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Les 1: Inleiding, historiek, kritiek 
technologisch paradigma 

Historische evolutie herstel-denken 

1. Inleiding: vertrekpunt 

“The risk of madness is gauged by the very appeal of the identifications on which man stakes both his truth and his being. Thus 
rather than resulting from a contingent fact – the frailties of his organism – madness is the permanent virtuality of a gap opened 
up in his essence. And far from being an ‘insult’ to freedom, madness if freedom’s most faithful companion, following its every 
move like a shadow. Not only can man’s being not be understood without madness, but it would not be man’s being if it did not 
bear madness with itself as the limit of his freedom” (Lacan, 1947, pp. 143-144). 

• Waanzin is volgens Lacan diep menselijk. Het zegt iets over het wezen vd mens. Dit koppelt hij over de vrijheid: we 
kunnen dingen doen die tegen de sociale band in gaan.  

• Maar deze komt niet tot stand tgv fout in ons organisme (bijv. neurologische afwijking). Het komt door zijn menselijke 
vrijheid, wat de existentiële vraag “wat is vrijheid?” doet oprijzen.  

Met bovenstaand citaat stelt Lacan dat we een psychose niet moeten beschouwen al seen defecttoestand, zoals dit 
gebeurt in het medische discours. Volgens hem vertrekt elke mens vanuit een biologische fout, vanuit een niet-natuurlijk 
bestaan. Elke mens bevat een vrijheidsmarge en een psychose geeft blijk van een moeilijkheid om je weg te vinden met 
de aangeboden identificaties en structuur.  

Vandaar ook dat Lacan de psychose definiëert als een vorm van menselijk functioneren die getuigt van menselijkheid. 
Iedereen worstelt met het gebrek aan zijn (‘manque-à-être’) en mensen met een psychose worstelen hier sterker mee. 

® Net omdat we vrij zijn, ervaren we moeilijkheden. En met dit defect kunnen we iets aanvangen. “Van alle 
diagnostiek is normaliteit de ergste.” 

Miller (1983) volgt hem hierin en stelt: “Pas de clinique sans éthique”. Hiermee bedoelt hij dat we een ethische houding dienen 
aan te nemen ten aanzichte van psychotische problemen, aangezien deze diep menselijke ervaringen zijn. 

Het is niet omdat jij die bep. ervaring niet kent, dat het onmenselijk is. Je hebt altijd de plicht om te luisteren, en door 
ernaar te luisteren kan je er iets mee doet. De ethiek v psychisch werken is dat je luistert omdat àlles menselijk is. Als 
je dit niet doet, ben je ah stigmatiseren.  

➝ Omgaan met psychische problemen: 

• Dit maakt dat we kiezen voor bepaalde framing en bejegening: vele patiënten worden tot op de dag van vandaag 
onheus bejegend.  

• Vandaar wordt er gepleit voor een hersteldenken, waar niemand gedoemd is om het slachtoffer te blijven van zijn 
problematiek (zie later). Wij kunnen positie vinden om iemand te helpen en een stap vooruit te zetten. We gaan op 
zoek naar hoe herstel kan worden bevorderd vanuit een balans tussen drie aspecten: 

® Vrijheid: men laat de mensen in hun eigenheid. Mensen kunnen beslissen om zelfdestructieve gedragingen 
te stellen.  

® Limitering: men stelt limieten want id vrijheid kan er iets zelfdestructief ontstaan. De vraag is “hoe?”.  

® Dialoog: de psycholoog staat naast de patiënt, ze gaan samen op zoek naar een plek in de wereld voor de 
patiënt. In dialoog zoeken naar wat er de patiënt kan helpen. We zoeken contact richting iemand zijn 
leefwereld (wat in veel versch. domeinen terugkomt).  

2. Start psychiatrie 19e E: klasseren en contextuele aanpak 

De grondlegger van de psychiatrie heet Philippe Pinel (1809). Hij baseerde zijn behandeling van psychiatrische patiënten op 
Kant. Kant stelde dat waanzin een ziekte was, en alsvolgt behandeld moet worden.  

Pinel merkte dat de krankzinnigen (‘de gekken’) uit zijn tijd werden opgesloten en stelt dat deze niet thuishoren in de 
gevangenis maar in een ziekenhuis. Pinel zorgde voor ontstaan v gestichten. Tot Pinel werden alle krankzinnigen gewoon als 
krankzinnig beschouwd. Hij bracht hier een verandering in door op een systematische manier de verschillende aandoeningen 
te onderscheiden en ontwikkelde zo de nosologie (de leer van de ziekten): 
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• Melancholie: gemoedstoestand die neigt naar depressie en zich kenmerkt door een verdrietige kijk op het verleden 
of een onvervuld verlangen 

• Manie zonder delirium: ernstige stemmingsstoornis die wordt gekenmerkt door heftige gemoedsbewegingen 

• Manie met delirium: ernstige stemmingsstoornis die wordt gekenmerkt door heftige gemoedsbewegingen, gepaard 
gaande met plotse verwardheid 

• Dementia: ernstige aftakeling van het geheugen en van andere vaardigheden die met ons denken te maken hebben 

• Idiotisme: medisch hoogste graad van zwakzinnigheid 

Door deze verschillende aandoeningen te onderscheiden, kaderde hij het bizarre gedrag dat de patiënten stelden binnen een 
medische logica. Het is niet zomaar ‘vreemd gedrag’, maar een uiting van ziekte. En wanneer iemand ziek is, moeten ze 
behandeld worden. De krankzinnigen werden overgeplaatst van gevangenissen naar ziekenhuizen. Dit was de eerste vorm van 
humanisering. 

Waar Philippe Pinel in Frankrijk het voortouw nam, zorgde Samuel Tuke in Engeland en Joseph Guislain in België voor de 
humanisering van de psychiatrische patiënten. Hij heeft een sneeuwbal ah rollen doen gaan; zijn ideeën w opgepikt door allerlei 
andere mensen.  

Philippe Pinel (1801), Samuel Tuke (1813) : krankzinnigen uit gasthuizen ➝ gesticht / ziekenhuis 

België:  Joseph Guislain (1833): Geraard De Duivelsteen ➝ PC dr. Guislain 

Alle drie de figuren hebben hetzelfde gedaan: krankzinnige mensen uit de gevangenis meegenomen en in ander soort 
instituut opgenomen.  

De strategie vd behandeling (en hun idee) was de volgende: 

® Waanzinnigen bij hun zinnen brengen. Mensen zouden ideeën hebben die niet kloppen met WH en dit moet 
gecorrigeerd w.  

® Strenge medische leiding doet er alles aan om denkbeelden uit te dagen en bij te sturen. 
® Behandelcontext: dagelijkse leven van krankzinnigen totaal controleren en sturen: Enorme nadruk op orde en 

regelmaat, arbeid, onderwijs, religieuze instructie en het systematisch aanleren van zelfbeheersing, wilskracht en 
deugdzaamheid. De context moet het DL zoveel mog nabootsen.  

⇒ Nadruk dus duidelijk op humanisering en disciplinering.  

• Humanisering: uit gevangenis weggehaald. 
• Disciplinering: ze w nog steeds geduwd ih kader v wat de SL wil.  

⇒ Spanningsveld. Dit is nog steeds structureel accuraat! 

We zien een dubbelzinnige benadering. Men sprak van een ‘morele behandeling’ (de gedachte zelf moet behandeld w): 

˗ Via discussies en onderhandelingen de patiënt stimuleren om foute denkbeelden los te laten  
˗ Via activiteiten stimuleren om aansluiting te vinden bij de ‘normale’ manieren van denken 
˗ Strenge controle door verzorger, straf voor weerbarstige patiënten 

o Dezelfde straffen als id gevangenis, waar Pinel eig. een hekel aan had want hij wilde dat patiënten menselijk 
en vriendelijk benaderd w.  

o Maar tegelijkertijd zit er een idee achter die straf (en niet gwn gratuit zoals id gevangenis), want alleen op 
gewelddadige manier kan men bij sommigen doordringen. 

˗ De arts is centraal gezag voor patiënten en personeel om agressie zonder reden tegenover de patiënten te vermijden 
˗ De patiënten worden welwillend en vriendschappelijk benaderd 

Vanaf de 19e eeuw namen het aantal gestichten toe en werd de behandeling harder. Het accent verschoof van humanisering 
naar disciplinering. De instellingen worden controle-organen. 

Hieronder volgen een aantal afbeeldingen om de evolutie in de psychiatrie en de behandeling van de patiënten te illustreren: 
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Een romantisering van de bevrijding van de waanzinnigen door Pinel 
door Tony Robert-Fleury (1876). 

Mensen werden id gevangenis enorm slecht behandeld: geslagen, 
opgesloten in kelder,…  

 

Het Geraard de Duivelsteen in Gent. De krankzinnigen/gekken zaten 
er opgesloten in de kelder. 

 

Guislain was de zoon v/e architect. Dit is belangrijk omdat hij ‘wist’ 
wat mensen wilden in hun woonomgeving. Guislains nevenstaand 
ontwerp van hoe een instelling er uit moet zien. Het ontwerp sluit 
aan bij wat normale mensen mooi vinden. Het bevindt zich buiten de 
stad, met veel groen in de omgeving.  

Toch is er nog steeds dat gevangenisgevoel, door de muren. Het is 
een gesloten instelling.  

Guislain nam de mensen uit de gevangenis mee naar zulke instelling.  

 

Het Guislainmuseum de dag van vandaag. De tuinen zijn er allemaal 
binnentuinen en de ramen zijn gemaakt van gietijzer. Het zijn als het 
ware tralies met glas in. Wederom dat gevangenisgevoel. 

