bij 
verschillende therapeuten langs bij wie ze ideeën kunnen ontlenen om leven opnieuw 
vorm te geven 

⇒ Die punten zijn allemaal van toepassing op gesprekstherapie met mensen die 
psychotische ervaringen hebben à we gaan er niet vanuit dat de psychoanalytische 
therapie dé oplossing is à het komt erop neer om in het leven een nieuw antwoord te 
zoeken en deze gesprekstherapie is slechts één mogelijkheid 

 
 

Ø Implicaties voor instellingswerk: opletten met ‘therapieprogramma’s’; inspelen 
op interesses en affiniteiten. 

§ Zenoni: ‘wat willen zij?’ i.p.v. ‘wat willen wij? 
§ Geen standaard-rehabilitatie 

 
 

7) Therapeut blijft niet onberoerd 
Ø Te maken met grote angst, hopeloosheid 
Ø Patiënt kan allerlei zaken vrezen en toeschrijven (liefde, haat, bewondering) 
Ø Taak: open staan voor wat de patiënt u toeschrijft ≠ instemmen 
Ø Luisteren ≠ meegaan in het verhaal 
Ø Bereidheid pispaal te zijn 

§ Leren tolereren; blijven doorpraten 
 

Ø Probleem: therapeut met reddersfantasie 
Ø Risico: spiegelrelatie ontwikkelen waarbij je hét bent. Proberen er te zijn met 

een gemis/castratie (aan kennis, sympathie, vriendschap, ervaring…) 
§ Actief een tekort inbouwen in uw werk 

o Face to face, maar niet teveel aankijken 
o Tijd laten om te spreken, maar u aan het uur houden 
o Iemand een suggestie geven, maar ook zeggen dat je niet 

weet of het zal werken 
o … 

 
⇒ Werken met psychose is niet gemakkelijk voor een therapeut omdat je daar te maken 

krijgt met mensen die een privé taal hebben à weinig herkenbaarheid à  
vervreemdend effect voor de therapeut 

⇒ Ook niet comfortabel: persoon ervaart groot isolement à komen met groot affectief 
gewicht bij de therapeut à onbehagen bij de therapeut  

⇒ In de overdracht zal er ook een dynamiek ontstaan à vb. persoon wordt bang van 
therapeut dat die hem/haar zal vergiftigen,… à kan leiden tot een vorm van 
ondervraging van de patiënt (onrust) à moeilijk als therapeut om rustig te blijven 
want je wordt uitgedaagd  

⇒ Taak: ervoor open staan, toelaten dat de bezorgdheden gearticuleerd worden à 
proberen op voor te bereiden en open minded houding in het leven kan daarbij 
helpen à vb. films van David Lynch die vaak iets van het bizarre van de 
psychotische ervaringen tonen zijn goed leermateriaal voor een therapeut à gewend 
geraken aan het moeten ervaren van dit soort contact 

⇒ Dit is ook een reden waarom therapeuten zelf in therapie moeten gaan à men moet 
het doen zodanig dat men niet meer bang zou zijn van de eigen patiënten à op 
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gemak zijn met eigen angsten en de angsten die anderen vertellen en aan de 
therapeut toeschrijven, niet van de kaart zijn à dit wil niet zeggen dat de therapeut 
ermee moet instemmen (toelaten is niet instemmen) 

 
⇒ Probleem die men vaak tegenkomt à therapeut die zich opstelt als degene die de 

redder probeert te zijn (die weet wat het juiste antwoord is voor de Ander) à expliciet 
degene zijn die ook gemis heeft, die gecastreerd is (‘ik weet niet alles’) à vanuit 
tekort aan kennis en het niet-handelen 

⇒ Daarbij is het opmerkelijk dat stagiaires net daarom goede effecten kunnen hebben 
met patiënten à patiënten weten ‘aha gij zijt nog maar ene stagiaire’ à contact met 
de stagiaire mogelijk (net omdat die het niet is) 

⇒ Proberen vanuit het niet-zijn, niet weten luisteren naar mensen à anders wordt de 
therapeut een bedriegende figuur 

 
⇒ Proberen in het werk actief tekorten in te bouwen à er zijn voor de Ander maar niet 

te veel en te overweldigend à hier actief aandacht aan besteden à vb. hoe de 
therapeut spreekt, kijkt en lichamelijk gedraagt 