Rondom de binnentuin is er een overdekte wandelplaats.  

 

Het Guislaingebouw van binnenuit. Mensen moesten veel rusten en 
dus id slaapzaal blijven (want dat is belangrijk voor de gedachten).  

Iedereen moest rustig in bed blijven, behalve tijdens activiteiten 
(zoals marcheren: alle patiënten kregen dan een houten geweer en 
moesten marcheren rond de instelling. Wanneer iemand zich hield 
aan de discipline was dit een teken dat de patiënt klaar was om naar 
huis te gaan). Men moest zich aanpassen ad klok vd instelling.  

Echter id slaapzaal is er niet veel privacy.  
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De patiënten w gesimuleerd dat ze in een leger zitten. Het idee is dat 
als je je waanzin kan vergeten door te marcheren id binnentuin 
tijdens het appel, dan heb je een grote stap gezet in je 
genezingsproces. Want marcheren (en dus iets kan doen wat er v je 
verwacht w), ben je zoals normale mensen.  

 

De patiënten moesten eveneens werken. Ze werden betaald met het 
geld van de instelling. Wanneer iemand opnieuw kon werken, was 
deze genezen. 

Want, werken is hetgeen wat een ‘normale’ mens doet. Dit is een 
soort voorloper v beschutte werkplaats.  

 

Er werd een soort ‘minimaatschappij’ opgericht. Als al dat 
bovenstaande niet werkte, moest men drastisch ingrijpen.  

Hulpmiddelen om mensen bij zinnen te brengen waren de koude 
douches en de ‘bain de surprise’. Hierbij moesten de patiënten over 
een brug wandelen in een kooi, die naar beneden gelaten werd in 
het water. Pas wanneer de patiënten vanuit de douche of het meer 
kwamen, kon je op hen inpraten. Dan pas zou hij/zij de ideeën willen 
aanpassen (cfr het Amerikaanse leger in Guantanamo Bay). 

Pinel was er van overtuigd dat gedachten veranderd moesten w, 
door er op in te praten. Als dit niet mog is ging men met de mensen 
wandelen. Als patiënt in midden vd brug is liet men mensen in water 
vallen; de verdrinkingsdood w gesimuleerd, want alleen dat is het 
moment dat mensen tot rede vatbaar zijn.  

3. Michel Foucault: kritiek op epistemisch vertrekpunt en machtsdynamieken 
psychiatrie 

  

Michel Foucault (1965-1974) - een Frans filosoof en geschiedkundige - onderzocht de machtsdynamieken in de psychiatrie en 
beschreef deze in zijn boek ‘Folie et Déraison. Histoire de la folie à l'âge Classique’. Hij stelde dat in de middeleeuwen de 
krankzinnige nog een bepaalde rol uitvoerde in de maatschappij, zijnde als nar, als heks etc. Op het moment dat de steden 
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groter werden, verloren de mensen met een psychische problematiek hun plek. Ze werden opgeruimd en opgesloten om de 
overige burgers niet te hinderen (want ze werden gezien als overlast). In de moderne tijd (ten tijde van Pinel, Tuke en Guislain) 
continueert dit proces, aangezien patiënten nog steeds opgesloten worden, weg van de burgers. Die macht - van het wegsteken 
van mensen die anders zijn - is ingebakken in de psychiatrie.  

 ⇒ Structuur id evolutie. Want de ‘grote’ stap v gevangenis naar psychiatrie, blijft een verhouding v disciplinering. 

Doordat Pinel stoornissen voorstelde als ziektes zonder zich te beroepen op een biologische basis, deed hij aan medicalisering. 
Deze psychiatrische stoornissen (of ziektes) zijn namelijk geen natuurlijke entiteiten. Pinel kleefde er een naam op en riep zo 
als het ware iets nieuws in leven. Manie zou dan ergens in de patiënt verborgen zitten, in zijn/haar hoofd zitten en tot uiting 
komen door het stellen van bizar gedrag. Echter, de persoon in kwestie stelt gewoon bizar gedrag en wij benoemen dit met 
manie! Manie is dus geen natuurlijke entiteit maar iets dat wij in leven geroepen hebben door het te verdingelijken.  

Abstracte concepten w dus snel als entiteit gezien. Iets wat eigenlijk dient om het te beschrijven, w als de waarheid zelf gezien. 
Dit proces noemen we ‘magische reïficatie’: 

1 Concepten (bv. manie) koppelen aan waanzin 
2 Concepten (bv. manie) worden realiteiten 
3 Waanzin = medische entiteit (waar het voordien sociale entiteit was) 

“Je wordt de ziekte zelf.”, bv. hij gedraagt zich zo door zijn ADHD.  

Deze verdingelijking/reïficatie leidt tot een machtsverhouding waar de arts het voor het zeggen heeft. 

• De patiënt en zijn omgeving (gezin, maatschappij) onderwerpen zich aan de waarheid die de arts verkondigt over het 
‘ding’ (de ziekte) dat de patiënt teistert.  

• Deze waarheid over de ziekte bij de arts leidt tot volgzaamheid ten aanzichte van het behandelregime. We spreken 
hier van een epistemische stap aangezien de patiënt gevangen wordt in een denkkader waarvan iedereen gelooft 
dat dit waar is.  

• Zo stelt Foucault (1973-1974, p. 22) het volgende: “Disciplinaire macht is een onopvallende en verspreide macht. Het 
is een macht die tot uiting komt via netwerken; ze wordt slechts zichtbaar in de volgzaamheid en onderwerping van 
degenen op wie ze stilzwijgend wordt uitgeoefend” 

o Dit noemt hij ook systemische macht.  

Deze opsluiting, medicalisering en disciplinering werden versluierd door het positivisme en de zogenaamde ‘humanisering’. 

4. Pinel: the forgotten legacy 

Pinel werkt met ervaringsdeskundigen zoals Jean-Baptiste Pussin, een oud-patiënt en afdelingshoofd in Bîcetre. Hij maakte zelf 
een periode van waanzin door en inspireerde Pinel met betrekking tot de ontwikkeling van zijn morele behandeling. Door (ex-
)patiënten te betrekken, verminderde de achterklap onderling en versnelde de verbetering.  

Via Pussin komt Pinel tot een ethische stelling tav geesteszieken: 

• “Geesteszieken zijn onze medemensen die opgesloten zitten in een private leefwereld. De taak van de begeleiders 
is om toegang te zoeken en voeling te krijgen met deze personen, aangezien bepaalde (vaak grote) delen van hun 
functioneren wel nog normaal zijn! Slechts sommige aspecten van het functioneren zijn verstoord.”  

• Hiermee stapt hij af van het beschouwen van krankzinnigen als gedegenereerde wezens, als beesten, zoals de 
opvatting vroeger was. Door krankzinnigen te bekijken als slechts halve mensen, hield men zich niet in op vlak van 
geweld en behandelde men hen soms letterlijk als beesten. Door Pinel verschuift de krankzinnige van beest naar 
medemens, en verzorgers die onnodig gewelddadig zijn ten opzichte van de patiënten worden ontslaan. 

Vanheule stelt dat een grotere epistemische afsplitsing (kennistheoretische verhouding) van waanzin (hoe meer je die mensen 
beschouwt als ‘anders’) leidt tot meer sociale marginalisering en een mindere subjectieve openheid.  

Marginalisering is geen probleem vr psychiatrische patiënten, wel de subjectievr openheid en de marginalisering uit 
de MS is een probleem.  

Hersteldenken pikt hier terug op in en legt de focus op de ontmoeting en het begrijpen van de worsteling van de mensen. 

5. Jaren 1960-1970: pleidooien voor deïnstitutionalisering 

In de jaren 1960-1970 wordt er veel kritiek geuit op de instutionalisering en de psychiatrische gezondheidszorg in het algemeen 
(⇒ antipsychiatrie), bijvoorbeeld door Basaglia: 
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• Overbevolking psychiatrische instellingen: er zijn te veel patiënten in de ziekhuizen en deze hebben vaak weinig tot 
geen privacy. Want psychiatrie kon niet snel genoeg groeien.  

• Harde aanpak psychische crisissen (opsluiten, vastbinden, isoleren, agressieve omgang): de verzorgers gingen 
helemaal niet respectvol om met de patiënten 

• Ongelijke relatie arts-patiënt: autoriteit werd niet verdragen in deze flower-powertijd (was tijd vd hippies).  

• Ontmenselijkend systeem 

Uit deze kritieken ontstond een tegenbeweging: 

• Pleidooi voor open deuren: als de werking goed is, zullen de patiënten niet weglopen. We werken vanuit 
fundamenteel vertrouwen.  

• Opvang in de gemeenschap: psychiatrische instellingen reduceren en ervoor zorgen dat de mensen die hulp nodig 
hebben opvang vinden id gemeenschap zelf (en niet noodzakelijk id psychiatrische instelling zelf). Minder bedden, 
meer mobiele crisisorganisaties (nog steeds accuraat!).  

• Aandacht voor rehabilitatie: patiënten mochten bijvoorbeeld naar school blijven gaan, werken,… Idee v iets te 
moeten is ondraaglijk vr patiënt. Rehabilitatie vanuit wat helpt vr de patiënt.  

• Psychotherapie in de psychiatrie (~Carl Rogers): mensen proberen na te denken hoe er via spreken zelf, verandering 
kan optreden.  

• (Ex-)patiënten nemen als mondige burger het woord: ex-patiënten bezitten meer begrip en ervaring en moeten dus 
ook gehoord worden en in contact gebracht worden met patiënten (~Pinel). Er ontstond steeds meer een 
democratische psychiatrie en mensen w mondiger; ze willen mee nadenken over hun eigen behandeling.  

⇒ Kern: Minder instellingen, openere instellingen mét psychotherapie en ervaringsdeskundigen.  

6. Kritiek vandaag: Bracken et al. (2012): ‘Psychiatry beyond the current 
paradigm’, British Journal of Psychiatry 

Artikel is te kennen! 

 

Id 19th – 20th century is het ‘technological paradigm’ dominant.  

Er zijn 3 assumptions: 

a. Mental health problems arise from faulty mechanisms or processes of some sort, involving abnormal physiological or 
psychological events occurring within the individual.  

Psychische problemen zijn de uiting ve fout (bv. id hersenen/genen). ~Pinel ging hier ook vanuit. We moeten de fout 
vinden en aanpakken.  

b. These mechanisms or processes can be modelled in causal terms. They are not context-dependent.  

Er w heel vaak contextonafhankelijk gedacht.  

c. Technological interventions are instrumental and can be designed and studied independently of relationships and 
values.  

Dit vloeit voort uit het vorige. De interventies vanuit dit paradigma, zijn technologisch. Wie je bent als 
psychiater/hulpverlener doet er niet toe wanneer er een probleem in jouw systeem zit. Jij bent gwn iemand die een 
foutje probeert te herstellen. Het komt er op aan om het juiste fenomeen te detecteren en te veranderen (‘juiste 
knopje’). Goede behandelingen zijn precisie-interventies. Medicatie vloeit hieruit voort.  
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➝ Mental health problems mapped and treated with the same causal logic used in the rest of medicine. 

Societal context: trend towards the medicalisation of everyday life, is associated with expanding markets for psychotropic 
agents. 

Mensen id staat gaan geloven dat bep. psychopathologie in elkaar zit zoals bovenstaand paradigma. Mensen zullen 
hun hulpvraag hier ook aan aanpassen. Mensen richten zich tot de WS met als kenmerk het ‘verdingelijken’ v hun 
aandoening. Bijv. Als je ADHD hebt, neem je best een pilletje. Dit is booming-businnes!.  

Empirical evidence points to the primary importance of the non-technical aspects of mental healthcare. 

Er is heel veel empirische evidentie die aantoont dat er een groot bestanddeel v wat er kan veranderen vr een 
persoon, niet komt vanuit concrete, technische interventie. Dit heeft wel te maken met niet-technische aspecten 
(bijv. persoonlijkheid vd therapeut).  

In wat volgt bespreken we deze empirische evidentie.  

a. Empirical evidence that challenges the current paradigm 

1. Therapeutic change in depression and allied conditions  

Improvement in depression comes mainly from non-technical aspects of interventions. Evidence shows… 

• Meta-analyses show that drug–placebo differences are minimal ➝ mobilisation of a sense of hope and meaning; 
not: correcting a pre-existing ‘chemical imbalance’.  

• Reviews of comparisons of real with ‘sham’ electroconvulsive therapy (ECT): no significant differences. 
• CBT: most specific features of CBT can be dispensed with without adversely affecting outcomes: comprehensive 

review concluded that there is ‘... little evidence that specific cognitive interventions significantly increase the 
effectiveness of the therapy’.  

Non-specific factors (client variables, extra- therapeutic events, relationship variables and expectancy and placebo effects) 
account for about 85% of the variance in therapeutic outcomes across the psychotherapy field. 

Strong impact therapeutic relationship (28%)! 

Verandering komt grotendeels tot stand dr niet-technische interventies. 

Het komt dus niet door voorafgaande chemische imbalans. Psychiaters willen echter niet pleiten vr anti-medicatie, maar wél 
vr doordacht gebruik ervan. Het belangrijkste deel zit immers in niet-technische aspecten.  

Zowel mensen die elektroshocks krijgen als diegene die het niet krijgen, verbeteren evenveel.  

2. Recovery from serious mental illness (SMI) 

Personally meaningful recovery SMI not necessarily related to the specific treatments ß therapeutic alliance.  

Creating a therapeutic context that promotes empowerment and connectedness and that helps rebuild a positive self-identity 
is of great significance.  

Specific technical interventions, such as drugs, have a limited impact on the overall burden of serious mental illness. Over-
reliance on psychopharmacology as the primary response to serious mental illness created the conditions for a blindness 
towards the serious adverse effects of some psychiatric drug  

Kirmayer & Gold: ‘Defining psychiatry as applied neuroscience valorizes the brain but urges on us a discipline that is both 
mindless and uncultured’.  

We need to develop an approach to mental health problems that is genuinely sensitive to the complex interplay of forces 
(biological, psychological, social and cultural) that underlie them and that can be used therapeutically  

To improve outcomes: focus more on contexts, relationships and the creation of services where the promotion of dignity, 
respect, meaning and engagement are prioritised. We must become more comfortable with cultural diversity, user 
empowerment and the importance of peer support.  

Nu past men de niet-specifieke factoren toe op extreme gevallen. We denken na over de ethiek vd kliniek. Twee belangrijke 
aspecten binnen de therapeutische alliantie (relatie/context):  

1) Empowerment ⇒ je geeft mensen de kracht terug en stimuleert hen om de situatie aan te pakken, om de touwtjes 
in handen te nemen. Er is perspectief ih leven vd zieke mensen.  

2) Connectedness ⇒ je moet je verbonden voelen. Isolatie is het moeilijk te verdragen.  
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⇒ ° Positieve zelf-identiteit: je betekent iets voor anderen. Bijv. Burn-out: je w niet meer erkend in jouw werkidentiteit, 
waardoor alles in duigen valt. Dit toont hoe belangrijk het hebben v/e identiteit is. 

Opnieuw: het is geen pleidooi voor het weghalen vd technische interventie!  

Als we psychiatrie definiëren als toegepaste neurowetenschap, krijgen we een discipline ‘both mindless and uncultured’. Men 
stelt punten v verbetering voor: 

1) Veel te veel framing vanuit westerse cultuur. We moeten leren v andere culturen en ons eigen paradigma in vraag 
stellen.  

2) ‘User-movement’ komt te weinig aan bod. Patiëntenbeweging heeft ons iets te leren, want zij zijn 
ervaringsdeskundigen.  

3) Wrm zou psychiatrie niet veel meer inzetten op faciliteren v groepen mensen met dezelfde, gelijkaardige 
problematieken om in contact te kunnen treden met elkaar? Peer support (bijv. psychosenet.be) is belangrijk om met 
elkaar in contact te komen. Psychologen en HV’ers zijn hier ook op ingeschreven.  

3. Collaboration with the service user movement 

Not until the 1980s that effective user organisations emerged. Since then the rise of the movement has been rapid  

Some service users are happy to define themselves and their problems through a biomedical framework, many others are not.  

Many service users did not really value the technical expertise of the professionals. Instead, they were more concerned with 
the human aspects of their encounters such as being listened to, taken seriously, and treated with dignity, kindness and 
respect.  

De ‘gebruikers’ vd dienst psychiatrie w pas sinds ’80 serieus genomen. We moeten dit zien binnen context v democratisering. 
Patiënten moesten vroeger luisteren en onderdanig zijn, maar nu, in de democratisering, krijgen mensen een stem.  

We moeten ons ervan bewust zijn dat veel mensen levenslang afhankelijk zijn v instellingen en beschutte werkplaatsen. Het is 
daarom een evidentie dat ze serieus genomen w en niet gezien w als radar in machinerie die moet meedraaien. 

Er is wel een probleem met de user-movement: veel patiënten spreken elkaar radicaal tegen omtrent de verklaring v wat hen 
overkomen is. Er blijkt wel één rode draad te zijn: nagenoeg allemaal zeggen ze dat ont-moetingen (niet altijd v moeten moeten 
moeten) hen verandert (treated with dignity, kindness and respect).  

b. Conclusion 

• Mental health problems undoubtedly have a biological dimension, in their very nature they reach beyond the brain to 
involve social, cultural and psychological dimensions. These cannot always be grasped through the epistemology of 
biomedicine.  

• The mental life of humans is discursive in nature  

• We need a radical shift in our understanding of what is at the heart (and perhaps soul) of mental health practice.  

• Post-technological psychiatry will not abandon the tools of empirical science or reject medical and psychotherapeutic 
techniques but will start to position the ethical and hermeneutic aspects of our work as primary, thereby highlighting the 
importance of examining values, relationships, politics and the ethical basis of care and caring  

Herstelgerichtheid gaat gepaard met een bepaalde positie tav medicatie. Deze wordt niet gezien als dé behandeling, maar als 
een mogelijk onderdeel ervan. 

Zie deze video met lezing voor psychosenet.be door psychiater dr. Jeroen Kleinen: https://www.youtube.com/watch?v=qXS-
kSDFVO4  

7. Spanningsveld herstelgerichtheid 

Onderstaand even een overzicht van de spanningsvelden die reeds aan bod kwamen: 

˗ Hoe conceptualiseren van psychische problematieken? ziektemodel - ervaringsmodel.  

We moeten naast het ziektemodel ook het ervaringsmodel plaatsen! Er moet steeds gevraagd worden aan de patiënten 
wat hun ervaring is, hoe zij hun problemen ervaren. 

Versch. concepten hebben concrete gevolgen id praktijk.  

˗ Dominante modellen in de GGZ: biomedische model - psychotherapeutische model.  
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Herstelgerichtheid is niet te reduceren tot één van de twee modellen, maar het is vanuit het spanningsveld tussen de 
twee dat we het zullen proberen situeren. Misschien moeten we de drang om te genezen ad kant laten, waardoor er 
ruimte ontstaat (therapeutische ruimte) die subjectiviteit kan doen heropleven.  

˗ Bejegening: afstand – nabijheid. 