⇒ Proberen niet te volledig te zijn à vb. oogcontact bij face-to-face gesprekken: 
‘waarom kijkt gij zo naar mij’ à blik van de Ander is indringend, heel intens à 
therapeut moet de blik hanteren en daar een tekort incarneren als in het niet constant 
kijken naar de persoon, soms ogen weg richten en blik afwenden = actief tekort 
installeren waardoor contact dragelijk is 

⇒ Vb. ook bij autistische personen à ook door vb. een kader te hanteren: houden aan 
de afspraak en tijdspanne à voorspelbaarheid die in de overdracht zal zorgen voor 
een stabiliteit à als de therapeut een compagnon de route is, zal die suggesties 
geven aan mensen à dit kan geen kwaad, maar opletten dat eigen antwoorden 
meteen worden voorzien van een tekort  

 
 

8) Verschillende wegen tot herstel / recovery (zie ook Leader) 
Ø Identificatie met imaginair ideaal/persoon à alsof-identificatie 

§ Vb. De huisvrouw, de crimineel 
§ Vb. De bergbeklimmer (Leader, p.240) 
§ Vaak aansluitend bij element uit de familiegeschiedenis/levenscontext 
§ Vaak gepaard met gevoel van schijn à “Soms voel ik me een 

mengeling van schaduwen, niet één persoon als het ware, maar wat 
mensen allemaal over me denken, als zelfreflecties daarvan… En 
ieder ziet me weer in een ander licht, en zo toonde ik me ook” ≠ 
twijfelen of onzekerheid 

§ Vaak gevoel van gemis (betrokkenheid; intimiteit; passie…), geen 
conflict hierover; ‘lege doos’ 

§ Niet problematiseren! Anonieme positie = aangenaam; persoonlijk 
standpunt innemen/ als subject positie innemen = bedreigend. 

 
 

⇒ Eerste vorm van wat leidt tot stabilisering is het vinden van een imaginair 
ideaal/identificatie waarmee iemand kan samenvallen 

⇒ Vb. vrouw die gedeclencheerd was op het opvoeden van haar adolescente kinderen 
à ze ontwikkelde een schizofrene problematiek à ze is zich gaan vereenzelvigen 
met de stereotype rol van een goede moeder; huisvrouw die elke dag kookt, strijkt,… 
à ontwikkelde dit scenario, ideaalbeeld van wat een moeder zou kunnen zijn, 
ingevuld door taken die ze zou moeten doen voor haar kinderen à als ze zich 
daaraan houdt, lukt dat heel goed, ze functioneerde goed à discussies met haar 
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kinderen waren nu geen issue meer, het was meer ‘ga naar uw vader, da doe ik niet’ 
à identificatie met het imaginair ideaal die voor haar werkte 
 

⇒ Vb. de crimineel: jongeren met psychopathie die waren opgesloten in een instelling 
à opmerkelijk: bij een flink aantal van hen gebeurde het vanuit een psychotische 
logica; ze voelden zich bedreigd door de omgeving (‘slaan op iemand die raar kijkt 
naar mij’) à proactief agressieve daden stellen, zonder schuldgevoel, omdat ze zich 
proactief moeten verdedigen tegen belagers à veel van hen identificeerden zich met 
het ideaal van de crimineel (the bad boy) die zich ook zo gingen kleden à daardoor 
voelden ze zich sterk à het is de alsof-identificatie die hen in de problemen brengt à 
imaginaire identificatie waardoor ze zochten naar stabiliteit 

 
⇒ Leader: vb. van jongeman die betrokken geraakte in een driehoeksverhouding à 

zocht telkens ex-vriend van vriendin op en nam gedragingen van hem over tot het 
leed tot problemen tussen iedereen à Leader begon met hem te werken en stelde 
vast dat hij veel interesse had met bergklimmen à daarover gaan praten à Leader 
stelde vast dat dit een nieuwe manier wordt om zich te tonen à namelijk als man ten 
opzichte van een vrouw lukte het niet à andere vorm van mannelijke identificatie 
vinden; ‘bergbeklimmer’ als identiteit aannemen wat hem toelaat om op een veilige 
manier in contact te treden met andere à in zijn beleving is hij nu een bergbeklimmer 
à imaginaire identificatie want het is een soort scenario dat hij in zijn hoofd heeft 
waardoor hij zich een man kan voelen 