Hoe kunnen we ervoor zorgen dat we voldoende nabijheid creëeren terwijl we toch een professionele afstand bewaren? 
De hulpverlener moet voldoende nabij zijn zonder bedreigend te worden.  

˗ Rol van normen, ethiek en waarden: aanpassen – samenleven. 

Vroeger was er een duidelijke focus op het aanpassen en disciplinering, en niet op samenleven. Mogen mensen anders 
zijn of moeten mensen zich aanpassen aan het normale beeld van een actieve burger? We willen de mensen met een 
psychiatrische problematiek kansen bieden binnen de maatschappij, maar we mogen hen niet verplichten. Ze moeten 
zich niet verplicht voelen om zich te identificeren met het dominante idee. 

Moeten we vooraf reeds weten wat goed is voor hen? Dit is een norm (eigen, of maatschappelijk) waarvan we afstand 
moeten nemen. Moeten mensen zich aanpassen aan wat er v hen verwacht w? 

˗ Rol van expertise: collaboratief?  

Herstelgerichtheid gaat uit van het collaboratieve model. De hulpverlener heeft een bepaalde expertise, maar weet niet 
alles. Er moet samengewerkt worden met de patiënt. De hulpverlener moet zijn kennis meedelen voor zoverre deze nuttig 
is en samenwerken met de patiënt naar wat voor hem/haar relevant is. 

˗ Rol van direct sociaal netwerk: participatief?  

Participatie is belangrijk. Het direct sociaal netwerk wordt vaak buiten de behandeling gehouden, terwijl herstelgericht 
denken er van uit gaat dat we dit sociaal netwerk moeten betrekken, dat dit helpend is. Men beweegt dus weg vanuit het 
pure medische model waarbij de context niet belangrijk is.  

˗ Rol van maatschappij en buurt: hoe samenleven?  

Klassiek gezien moest het individu zich aanpassen aan de maatschappij. Hersteldenken keert dit om en kijkt eveneens 
naar hoe de maatschappij zich kan aanpassen aan het individu.  

Peter Dierinck zal dit verder bespreken.  
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Les 2: Vormen van herstel 
Multipele betekenissen van ‘herstel’ 

1. Inleiding 

In dit hoofdstuk focussen we op verschillende vormen van herstel en het proces waarlangs herstel tot stand komt. 

Met wie je ook spreekt, iedereen is akkoord dat je id psychiatrie moet werken naar herstel. Dit is opmerkelijk: herstel is een 
clusterwoord dat allerlei versch. betekenissen heeft gekregen, maar er is dus ook spraakverwarring aanwezig.  

 

Hier duikt het begrip herstel op: de nadruk komt te liggen op herstel in eigen context. Hersteldenken krijgt op vele manieren 
vorm, zowel in maatschappijgerichte initiatieven als in ziekenhuizen (zie schema). Vaak herstelt men id psychiatrie maar zodra 
men in echte wereld wederkeert blijkt er niets opgelost: mensen behandelen in hun context (= anti-psychiatrie). 

In deze context nog even een belangrijk onderscheid in multipele betekenissen van ‘herstel’: 

• Genezing: term uit medisch discours. Iemand was ooit gezond, werd ziek en wordt terug gezond. Het gaat hier om een 
terugkeer naar een oorspronkelijke toestand. Het succes van de behandeling wordt afgemeten aan het verdwijnen van 
symptomen. 

• Herstel: het ervaren van een psychische problematiek herdefinieert het leven. Sommige mensen blijven symptomen 
behouden en leren hiermee leven. Deze doelgroep werd lang genegeerd in de GGZ. Ze werden benoemd als ‘chronische 
patiënten’. Hersteldenken stelt dat deze mensen toch kunnen blijven leven met hun symptomen en normaal kunnen 
functioneren. 

2. Belgische context 

Hoe w er nu over herstel gedacht in België?  

Zoals reeds besproken in H1 vond er een historische evolutie plaats in de psychiatrische gezondheidszorg. De psychiatrische 
behandelingen in ziekenhuiscontexten evolueerden naar een behandeling in de MS zelf (rehabilitatie), samengaand met een 
afbouw vd instellingen (deïnstutionalisering).  
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Historisch, bottom-up gegroeid zijn we een vd landen met het meest 
aantal psychiatrische ziekenhuisbedden. We bezitten er dubbel zoveel 
als Frankrijk, terwijl beide landen niet substantieel verschillen qua 
zorgsysteem en budget voor zorg (cijfers uit 2011). België kent 2e 
grootste densiteit v psychiatrische bedden wereldwijd wat een 
residentiële vorm v zorg is (vastgesteld dr OESO 2013).  

Psychiatrische bedden kosten enorm veel, wat een probleem is! Zeker 
omdat men de middelen die hiervoor gebruikt worden ook anders kan 
besteden aan dezelfde doelgroep.  

Er ontstond een beweging om na te denken over alternatieven: OESO 
(Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling). 

Er is geen enkele overheid die beslist hoe men al dan niet moet 
investeren. De reden waarom wij zoveel bedden hebben is de impact v 
religieuze ordes (bv. kloosters), die heel lang de zorg uitoefenden bij 
ons. Gedurende de 20e eeuw waren deze religieuze ordes grote spelers 
die voor een groot stuk het beleid omtrent de zorg bepaalden. Het 
aantal bedden in België is dus niet bottom-up gegroeid, werd nooit 
opgelegd door politieke beslissingen.  

Vanuit kritieken geuit door het OESO komt een reflectie en een zorgvernieuwing tot stand. Deze zorgvernieuwing kreeg 
concreet gestalte in 2010. Het feit dat er veel discussie is, is een goede zaak id psychologie. 

 

De ziekenhuiswetgeving - met name artikels 11 en 107 - werd in 2010 
aangepast.  

Artikels 11 en 107 zullen we nog veel horen. Art. 107 stelt dat er te veel bedden zijn en 
dat er meer geïnvesteerd moet w in zorg ter plaatse (in milieu vd patiënt zelf). 

Deze aanpassing hield in dat men in België zorgregio’s aflijnde (per 
provincie 2/3). Er werden tezamen regionale zorgcircuits opgericht met 
een betere afstemming tussen zorgaanbod en zorgvraag.  

Deze shift betekende dat alle ziekenhuizen en centra in een bepaalde 
regio moesten samenzitten en nadenken over wat de regio nodig heeft 
en wie daarin zal gaan voorzien. Bv. In bep. regio’s amper aanbod naar 
drugproblematiek, terwijl er veel vraag naar is.  

De ziekenhuizen en centra moesten vd overheid 5 kernfuncties garanderen in functie van wat de mensen in hun regio nodig 
hebben: 

1 GGZ-promotie, preventie, vroegdetectie en vroeginterventie 

Zorgen dat men op tijd de mensen met beginnende symptomen bereikt. Zo zijn er bij psychotische problemen bijv. 
prodromale verschijnselen die wijzen op een mogelijke psychotische evolutie.  

Door aan vroegdetectie en -interventie te doen kan men hier op inspelen en de kans op een psychose bijv. verkleinen. 
We kunnen korter op de bal spelen om verergering te voorkomen. Zo komt er budget vrij vr psychologen om naar scholen 
bijv. te gaan.  

2 Mobiele behandelingsteams voor acute en chronische problematiek 

Klassiek verplaatst de patiënt zich naar het ziekenhuis waar hij/zij behandeld w, weg vd eigen omgeving. Met mobiele 
behandelteams wil men hier tegenin gaan. Verzorgend personeel komt aan huis, binnen de gezinscontext, en denken daar 
samen met de patiënt na over behandeling en interventie. Dit niet alleen voor acute crisismomenten; men stelt 
langetermijntrajecten op! 

3 Rehabilitatieteams die werken aan herstel en inclusie 

De rehabilitatieteams leggen de focus op de verhouding patiënt-maatschappij en krijgen als taak inclusie (de mensen id 
MS te laten blijven) te bewerkstelligen.  

Men wil mensen behandelen in context, omdat men weet dat mensen met psychopathologie uit de boot dreigen te vallen.  
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4 Intensieve gespecialiseerde residentiële GGZ-units 

Psychiatrische ziekenhuizen hadden voordien zowel acute populaties als chronische afdelingen. Met de hervorming wil 
men de chronische afdelingen tegengaan.  

Men zet in op intensieve behandelunits, waarbij de behandeling gevolgd w door ontslag uit het ziekenhuis. Het ziekenhuis 
moet een tijdelijk passagemoment zijn. Is ons aanbod wel afgestemd op wat er nodig is?  

5 Specifieke woonvormen en verblijfsformules  

Sommige patiënten hebben zo’n ernstige problemen dat ze moeilijk zelfstandig kunnen wonen. Voor deze mensen 
voorziet men specifieke verblijfsvormen zoals begeleid wonen of beschut wonen. Ander voorbeeld: doorgangshuizen tss 
psychiatrie en beschut wonen of alleenstaand wonen.  

Deze tendens is internationaal en lijkt ook niet snel te stoppen.  

➝ Herstel-denken = leidend concept in GGZ-hervorming. Bovenstaande evolutie zal dus ongetwijfeld de komende jaren 
voortgezet w! 

“Key knowledge gaps have been identified as the need for clarity about the underpinning philosophy of recovery” 
(Leamy et al. 2011, p. 449). De kennis die in voorgaande regio’s ontbrak w erkend als een cruciale nood aan 
duidelijkheid omtrent de filosofie v herstel.  

Een loutere evolutie zoals voorgesteld in de hervorming heeft echter nefaste effecten en is een probleem. De 
deïnstutionalisering of ‘vermaatschappelijking’ die voorgesteld w, houdt in dat de verzorging meer in de MS gebeurt. Net voor 
onze doelgroep (mensen met mentale problemen) is dit vaak niet ideaal, want veel mensen dreigen voor altijd in instelling 
opgenomen te w (veel mensen in de instelling, vallen uit de boot): 

• Discontinuïteit van zorg door kortdurende interventies in gemeenschap, vaak afgewisseld met korte opnames. 