 
 

⇒ We zien hierbij dat dat vaak zal lopen vanuit interesses van vroeger, of van familie à 
overnemen 

⇒ Voor de buitenwereld zal dat overkomen als schijn, het lijkt leeg à de personen zelf 
zullend dit ook zo aanvoelen, als schijn à ze zijn een samenstelling van een aantal 
schaduwen maar kunnen daardoor wel er zijn in de verhouding ten opzichte van de 
Ander à gemis maar ook geen conflict ervaren à ze kunnen ermee handelen 

⇒ Stimuleren om dit te doen à de anonimiteit en het niet ondervraagd worden op het 
innemen van zo een rol die stabiliserend werkt ßà problematiseren: bedreiging 
installeren ( à alsof de therapeut alles weet) 

⇒ Compleet anders dan wanneer we werken met iemand die neurotisch functioneert: 
ballonnen doorprikken à ondervraging ervan stimuleren bij de persoon à voeling 
krijgen hoe een zoektocht naar eigen identiteit aan de basis ligt, hoe conflict aan de 
basis ligt ßà psychose: niet problematiseren maar pragmatisch werken: als het 
werkt = interessant, als het niet werkt = weg ermee 

 
 
 

Ø Ontwikkelen van gedragsformules 
§ Regels poneren om de Ander/jouissance te neutraliseren en er niet het 

object van te worden à creëert vorm van sociale band 
§ Vb. vrouwelijke patiënte “je hoeft geen seks te hebben als je een 

avondje uitgaat”: Fxy 
 

⇒ 2de type van uitvinding die stabiliserend werkt, is wanneer iemand erin slaagt om in 
de omgang met anderen/psychisch functioneren met zichzelf bepaalde principes te 
hanteren die ertoe leiden dat men op de ene of andere manier weet wat men zou 
moeten doen 

⇒ Vb. vrouw die veel uitgaat naar clubs en daar elke week opnieuw met een andere 
man in bed beland en als reactie daarop het heel moeilijk heeft en zich lang onder de 
douche zet en zichzelf ‘proper’ probeert te wassen (veel zelfbeschuldigingen) à in 
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therapie hoort ze van de therapeut ‘het is niet omdat je uitgaat, dat je seks moet 
hebben met een man’ à ze zal deze zin voor zichzelf constant herhalen als ze 
voortaan uitgaat à in de verhouding met de Ander is er geen spontaan principe die 
haar houvast biedt en ze voelt zich meteen overgeleverd aan de intenties van de 
Ander (het is genoeg dat een man lang naar haar kijkt en ze kan haarzelf er niet aan 
onttrekken van met hem in bed te kruipen) à door dit formuletje te herhalen, kan ze 
er wel aan ontsnappen à dit is het idee van een gedragsformule te ontwikkelen: 
wanneer er in de sociale band geen spontane reflectie is die het contact met de 
Ander beveiligt, hanteert iemand een formule om het wel te beveiligen à in dit geval, 
moet ze er wel expliciet over nadenken à ze heeft dat geleerd!  

 
 
 

Ø Ontwikkelen van een compenserend symbolisch systeem: neo-symbolische 
orde 

§ Vasthouden aan abstract systeem om zwart gat op afstand te houden 
o 3a: Procedure gebruiken om de Ander / jouissance te 

neutraliseren en er niet het object van te worden 
v Vb. Louis Wolfson: ontsnappen aan moedertaal door 

continu te vertalen (+ identificatie met imaginaire rol: 
‘student’) 

v Uitspraak moeder “don’t trip over the wire” wordt 
“tu’nicht (Duits) trébucher (Frans) über (Duits) èth hé 
(Hebreeuws) Zwirn (Duits)”  

 
o 3b: Preoccupatie met machines; met systemen die 

gehoorzamen aan binaire logica (i.t.t. V-v-d-M) à afwenden 
van het ongereguleerde via fascinatie met het gereguleerde 

 
⇒ Uitvindingen die ontstaan door een stuk manipulatie van het symbolisch systeem en 

dat er een stuk nieuw symbolisch systeem wordt gecreëerd  
⇒ Mensen die procedures ontwikkelen met de taal à taal transformeren en daardoor de 

Ander op afstand houden à Louis Wolfson: dubbele stabilisering: enerzijds een 
stabilisering van het eerste type (hij is de eeuwige student = imaginaire identificatie) 
en daarnaast ook de procedure dat hij alle woorden die in het Engels worden 
uitgesproken door mensen in zijn omgeving zal omzetten in andere talen à 
draagbaar maken à doet hij dat niet, wordt hij het object van de Ander en dit is 
ondraaglijk 

⇒ Dit is een neosymbolisch systeem à betekenaarssysteem waarvoor men een 
alternatief ontwikkelt 

⇒ Variant: de preoccupatie met machines/computers à gehoorzaamt aan een binaire 
logica à perfect voorspelbaar ßà mens à en dit is exact wat het verlangen van de 
moeder betekent à we kunnen dit niet voorspellen à daarom vinden mensen hun 
houvast in het bezig zijn met machines à aandacht afwenden van het 
ongereguleerde van de mens à contact is draaglijk 

 
 

o 3c: wetmatigheden beschrijven via extern systeem 
v Vb. Jonge vrouw gebruikt ‘Tom & Jerry’ beeld 

                 om met moeder om te gaan: vervangt  
                afwezige N-v-d-V 

v Vb. Als antropoloog mensen bestuderen 
v Vb. Gebruik manga-strips en management systeem 
v Vb. Temple Grandin 
v Vb. Owen Suskind:  “Life Animated”  
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o 3d: preoccupatie met de letter van de wet 
v ‘Querelantenwaan’ 
v Geen vertrouwen in informele relaties; geen 

geïnternaliseerde wet; aanklachten tegen slachtoffer-
schap 

 
⇒ Wetmatigheden in het menselijk contact beschrijven aan de hand van externe 

systemen  
⇒ Vb. vrouw die Tom en Jerry gebruikte om te tonen hoe het contact met haar moeder 

was (veel ruzies) à ze beschrijft zichzelf als de muis (Jerry) en moeder als de kat 
(die Jerry constant probeert te pakken) à vrouw laat zich niet grijpen door moeder à 
vrouw kan er op den duur mee lachen omdat ze zichzelf en haar moeder ziet als Tom 
en Jerry à ze zet er een stukje symbolische orde tussen die van toepassing is op 
haar eigen situatie 

⇒ Life animated is daar ook een voorbeeld van: Owen gebruikt films/oneliners van 
Disney-films (stukjes scenario’s om contact te denken) à dat stukje symbolische 
orde ertussen plaatsen vervangt de naam van de vader  

⇒ Temple Grandin: sociale contacten zijn zoals vensters wassen 
⇒ Antropoloog: door observatie iets leren hoe mensen met elkaar omgaan à patiënten 

doen hetzelfde, systematisch mensen bestuderen (vb. in een bib) en dan leren en 
proberen regeltjes opschrijven over bv hoe een gesprek verloopt = scenario waaraan 
men zich moet houden 

⇒ 4de vorm van neosymbolisch systeem hanteren: zien bij sommige mensen dat er een 
grote preoccupatie komt met de letter van de wet à geen impliciete wetten die te 
weinig houvast bieden à focus op letterlijkheid van de wet, geen vertrouwen in 
informele relaties bekeken vanuit de wet à vast referentiepunt, namelijk letter van de 
wet à als ze dit als houvast hebben, kunnen ze ordelijkheid denken in de wereld 

	
	

Ø Manipulaties op en rond lichaam 
§ Neutraliseren van de ervaring van intrusie 

o Gadgets die scherm optrekken in contact met de Ander 
(zonnebril, oortjes; smartphone…) 

v “I also have a tattoo on my arm to remind me the 
delusions aren't real. It's of a ship. It symbolizes a ship 
sailing off of the edge of the earth. Eventhough the 
earth looks flat we know from the facts that it is round. 
In the same way there are things that seem real but 
when we check the facts we learn it is not real. Just like 
delusions.” 