Dit is nefast voor personen met een mentale problematiek aangezien zij net veel nood hebben aan ondersteuning. Ook 
wisselt de equipe die instaat voor de zorg van de patiënten continu. Meerdere teams houden zich bezig met de verzorging 
van de patiënten, wat leidt tot een versnippering in wie precies de verantwoordelijkheid opneemt voor de zorg. Dit is 
mogelijk nefast voor de populatie omdat de vertrouwensband met bepaalde personen ondermijnd wordt, en net deze 
vertrouwensband is een belangrijke genezende factor! 

De verandering is groot voor mensen die bijv. al jarenlang in instelling zitten (‘op hun gemak’), moeten plots kortdurende 
opnames ondergaan, of verhuizen omdat instellingen anders gesubsidieerd w, etc. Voor mensen met paranoïde 
gedachten kan dit wel verhelderend zijn: hun idee over iemand die àlles weet w verbrokkeld, want men w van hot naar 
her gestuurd.  

• Veelal focus op individuele coping i.p.v. ook voor samenleven in contexten. 

De nadruk ligt heel sterk op het individu en veel minder op de interactie tussen persoon en omgeving. Het samenleven 
en de plek vinden in een relationele context wordt aan de kant geschoven. 

Alle focus w gelegd op hoe iemand omgaat met zijn context. Dit heeft paradoxaal effect: het is niet omdat je thuis een 
behandeling is, dat je zijn thuiscontext ook meebehandelt.  

• Grotere kans op suïcide, dakloosheid, criminele betrokkenheid➝ indicatoren v fragiel sociaal netwerk. 

Mensen met een (chronische) aandoening hebben vaak de facto geen goed vangnet (en netwerk) en zijn zo een makkelijk 
slachtoffer voor mensen die misdaad organiseren. De kans op suïcide, dakloosheid en criminele betrokkenheid nemen zo 
toe (vaak omdat kwetsbaarheid uitgebuit w). 

3. Herstel/recovery als meervoudig concept 

Een belangrijk probleem dat optreedt, is dat het begrip herstel heel ambigu is! Het heeft verschillende invullingen, kan 
verschillende definities omvatten.  

Wat verstaan we nu precies onder het begrip herstel? We overlopen bepaalde opvattingen over hoe mensen herstel denken: 

Definitie 1: V/e ervaringsdeskundige (persoon die zelf problematiek meemaakte), (20ste E; start hersteldenken) 

“Recovery is a process, a way of life, an attitude, and a way of approaching the day’s challenges. It is not a perfectly linear 
process. At times our course is erratic and we falter, slide back, regroup again ... The need is to meet the challenge of the 
disability and to re-establish a new and valued sense of integrity and purpose within and beyond the limits of the disability; the 
aspiration is to live, work, and love in a community in which one makes a significant contribution  “ (Deegan, 1988, p. 15)  
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® Accent op proces: we zijn continu in beweging en kunnen we bij uitbreiding op iedereen toepassen; het is een proces 
om te zijn.  

® Erratic: het is een proces van vallen en opstaan, het is hobbelig en niet-lineair.  

® Challenge of the disability: men moet omgaan en accepteren met de beperkingen die men heeft, opnieuw doel en 
betekenis te vinden in leven, voorbij de symptomen. Dit is een uitdaging om een doel en betekenis te kunnen hebben 
in je leven.  

® Het doel is kunnen leven, werken en liefhebben in een gemeenschap, een netwerk van naasten, waar je een bijdrage 
kan leveren en erkend w in je eigen waarden. 

Definitie 2: V/d grondlegger v rehabilitatie-denken (20ste E; start hersteldenken) 

“... a deeply personal, unique process of changing one’s attitudes, values, feelings, goals, skills, and/or roles. It is a way of living 
a satisfying, hopeful and contributing life even with limitations caused by illness. Recovery involves the development of new 
meaning and purpose in one’s life as one grows beyond the catastrophic effects of mental illness” (Anthony Slade, 1993, p. 21)  

® Herstel = persoonlijk veranderingsproces. Focus ligt niet op wat verloren ging, maar wat men wél nog kan.  

® Men transformeert als mens. Bijv. Mensen met psychotische moeilijkheid staan voor de uitdaging hun leven te 
herdefiniëren (in vgl met hoe het voor de moeilijkheid was). Ondanks wat er gebeurd is, toch een bevredigend leven 
te kunnen hebben. Nieuwe betekenissen en doelen formuleren.  

® Aanvankelijk kan dit catastrofale effecten hebben: er overkomt jou iets en je hebt idee dat je hier niet doorkomt. 
Echter, met juiste hulp kan catastrofaal effect getemperd w als je je zelf kan herdefiniëren.  

Door internationale tendens is er een 3e definitie ontstaan (Slade & Longden): Systematisch onderscheid tss 3 vormen v herstel 
(1) klinisch, 2) persoonlijk, 3) maatschappelijk). Zie verder… 

a. Klinisch herstel 

Slade & Longden (2015, p. 3) “A widely-used definition is that [clinical] recovery comprises full symptom remission, full or part-
time work or education, inde- pendent living without supervision by informal carers, and having friends with whom activities 
can be shared, all sustained for a period of two years [7]. Although not a term used in the definition, this could be summarised 
as being ‘normal’”. 

Als je herstelt keer je terug naar de beginfase: eerst ben je gezond (‘normaal’), later w je psychotisch, herstellen betekent 
‘terug normaal w’. Dit is een medische benadering, in die zin dat er een probleem is en dat dit opgelost kan w. Dit is een vorm 
v herstel waar vooral medici achterstaan. 

“Emerged from professional-led research and practice. It has four key features:  

• Recovery is an outcome or a state, generally dichotomous – a person is either ‘in recovery’ or ‘not in recovery’  
• It is observable – in clinical language, it is objective, not subjective  
• It is rated by the expert clinician, not the patient  
• The definition of recovery does not vary between individuals “ 

Vertaling: Een patiënt is klinisch hersteld wanneer… 

• De symptomen verdwenen zijn: symptoomvrij leven kan. 
• Hij/zij opnieuw (deeltijds) kan werken of naar school kan gaan 
• Hij/zij onafhankelijk kan leven (zonder hulp). 
• Hij/zij vrienden heeft 

… en dit alles gedurende twee jaar. Het voldoen aan deze eisen geldt dan als ‘normaal zijn’. 

Slade & Longden geven aan dat deze definitie voorkomt uit onderzoek van professionals naar de effectiviteit van interventies. 
De definitie heeft vier hoofdkenmerken: 

1) Herstel is een uitkomst of staat en is een dichotoom begrip. Een patiënt is ofwel hersteld, ofwel niet hersteld 
2) Herstel is observeerbaar en dus objectief, niet subjectief (er zijn objectieve criteria). 
3) De clinicus/expert beoordeelt herstel, niet de patiënt zelf. 
4) De definitie v herstel is uniform over individuen, hier zijn weinig tot geen verschillen tussen versch. individuen.  

➝ Deze def. getuigt v technologisch paradigmatisch denken waarin patiënten een passieve rol spelen ih verhaal. De definitie 
is opgesteld vanuit het technologisch paradigma (medisch) dat derde-persoonsperspectief inneemt.  
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➝ Dit leidt tot gestandaardiseerde interventies voor versch. types patiënten (zo krijgen patiënten met een psychose een 
andere behandeling dan mensen met een andere problematiek)?  

Deze visie verleent toegang tot kwantitatief onderzoek.  

b. Persoonlijk herstel 

Vanuit de patiëntenbeweging zelf is deze visie bottom-up gegroeid. Deze is eerder een psychologische blik (ó klinisch herstel 
met medische blik).  

“A different understanding of recovery has emerged from the mental health service user and survivor movement. This second 
meaning can be called ‘personal recovery’. In contrast to clinical recovery, personal recovery:  

1. Is a process or a continuum 
2. Is subjectively defined by the person themselves  
3. Is ‘rated’ by the person experiencing the mental health difficulties, who is considered the expert on their recovery. 
4. Recovery means different things to different people, although there are aspects that many people share”. (Slade & 

Longden, 2015, p. 3)  

Vertaling: Bij persoonlijk herstel ligt het accent op het individueel transformatieproces. Het groeide bottom-up, vanuit 
verklaringen van patiënten. 

1. Herstel is een proces, een continuüm, iets wat je doormaakt. Niet zozeer een toestand, het is eerder een werkwoord. 
2. Herstel is subjectief en wordt gedefinieerd door de patiënt zelf. 
3. De patiënt zelf beoordeelt of hij/zij al dan niet hersteld is en w gezien als de expert vh eigen herstel. 
4. Herstel w individueel ingevuld: iedereen bepaalt vr zichzelf.  

➝ Klinisch herstel = herstellen van een problematiek.  