o Vb. Tattoo om niet te moeten denken aan situaties van verdriet 
v Zichzelf ‘beveiligen’: vb. slapen in cocon; rolluiken dicht 

 
§ Lichaam disciplineren: Bijv. vechten als een machine 

 
⇒ Uitvindingen op het niveau van het lichaam: manipulaties van het lichaam, proberen 

veranderingen aanbrengen in het lichamelijk functioneren à gadgets; vb. zonnebril 
dragen in sociale contacten (enkel zo oogcontact verdragen = vorm van bescherming 
want anders voelt de persoon zich binnengedrongen door de Ander) à Ander op 
afstand houden 

⇒ Andere oplossing: koptelefoon/ oortjes à kunnen luisteren naar gesprek op 
voorwaarde dat er in het andere oor muziek speelt à garandeert dat er nog iets 
tussen het contact zit waarbij de Ander de muziek niet hoort = derde punt dat de 
Ander niet heeft = werkt beveiligend 
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⇒ Ander vb. smartphone: constant bezig zijn op smartphone terwijl iemand tegen je 
spreekt à nuttig om sociale contacten veiliger te maken 

⇒ Nog: tattoos (lichaamsoppervlak veranderen): vb. tattoos zijn pijnlijke situaties van in 
haar leven à bepaalde zaken in haar leven afsluiten door die tattoos te zetten, het is 
een bewijs dat ze die zaken niet is vergeten maar ze moest er niet altijd aan denken 
doordat het op haar lichaam staat. = private oplossing 

⇒ Andere mensen gaan ruimtelijke ingrepen doen, zoals met acute psychose: ramen 
afplakken, brievenbus dichtplakken,… zodat er niets kan binnenkomen = beveiliging 
à kan ook voor sommige mensen stabiliserend werken waar er actief over 
gebabbeld kan worden in therapie 

⇒ Andere manier: lichaam vormgeven à vb. iemand die zich geen man voelt, kan er 
proberen uitzien als een man à lichaam trainen en musculaire kenmerken 
uitvergroten (fitness à spieren) à ook door anderen gepercipieerd worden als een 
vent omdat je die karikatuur hebt à daarachter gaat er natuurlijk een leegte schuil 
(leegte achter de spierenbundel maar de spierenbundel helpt wel) à zijnservaring 
hebben 

 
 

§ Radicaal anders-zijn cultiveren: verschil met ander benadrukken à 
alsof- identificaties met subcultuur; + lichaamspraktijken 

	
⇒ Dit geeft aanleiding tot subculturen: mensen met bepaalde lichaamsmanipulaties 

ontmoeten elkaar en vormen een sociale band 
⇒ ‘Al ik mijn tanden vijl, gaat die bang zijn van mij’ à beveiliging van contact à contact 

gemedieerd door een derde punt, namelijk manipulaties rond het lichaam 
	
	

Ø Artistieke kopie maken van de intrusieve ervaring  
§ Vb. fotografie David Nebreda 
§ Vb. Verwerken tot muziek 

o The Strubellas: ‘I got guns in my head’ 
o Daniel Johnston ‘live in vain’ 
o ‘Apie is boos’ - Villa Voortman 

§ Verwerken tot poëzie en theater 
§ Filmisch verwerken 

o Vb. “In the mind of paranoid schizofrenic” 
 

⇒ Artistieke creatie: interessante vorm van uitvinding à men probeert iets schoon te 
creëren/op bruuske manier een interne ervaring naar buiten te brengen, kwijt te 
geraken want er wordt een kopie van gemaakt die in het veld van de Ander komt te 
liggen à voor psychotische mensen toch een manier om iets te uiten als ze het niet 
vinden in de taal 

⇒ Nebreda: schizofrene patiënt die alleen is gaan wonen en die met extreme 
lichaamspraktijken bezig was à hij fotografeert zichzelf ook (inspiratie op zaken uit 
de schilderkunst) à hij probeert de ondraaglijkheid van eigen lichaam naar buiten te 
brengen (verkoopt zijn foto’s, tentoonstellingen,...) à hij wordt een kunstenaar die 
iets vreemd over hoe mensen met een lichaam kunnen omgaan geeft aan de cultuur 
à kopie afstaan en iets van hem wordt weggeduwd  

 
⇒ Vb. Villa Voortman werkt met mensen met psychotische problemen en druggebruik 

à creativiteit is een uiting voor hen 
⇒ Vb. Utopia à kunstproducties maken met mensen met psychotische problemen à 

uiting van problematiek om het een stuk kwijt te geraken 
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⇒ Vb. filmisch à vorm van betrekkingswaan (boodschappen van buitenaf die voor hem 
bedoeld zijn) à door filmpjes te maken, kan hij het een stuk buiten zich plaatsen en 
er afstand van nemen à het wordt fictie die hij aan mensen vertelt waardoor reële 
karakter geneutraliseerd wordt 

 
	

Ø Persoonlijk naam en faam verwerven 
§ Compensatie voor fragiele ik-positie  
§ Vb. James Joyce 

o Taal wordt aan hem opgedrongen: ‘epifanie’ 
v ‘Geniaal’, ‘wereldliteratuur’ 
v Later werk: vervormt de taal 

 
⇒ Lacan bespreekt dit en toegepast op James Joyce (Ierse schrijver) à eerste boeken 

zijn zeer mooi en goed te lezen maar de latere boeken zijn compleet onleesbaar à in 
Lacan zijn redenering draait dat bij Joyce heel sterk rond naam verwerven (door 
kunst beroemd worden) à Joyce gaat daarmee een stuk nieuw ‘ik’ creëren à hij 
wordt zijn beroemde ‘ik’, artiest = stabiliteit bieden 

⇒ James Joyce: vreemde verhouding met de taal à in zijn eerste werken getuigt hij van 
een stuk perplexiteit ten aanzien van wat anderen vertellen à boek geschreven ‘de 
epifanieën’ ( = openbaringen) à hij heeft zo een aantal openbaringen gehad en heeft 
die op papier gezet 

⇒ Vb: epifanie à er is een conversatie tussen Joyce en zijn moeder over ziekte van 
jongere broer à dit is een openbaring, wereldliteratuur 

⇒ In die epifanieën komen er typisch enkele existentiële thema’s voor: lichaam 
hebben,… à  Maar in zijn latere werken gaat hij de taal zelf vervormen, zoals 
‘finnegans wake’ dat ook vertaald is geweest 

 
 

v Finnegans Wake: 
- “The work is not written in English, or in any 

other language, as language is commonly 
known (Guardian, 1939) 

- “The only demand I make of my reader is that he 
should devote his whole life to reading my 
works” (Joyce) “keep the critics busy for 300 
years” (Joyce) 
 

⇒ Was zodanig vreemde taal die hij heeft gecreëerd of zodanig vervorming van het 
Engels dat het een nieuwe taal werd = artistieke creatie 

⇒ Door zo te schrijven, is hij gestabiliseerd  
 
 
	

Ø Een waan-wet te ontwikkelen 
§ Stabilisering kan komen via het uitwerken van een waan als weten 

(S2) . Hierbij biedt waan een verklaring voor de elementaire 
fenomenen. Freud: waan = genezingspoging 

§ Via een waan: psychopathologische uitwerking van 
actuaalpathologisch elementair fenomeen 

o In de mate dat die de persoon toelaat om de wereld vanuit een 
alternatieve bril te bekijken en er een waanwet in te 
onderscheiden waarmee de verhouding tussen ik en Ander kan 
gedacht worden 
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o Een waan is niet steeds stabiliserend; kan ook een 
aaneenschakeling zijn van een reeks elementaire fenomenen 
en uitdrukken dat men zich bedreigt voelt 
 

⇒ De waan kan een stabilisering zijn maar is het niet noodzakelijk à wel als het op de 
ene of andere manier lukt om een patroon te zien in de wereld waarvan je zelf geen 
slachtoffer bent 

 
o Vb. Schreber:  

v Eerst paranoïde elementair fenomeen op de voorgrond: 
zijn arts en God gaan hem ‘ontmannen’ en hem als een 
hoer gebruiken 

v Vervolgens oplossing via een waanwet: Schreber zal 
vrouw worden, maar dan wel een madonna figuur: de 
vrouw van God 

v Interventie:  
- Waan ‘toelaten’, maar niet voeden 
- Verwondering t.a.v. Waan-weten 