➝ Persoonlijk herstel: kan met een problematiek 

⇒ Het accent komt dus te liggen op de zieke ipv de ziekte, op de mens en hoe deze de eigen situatie ervaart. We zien een 
focus op de mens met een problematiek i.p.v. op de problematiek:  

“the central shift in a recovery-oriented system, therefore, involves seeing an individual not as a patient— someone who 
is fundamentally different and therefore needs treatment before getting on with life—but as a person whose efforts to live 
the most fulfilling life possible are fundamentally similar to those of people without mental illness.” (Slade, 2012, p. 703) 

Deze visie verleent toegang tot kwalitatief onderzoek. Ih verlengde v Slade & Longden voerden Stuart et al. een kwalitatieve 
meta-synthese. Dit was een empirische omschrijving obv 15 studies, met de vraag “What do we know about how service users 
with severe and enduring mental illness experience the process of recovery?”. Leamy et al. (2011) ontwierp het CHIME-model. 
Stuart et al. (2017) maakten een uitbreiding CHIME-kader: CHIME-DTAR model: 

 

ò 

Connectedness Aansluiting vinden bij anderen (zowel peers als familie als mensen uit de buurt), je voelt je 
verbonden met mensen.  
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Hope and optimism about 
the future 

Toekomstperspectieven ontwikkelen voorbij de symptomen en moeilijkheden. Er is hoop 
dat er hen nog iets te wachten staat (bijv. Kleinkinderen komen om de 2 weken langs) dat 
optimisme oplevert. 

Identity Het gevoel kunnen hebben van iemand te zijn, een positief zelfgevoel v identiteit. Dit is ook 
het beste antigif tegen stigma (“het zijn v/e psychiatrisch patiënt” vs. “ik ben een schilder”).  

Meaning in life Iets betekenisvol definiëren in het leven, de eigen problematiek kunnen ervaren als iets wat 
niet toevallig is. Sommigen koppelen dit aan spiritualiteit. 

Empowerment Zelf de regisseur w van de eigen behandeling, het eigen leven. Je bent niet zomaar het 
weerloze slachtoffer.  

Difficulties Voor de meesten gaat herstel gepaard met moeilijkheden zoals restsymptomen, financiële 
moeilijkheden. Wanneer je een perspectief vindt om om te gaan met deze moeilijkheden, 
bereik je herstel. Je herstelt wnnr je bos door de bomen ziet.  

Therapeutic input Herstel betekent vaak ook dat mensen blijvend gebruik maken v HV, dit ondersteunt het 
herstelproces. Mensen herstellen wnnr ze idee hebben dat ze ergens terecht kunnen.  

Acceptance and mindful 
awareness 

Herstellen betekent ook aanvaarding vd limieten waar je mee te maken hebt. Deze zullen 
niet zomaar verdwijnen. Mensen helpen accepteren dat ze vr altijd een bep. 
moeilijkheid/problematiek hebben.  

Returning to, or desiring, 
normality 

Jezelf een beetje ‘normaal’ kunnen voelen ondanks bep. moeilijkheden. Ook dit gaat in tgn 
stigma; iedereen heeft bep. moeilijkheden, maar dit maakt jou niet tot abnormale persoon.  

Maar… Ook hier komen er opnieuw kritische noten: 

1. “In a review of recovery literature, Onken et al. (2007) caution against celebrating only the strengths of those who appear 
successful, as this can perpetuate the idea that recovery is something achievable by everyone who simply applies 
themselves. An unintended consequence might be that people who struggle with recovery concepts are perceived as 
not trying hard enough, and become marginalised and even blamed for not conforming to a recovery ideal. This has been 
identified as a concern about services’ adoption of the recovery approach (Arenella, 2015; Rose, 2014): at worst, it might 
promote a neo-liberal narrative of responsibility in which the individual can always prevail, regardless of social or material 
circumstances.” (Stuart et al., 2017, p. 301”. 

Komt vooral vanuit maatschappelijk herstel. Klinisch herstel legt vooral focus op het individuele. Er moet ook een 
MS’elijke tegemoetkoming zijn vr mensen met moeilijkheden. Dit w de strijd v maatschappelijk/sociaal-werkers. Het 
persoonlijk- en maatschappelijk herstel kunnen elkaar versterken.  

Indien dit niet het geval is, kan dit persoonlijk herstel gerecupereerd w in een neo-liberale logica: ieders droom moet 
individueel gerealiseerd w, zonder dat staat hiertussen komt. Dit betekent dat mensen aan hun lot w overgelaten, terwijl 
sommige mensen wel effectief hulp nodig hebben.  

2. “The recovery paradigm can be sharply criticized because of the socially constructed norm of the self-managing, self-
sufficient, and independent consumer-citizen who is fully responsible for his/her own choices… In this normative notion 
of citizenship that promotes “projects of the self” [47], people with mental health problems are expected to become 
self-sufficient and productive citizens within the scope of self-responsibility, as the responsibility for leading a fulfilling 
life is individualized ” (Vandekinderen et al., 2012, p.3) 

Op je gemak lezen en laten bezinken. Het komt erop neer dat er dreigt een nieuwe norm geïntroduceerd w: onze taak 
als psycholoog is om te proberen denken zonder norm. Dwz dat iedereen een zelf-manager w v zijn eigen leven, dat 
iedereen volstaat met zichzelf en dat hij onafhankelijke consument kan zijn.  

3. “It becomes particularly tricky when this ideology of individual choice and opportunity denies the fact that some citizens 
have few available choices and resources [46], while at the same time implying that so-called “responsible citizens make 
reasonable choices and, therefore, ‘bad choices’ result from the wilfulness of irresponsible people” [51]. Recovery implies 
“a danger of running too close to contemporary neoliberal notions of self-help and self-responsibility and glossing over 
the structural inequalities that hamper personal and social development”” (Vandekinderen et al., 2012, p.3) 
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Deze visie houdt veel te weinig rekening met omstandigheden waarin mensen zitten. Veel mensen zitten jarenlang in 
instelling en hebben met heel veel moeite beetje persoonlijk leven opgebouwd. Maar… Om dan bij VDAB het deksel op 
de neus krijgen. We zien weinig tegemoetkoming en deze mensen vallen uit de mand.  

4. “Rose [53] refers to the privatization of risk, which concerns people who do not, and cannot, live up to the expectations 
of becoming self-responsible in managing their mental health and other social problems, which creates “a division of the 
population into those who are capable of managing risk and those whose riskiness requires management under what 
might be called a tutelary relationship, a division that might be expressed as one between the ‘civilized’ and the 
marginalized”’” (Vandekinderen et al., 2012, pp.3-4) 

Puur focussen op persoonlijk herstel is te beperkt! Dit brengt ons bij het maatschappelijk/sociaal herstel. 

Kort: Hier komt ook kritiek op: het risico van deze visie is dat we een zeer individualiserend perspectief krijgen en een bepaald 
succesverhaal creëren. Een onverwacht neveneffect kan zijn dat mensen die er niet in slagen om te herstellen beschuldigd 
worden. Uitspraken als “Ze doen niet voldoende inspanning”, “Ze zetten niet de juiste stappen” worden snel gedaan. Sommige 
mensen hebben gewoon effectief veel minder middelen of hulpbronnen om vorm te geven aan hun eigen leven! Deze 
patiënten hebben te leiden onder structurele ongelijkheid. 

c. Sociaal/maatschappelijk herstel 

Critici v persoonlijk herstel komt vooral vanuit de hoek v sociaal-werkers: er zijn structurele ongelijkheden id SL. Op dit niveau 
is er idd iets wat mensen effectief isoleert en in moeilijkheden brengt, waar psychologen geen antw op hebben.  

 “Being able to live with minimal social disruption and being financially independent with stable accommodation” (Chester et 
al., 2016).  

➝ We zien dat er aandacht is voor en ondersteuning bij: samenleven in diverse netwerken (gezin, familie, vrienden 
en kennissen) en buurt, dagbesteding (school/werk/hobby’s), financiën, huisvesting.  

Bijv. Straathoekwerk: dit dient om zo laagdrempelig mogelijk bij mensen aan huis te gaan (als ze al een huis hebben) 
om te checken hoe het gaat met hen, een band op te bouwen,… Dit is vaak moeilijk want zulke mensen zijn sceptisch.  

Herstel w hier gereduceerd/nadruk gelegd op financiële middelen en onafhankelijk en stabiel kunnen leven. Het is 
dus ook een reductie.  

Slade (2012): 

• “Recovery begins when you find someone or something to relate to.  

Mensen voelen zich soms uitbehandeld of geïsoleerd, wnnr er niemand meer is om naar jou te luisteren. Maar… 
budgetten w zeer laag gehouden dr overheid (in Antwerpen extreem!).  

• The job of the system is to support the relationship (…), maintaining an organizational commitment to recovery, and 
promoting citizenship among individuals in recovery.”  

Hen helpen om terug ah werk te gaan, weer naar school te gaan,…  

• “As an exploration of the experiences of people with mental health problems shows that people are conscious of 
their impaired life position, describing “unemployment, divorce, housing problems, lack of money and social 
isolation” [63, page 622], a conceptual shift implies moving into a nuanced and social understanding of recovery.” 
(Vandekinderen et al., 2012, p.4) 

De meest ongekende problemen zijn werkloosheid, scheiding, huishoudproblemen, geen geld en sociale isolatie. 
Hier moeten we iets aan doen.  

• “The value of care and support depends on the ongoing engagement of professionals in shaping the relationship 
between the citizen with mental health problems and everyday society as the terrain of interactions with other 
people, based on an assumption of interdependency and joint responsibility which is redefined in every situation” 
(Vandekinderen et al., 2012, p.5) 

Het accent in deze beweging ligt op burgerschap. Echter, het dreigt de kleur te krijgen v/e sort bemoeienis. We zijn 
maar een mens in verhouding tot een ander.  

Vertaling:  

Sociaal herstel houdt in dat de patiënt in staat is om te leven met minimale sociale ontregelingen, financieel onafhankelijk is 
en een stabiele accommodatie heeft. 

Er is aandacht voor en ondersteuning bij: 
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• Het samenleven in verschillende netwerken (gezin, familie, vrienden, kennissen) 
• De buurt waarin men leeft  
• De dagbesteding (school, werk, hobby’s) 
• Financiën 
• Huisvesting 

Sociaal werk zet dan ook in op werkloosheid, scheidingen, huiselijke problemen, geldproblemen en sociale isolatie 

➝ Accent op rechten, kansen en positie zoals verleend door omgeving 

_ _ _ 

Een overzicht: 

Klinisch herstel medisch model, psychiatrisch  ® herstellen van een problematiek 

Persoonlijk herstel patiënten, gebruikers, psychologisch ® problematiek kan aanwezig blijven in het leven 

Sociaal herstel bestudeert hoe maatschappelijke systemen in elkaar zitten 

De drie definities staan op gespannen voet met elkaar. 

Hou steeds in je achterhoofd dat er verschillende definities zijn! Vraag je zeker af wat mensen bedoelen wanneer ze het hebben 
over herstel. Klinisch herstel is niet echt herstel, persoonlijk herstel en sociaal herstel zijn complementair. 

We spreken nog steeds van participatief burgerschap (‘zijn er kansen voor mensen om te participeren of zijn er structurele 
barrières waarop ze botsen?’) en niet van normatief burgerschap (zeggen wat de patiënten moeten doen, bijvoorbeeld ‘de 
patiënt moet kunnen werken om te kunnen spreken van herstel’) 

➝ Interactie met inbreng van eigen(aardig)heden ó normatief burgerschap 

d. Herstel als existentieel en relationeel proces 

We behandelen een achtergrondtheorie om de versch. kaders beter te begrijpen. Perspectieven rond klinisch, persoonlijk en 
sociaal herstel geven aan: 

• Dat symptomen een impact hebben op herstel, maar niet hoe dat proces v herstel verloopt. 
• Kunnen gelezen worden vanuit… 

o Enerzijds: passieve desubjectiverende positie (medische visie): symptoom als probleem in het leven en herstel 
als terug naar af. 

o Anderzijds: symptoom als expressie v moeilijkheid met het leven en herstel als doorsteek naar nieuwe 
positionering. Het symptoom zegt iets over jouw existentie. Herstel is een doorsteek naar een nieuwe positie 
omtrent wie je bent (existentieel) en dit in verhouding met anderen (relationeel)  

Insteek vanuit psychoanalytisch model (Vanheule, 2018) 

In dit deel gaan we in op hoe professor Vanheule herstel ziet. Herstel volgens hem is enerzijds existentieel, anderzijds 
relationeel en bestaat eruit om op die 2 vlakken opnieuw een evenwicht te vinden. Let wel: dit betekent niet terugkeren naar 
hoe het eerder was, er wordt een veranderingsproces doorgemaakt. 

• Existentieel: heeft te maken met vraag naar mezelf 
o Heidegger: het feit dat we id wereld geworpen zijn is het enige wat je kan doen, sterven.  
o Psychoanalyse claimt dat je zelf kan invullen wat jouw leven zal inhouden (buiten sterven). Id wereld kom 

je niet dé mens tegen, maar een mens met zijn unieke ervaringen.  
• Relationeel: heeft te maken met contacten met naasten 

o Leven id wereld staat altijd in verhouding tot leven met de ander.  

In het technologisch paradigma (= het dominante; het biomedisch model) is een symptoom een teken ve ziekte. De arts 
probeert symptomen te lezen en vanuit groepering van symptomen een diagnose stellen. Een symptoom is een uitdrukking 
van een ziekte, storend element in lichaam en behandeling bestaat eruit de symptomen weg te werken, het pathogeen 
mechanisme verwijderen/neutraliseren.  
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Het nevenstaande schilderij v Rembrandt toont aan 
hoe het medische model werkt. De lln krijgen les 
over anatomie vd onderarm, maar kijken niet naar 
lichaam maar naar codex, het boek.  

Men probeert symptomen te classificeren 
naargelang wat er beschreven staat id boeken. De 
onderarm klopt ook anatomisch niet, maar is 
geschilderd zoals de afbeelding ih boek.  

Het is het prototype vb v hoe de arm eruitziet. Het 
individuele lijk doet er niet toe, want de anatomie is 
algemeen. 

 

Foucault benoemt dit als ‘de kliniek vd blik’. 

In deze ‘kliniek vd blik’ w patiënten bekeken vanuit 
een expertenperspectief en geclasseerd. Het is een 
duidelijk medische benadering. Nietzsche claimt dat 
dit niets meer is dan een beschrijving.  

Hiertegenover staat een andere benadering: ‘de 
klinisch vh oor’, dit is die vh luisteren, de 
psychoanalytische benadering. Hier gaat men na 
wat het symptoom precies zegt over de 
patiënt.Door te luisteren naar een patiënt kan men 
zijn eigen symptoom mss beter begrijpen.  

Vanuit psychoanalytisch model: 

In de psychoanalytische benadering heeft een symptoom de volgende kenmerken: 

• Een vervreemdende impact (het is niet afhankelijk van de wil). Het is iets vreemds voor jezelf.  
• De confrontatie met de Ander in jezelf 
• Het stelt de zelfervaring in vraag “Wie ben ik nog?”; “Is dit mijn lief?”; “Word ik gek?” 
• Het komt voort uit een onweten met betrekking tot existentievragen; “Wie ben ik?” is een existentievraag 

Relaties ➝ geen automatisme = ‘wanverhouding’ ➝ ethische vraag: wat moet ik doen? 

De mens heeft een fundamenteel zijnstekort, we hebben geen weten over hoe we moeten leven. Zoals Nietschze zei: “de mens 
is een ziek dier”.  Dit fundamenteel zijnstekort zorgt ervoor dat we kwetsbaar zijn. We hebben antwoorden verzonnen op de 
zijnsvragen, maar niemand weet of zijn/haar antwoorden geldig zijn.  

~Sartre: mensen zijn prematuur geboren en zijn radicaal afhankelijk v zijn zorgfiguur. Dit gaat ook verder dan puur 
lichamelijke. Door bewustzijn kunnen we vragen stellen wat ons psychisch kwetsbaar maakt (het feit dat we mens 
zijn). Het feit dat we spreken kunnen we ons de vraag stellen wat we zijn en wat we doen (~Lacan).  

De geformuleerde antwoorden halen we uit onze context (opvoeding, cultuur, muziek, …). Personen die maar een klein vangnet 
van dragende ideeën konden ontwikkelen, zijn veel kwetsbaarder. Dit zijn dan mensen met psychische problemen; ze krijgen 
geen antw meer op die existentiële vragen.  

Dit blijkt uit epidemiologisch onderzoek van Jim Van Os (Nederlandse psychiater): 

➝ Opvoeding en cultuur bieden gedachten aan die kunnen dienen als existentieel vangnet met antwoorden om het 

leven te kunnen leven. “Wat kan ik als vrouw doen in een SL? ➝ Ik kijk naar mijn moeder/oma/zus/…”. 

➝ Omgekeerd zien we de impact van verwaarlozing, ontworteling, vereenzaming (zie verder…) op existentiële 
problematieken met als gevolg psychopathologie.  

⇒ Al deze zaken tonen het belang v narratieven.  

Focus artikel Van Os 

Van Os voerde vooral epidemiologisch onderzoek mbt psychoses en heeft goed gedocumenteerd dat er psychische erfelijkheid 
is in geval v schizofrenie (40-60%). Maar… Wat mensen overerven is niet zozeer kwetsbaarheid vr schizofrenie, maar een 
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kwetsbaarheid ih algemeen. We kunnen slechts 6% specifieke erfelijkheid verklaren. Hieruit concludeert hij dat we niet 
fatalistisch moeten zijn.  

Waar er een algemene opvatting bestaat dat schizofrenie voor een groot deel genetisch overdraagbaar is - en de 
erfelijkheidsfactor dus een grote rol speelt - stelde Van Os dat er bij het ontstaan van schizofrenie sprake is van 50% nature en 
50% nurture. 30% van de naturecomponent wordt dan ook nog eens verklaard door het aanwezig zijn van een 
psychopathologie bij de ouders. Slechts 6% wordt verklaard door specifieke overerving. Het gaat dus eerder om een bredere 
kwetsbaarheid. Erfelijkheid speelt een rol, maar globaal genomen is de impact ervan niet zo supergroot. 

Hier tegenover kunnen we optimisme opstellen. Van Os haalde een aantal factoren aan die predictoren zijn voor de 
ontwikkeling van schizofrenie (de nurture-zijde vh verhaal): 

• Wonen/opgroeien in een grote, stedelijke stad/omgeving (ó natuurlijke omgeving).  
• Behoren tot een minderheidsgroep (bijv. Moslim zijn in katholiek land, LGBTQ).  
• Cannabisgebruik op vroege leeftijd 
• Trauma en verwaarlozing 

 

Als we dit theoretisch inkaderen kunnen we structureel zien dat het precies díe groepen zijn waarbij een narratief 
problematisch is.  

Bijv. Cannabisgebruik (maar vaak ook druggebruik in algemeen): Het is een gebeuren ih illegale circuit, vaak zonder dat jouw 
ouders het weten, isoleert je waardoor je narratief problematisch w rond jouw existentie.  

Bijv. Trauma: het narratief w uitgedaagd want je hebt alles verwacht, behalve dàt.  

 

Metafoor Schopenhauer’s stekelvarken: mensen zijn zoals stekelvarkens. Ze hebben het koud id 
winter en kruipen dicht bij elkaar. De stekels beginnen te prikken en zo zullen ze verder uit elkaar 
gaan. Krijgen het weer koud,… Men is constant op zoek naar de juiste afstand. 