 
⇒ Hoe reageren op de waan? à toelaten maar niet voeden à het heeft geen zin om 

erin mee te gaan, om dat fantastisch te vinden, teveel vragen over te stellen à 
verwondering mag maar er moet een reserve overblijven 

 
 
 

9) Stabilisering binnen psychose 
Ø Vaak door vast te houden aan de logica van de uitzondering: “je schept, 

doorgaans voor jezelf, maar soms voor een andere entiteit, de ruimte om 
uitzonderlijk te zijn, anders dan de anderen” (Leader p. 263) 

§ Ontsnappen aan vreemde dwingende determinering/jouissance die 
wordt aangevoeld (in het lichaam; in de taal; in sociaal contact…) 

o Vb. patiënte Ménard (p. 264): sinaasappel als uitzondering 
§ ‘Sintoom’: “je transformeert datgene wat je kwelt in een manier van 

leven, niet door het te onderdrukken, maar door het uit te buiten, door 
het te leren gebruiken’” (Leader p. 267) 

o Vb. Joyce: taal-schrijven; Temple Grandin: denken in beeld 
 

⇒ Stabilisering zal vaak lukken doordat iemand zichzelf als een uitzondering kan 
beginnen denken à actief eigen wereld creëren: ofwel ben je een uitzondering ofwel 
moet je in je leven iets vinden dat een uitzondering is à vb. patiënte die op een 
bepaald moment bang is om vergiftigd te worden door voedsel en daardoor niet meer 
wil eten à ze maakt een onderscheid tussen getolereerd eten en verboden eten à in 
therapie verboden eten reduceren naar appelsienen: ze kan alles eten behalve 
appelsienen = nieuwe regel uitgevonden hebben in het leven, uitzondering vinden in 
het leven (uitzondering hebben is kenmerkend voor een wet) 

⇒ Lacan spreekt over de psychose die kan leiden tot sintoom (lijkt op symptoom): iets 
dat vreemd is maar iets wat geen lijden veroorzaakt à iets vinden in het leven dat 
bizar is, dat eigen is aan jezelf maar waar je niet de dupe van bent à vaak heeft het 
te maken met een transformering: alternatief vinden voor wat je eerst kwelt ßà 
psychotische ervaring 

⇒ Sintoom ontwikkelen zoals Joyce: hij heeft een vreemde verhouding met de taal à 
het is niet gedeeld maar het veroorzaakt geen lijden, daarom is het een sintoom 
(idem Grandin: zwakheid à sterkte maken: in beelden denken) à vrijheid ervaren 

⇒ Sintoom kan op elke plaats van het continuüm teruggevonden worden (AP en PP) 
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Ø Stabilisering = zelf een naam/namen/antwoord bedenken op raadselachtige 
kant van de Ander (Geen N-v-d-V) 

§ Vb. Patiënt Corin (p. 270): problemen in sociaal contact à netwerk 
van contacten via radio 

Ø De kleine ontmoeting waarderen: losse terugkerende babbels à verankering 
in sociale relaties: ‘oppervlakkig’ is OK à ordening van de tijd 

Ø Obsessies tolereren: met objecten (vb. flessen sorteren); ruimte (vb. 
kamers/gebouwen mijden) 

 
⇒ Stabilisering = bedenken van eigen antwoorden op de Ander à pogingen zijn 

antwoorden op het vreemde die je toelaten niet de dupe ervan te zijn 
 
 

10)   Psychoanalytische psychotherapie 
Ø Te combineren met: 

§ Ontmoetingsplaatsen 
§ Straathoekwerk 
§ Kwartier-maken 
§ Open dialoog interventie 
§ Soteria huizen 
§ Instellingswerk: echter: opletten met ‘therapieprogramma’s’: inspelen 

op interesses en affiniteiten 
o Zenoni: ‘wat willen zij?’ Ipv ‘wat willen zij?’ 
o Geen standaard behandeling of rehabilitatie  

 
⇒ Verschillende vormen van stabilisering: wordt uitgeoefend in sociale band en niet in 

de therapie zelf (vb. artistieke creatie) maar dit kan wel ondersteund worden in de 
therapieruimte 

⇒ Interessant: vaak vinden mensen met psychotische ervaringen plekken waar ze zulke 
initiatieven kunnen ontplooien (meer maatschappelijke initiatieven) 

⇒ Ontmoetingsplaatsen: letterlijk ruimtes in de stad waar mensen met problematiek 
overdag samenkomen (vb. Villa Voortman: open overdag van 9-17u; kom je, dat is 
goed, kom je niet, dat is ook goed à vrijwillig à gebeuren allerlei dingen in functie 
van interesses) à je kan er ook andere mensen tegenkomen die in meer of mindere 
mate met dezelfde problematiek worstelen met wie je contact kan hebben = bottom-
up ondersteuning à mensen proberen sterker maken à typisch is dat dat zal werken 
volgens een niet hiërarchische structuur; het zijn gewoon een aantal mensen die 
aanwezig zijn en elementaire spelregels zullen bewaken 

 
⇒ Mensen met chronische psychose: sluiten zich vaak op, geïsoleerd à op dat moment 

is het interessant dat er in de maatschappij mechanismen zijn van een bezorgde 
omgeving: vb. komen kloppen en vragen hoe het is à straathoekwerkers: mensen 
die rondlopen in de wijk en die babbelen met mensen in de wijk en opzoek gaan naar 
mensen met problemen (kwetsbare mensen, kan van alles zijn) die het moeilijk 
hebben om te overleven in hun context = presentiebenadering (proberen aanwezig 
zijn) 

 
⇒ Kwartier-maken: methodiek die soort legermetafoor is à om te zorgen dat personen 

met psychose een plaats zouden vinden in de maatschappij, is er interventie nodig à 
mensen kunnen soms defensief reageren, ze zijn bang van psychotische personen 

⇒ Vb. mensen die in de psychiatrie werken en naar een cultureel centrum gaan met 
psychotische personen en daar babbelen met elkaar à kijken hoe zij daar een plek 
kunnen krijgen à of  open wijkkermis contact krijgen met de bewoners à kwartier-
makers zorgen er dus voor dat psychotische mensen terug contact krijgen om de 
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maatschappij te behandelen (burgers moeten overeenkomen) à het is een zinvolle 
activiteit omdat psychotische mensen in isolement leven 
 

⇒ Open dialoog benadering: ontwikkeld in Finland à stelt dat wanneer iemand een 
acute psychotische ervaring heeft, het probleem ons huidig gezondheidssysteem is, 
namelijk een opsplitsing krijgen à op korte tijd veel behandelaars krijgen à 
vervreemden want met niemand is er echt een goed contact 

⇒ Daarom moet er een permanent contact rond geplaatst worden; vb. een dokter, 
psycholoog,... à dit zodanig dat, wanneer er een psychotische crisis is, de 
psycholoog die de persoon opvangt ook de persoon is die er op het einde nog is  à 
die psycholoog moet niet overal aanwezig zijn maar moet toch de vaste 
vertrouwenspersoon zijn à bespreken met een groep over behandeling, medicatie,… 
  

⇒ Soteria huizen: gewoon huis in gewone straat waarbij mensen met intense en acute 
problemen worden opgevangen. Er is personeel en er wordt geprobeerd om een zo 
normaal mogelijke omgeving aan te bieden, ook al is er de problematiek = veiligheid 
bieden 

 
⇒ Instellingswerk: soms is opname in instelling echt nodig bij een acute psychose 

omdat het niet veilig is voor de maatschappij à als er een opname komt, moet dat zo 
weinig mogelijk gedaan worden vanuit standaard therapieprogramma’s (op maandag 
dit, op dinsdag dat,… bijna weekplanning: van ene naar andere therapie) à aanbod 
niet vertrekken vanuit het standaard aanbod maar aanbieden in functie van de nood 
(kijken wie je voor je hebt, op maat werken) à vb. iemand die niet geïnteresseerd is 
in schilderkunst: niet zinvol naar schildertherapie te sturen à men moet inspelen op 
de affiniteiten van de persoon = compatibel met psychoanalytische aanpak 
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Hoofdstuk 4: (les 1 Paul Verhaeghe) 
 
	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hoofdstuk 5: De Droom (gastcollege) 
 
Hoofdstuk 6: Psychoanalyse bij kinderen (inval les) 
 