De zijnstekorten waar iedereen mee te maken krijgt komen tot uiting op 4 specifieke gebieden. We zien 4 thema’s in onze 
ervaring van zijnstekort: 

• Man/vrouw zijn 

• Relaties  

• Ouderschap / kind zijn 

• Leven in licht van de dood 

De kwetsbaarheid die voortkomt uit het niet weten vh antwoord op bovenstaande vragen is aanwezig bij iedereen! Vaak als 
men spreekt over psychische kwetsbaarheid lijkt het alsof dit iets is dat alleen sommige mensen treft. Dit is niet het geval. Bij 
de ene mens komt het gewoon acuter tot uiting dan bij de andere. In de context van onzekerheden en worstelingen rond de 
zijnstekorten ontwikkelen mensen symptomen. Deze symptomen zijn een oplossingspoging en getuigen v onze worsteling. 
Vanuit een psychoanalytisch perspectief zullen we de symptomen beluisteren in plaats van wegvegen. 
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à Punten van kwetsbaarheid (bij iedereen). 

à Levenskeuzes en -gebeurtenissen; onbewust. 

à Symptomen = oplossingspoging; getuigen van onze worsteling: beluisteren i.p.v. wegvegen; wel soms helpen verlichten. 

4. Biomedische vs. subjectiverende benadering van hallucinaties 

In DSM: hallucinatie = foutieve waarneming “any perceptual experience in the absence of external stimuli” (Allen, Laroi, 
McGuire, & Aleman, 2008, p. 176). De definitie legt dus de nadruk op de foutieve waarneming door de patiënt 

® Het accent ligt op foutieve sensoriële perceptie, kort: een foute waarneming.  

® Sluit dicht aan bij Esquirol’s (1845) eerste definitie v hallucinatie: “a person is said to labor under a hallucination, or 
to be a visionary, who has a thorough conviction of the perception of a sensation, when no external object, suited to 
excite this sensation, has impressed the senses.” 
Dit is atm in de psychiatrie nog steeds dominant. Er is géén extern object, en toch ervaart iemand iemand iets. DSM 
zegt dat alle accent ligt op een foute perceptie.  

Als we kritisch nadenken over deze def. zien we dat er veel vragen open blijven bij deze definitie:  

• Waar stopt illusie (bv. kind zegt dat het een spook gezien heeft; verschillende mensen zeggen dat ze een UFO zagen) 
en begint hallucinatie? 

o Wat is het verschil tss een hallucinatie en een teveel aan fantasie?  

• En 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? 

o Ook hier staan de criteria niet op punt.  

Er is geen sprake v criteria in de definitie ➝ expert moet terugvallen op inschatting ➝ de subjectiviteit vd clinicus dient 
als criterium. “Wat ík als clinicus zie als hallucinatie”.  

Bep. scholastici claimden dit al: 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): 

 

• percipiens = waarnemer die een waarneming opbouwt 
• perceptum = de waarneming v wat de buitenwereld is 
• sensorium = zintuig, stoort info door over het object id ruimte 
• extramentaal objext = object id ruimte, de buitenwereld 

® Hallucinatie ⇒ een waarneming opbouwen binnen een bep. zintuiglijk register, zonder extramentaal object.  

® 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 tss hallucinatie en waarneming. 

® Het onderliggend idee hieris dat er een defect zit id 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. 

o Psychotici w dan gezien als mensen die deficitair zijn.  

 

Lacan keert de deficitaire visie om en stelt: “De vraag die 
ontbreekt in 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?” 

Met dit kunnen we therapeutisch ad slag. Als er zoveel 
nurture is, kunnen we dus met de context ook ad slag.  

We moeten hallucinaties niet benaderen als ‘perceptum zonder object’, maar als perceptum met een paradoxaal effect op de 
waarnemer. 
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De vraag naar het subjectieve effect vd waarneming/gedachte staat centraal. Op het punt van het subjectief effect maken we 
de differentiaal diagnose met neurose en perversie. Psychose wordt gekenmerkt door de ervaring van perplexiteit; intrusie; 
verstoring. 

 Deze perplexiteit is een zeer belangrijk criterium! 

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

Indien hallucinaties opduiken en een perplex effect oproepen bij mensen, hangt dit samen met het feit dat ze in hun 
leven geconfronteerd worden met perplexe gebeurtenissen. De aanwezigheid van typische psychotische symptomen 
is richtinggevend, maar niet doorslaggevend. 

We illustreren dit in 5.  

5. Een hallucinatie is een ontketende betekenaar 

Welke structuur heeft de hallucinatie met haar paradoxaal effect? Hiervoor bekijken we een casus v Lacan (1955) uit klinische 
gevalspresentatie: 

- Jonge vrouw; gedeelde waan met moeder; intrusie. Lacan vraagt naar detaillering. 

Het gaat om een jonge vrouw die samen met haar moeder gehospitaliseerd werd omwille van een gedeelde paranoïde waan (folie à 
deux). De vrouw was kort voordien van het platteland teruggekeerd naar haar moeder in de stad. Ze was ervan overtuigd dat haar 
echtgenoot en haar schoonfamilie haar wilden liquideren door haar in stukken te snijden. Zelf was ze eerder uit de stad weggetrokken 
om die man te huwen en samen een agrarisch bestaan uit te bouwen. Lacan, die de vrouw eenmalig interviewt in een psychiatrisch 
ziekenhuis, typeert de structuur van haar psychotische ervaringen door zich in het bijzonder te richten op een aantal heel concrete 
klachten. 

- Intrusie – buren – komen storen. Bv. 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 vrouw klaagt aan dat ze sinds het verblijf bij haar moeder beiden ook worden lastiggevallen door de buren. Naast hen woont een 
vrouw met wie ze een goed contact hadden. Recentelijk echter, worden ze door deze buren meer en meer gestoord. Zo komen ze op 
ongelegen momenten aankloppen en brengt de vrouw ook een incident ter sprake dat zich voordeed terwijl ze zelf in de traphal liep. 
Daar ontmoette ze de vriend van de buurvrouw, een gehuwde man die de buurvrouw als maîtresse heeft. Toen ze elkaar kruisten hoorde 
ze de belediging ‘”zeug” uitspreken. Het is een woord dat ze hallucinatoir hoort en de patiënte is erdoor in de war. Zelf, zo geeft ze aan, 
had ze bij de vluchtige ontmoeting niets anders gezegd dan “Ik kom van bij de spekslager”.   

- Eerder hebben we gezien dat “een hallucinatie een eruptie is 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. Bv. de jonge vrouw uit de 
gevalspresentatie hoort “zeug”. 

Lacan koppelt de ervaringen van verwarring bij deze patiënte aan het opduiken van mannelijke elementen in het verhaal: de recente 
problemen begonnen naarmate de geliefde van de buurvrouw op de voorgrond komt, net zoals problemen met haar echtgenoot 
opdoken naarmate ze dichter op elkaar betrokken raakten. De vraag naar wat een vrouw is in verhouding tot een man kan ze blijkbaar 
niet lezen in het licht van een symbolische uitwisselingsrelatie. Ze heeft zich geen symbolisch-normatief idee kunnen eigen maken over 
man-vrouw relaties, waardoor concrete ontmoetingen met een man een sterk reëel karakter krijgen. Mannen incarneren voor haar 
blijkbaar een driftmatigheid die onveilig is en ten aanzien waarvan ze zich niet kan verhouden. Meer nog: mannelijke aanwezigheid 
bedreigt haar, en de psychotische symptomen drukken deze structuur uit.  

In het geval van de echtgenoot vreest ze een complot tussen hem en de schoonfamilie. Hun intenties hebben voor haar een gruwelijk-
reëel karakter: als losgeslagen driftwezens kunnen ze enkel maar het slechtste met haar voorhebben. De imaginaire gedachte die dan 
centraal komt te staan, is om net zoals een zeug in stukken gesneden te worden. Plattelanders slachtten vroeger wel vaker dieren op het 
erf en Lacans patiënte vreesde dat dit haar lot zou zijn, wat haar deed wegvluchten.  

Ook in relatie tot de overspelige geliefde van de buurvrouw keert deze kwestie terug. De overspelige man incarneert een mannelijk-
seksuele component die ze niet kan plaatsen. Naarmate hij meer op de voorgrond treedt, wordt het contact met de buurvrouw 
ondraaglijker. De concrete ontmoeting in de traphal toont die ondraaglijkheid heel acuut. Wat eerst en vooral opduikt op het moment 
van de ontmoeting is verwardheid: ze staat perplex ten aanzien van zijn aanwezigheid en kan geen symbolische kaders mobiliseren om 
hem te plaatsen. Kon ze dat wel, dan zou ze hem bijvoorbeeld in gedachten veroordeeld hebben omwille van zijn ongehoord gedrag en 
hem flagrant genegeerd hebben of misschien wel vriendelijk gegroet hebben terwijl ze het hare ervan dacht. Dit gebeurt echter niet. 
Lacan meent dat de ontmoeting niet symbolisch gemedieerd verloopt en daardoor reëel hard binnenkomt. Symbolisch verschijnen op 
dat moment slechts een aantal brokstukken en deze alluderen op de centrale onmogelijkheid waar ze op botst. Zowel haar eigen 
uitspraak “Ik kom van bij de spekslager” als de hallucinatie “zeug” zijn allusies. De frase “Ik kom van bij de spekslager” zet haar met de 
shifter ‘ik’ weliswaar op de scène in relatie tot de man die ze aanspreekt, maar de verdere inhoud van de uitspraak laat niet toe om zich 
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ruimer ten aanzien van hem te positioneren. De uitspraak verhaalt over een concrete handeling, maar drukt geen standpunt of onderlinge 
positie uit. Het is een volstrekt lege uitdrukking die de ontmoeting helemaal niet metaforiseert en dus de reële spanning niet wegneemt. 
Slechts via de hallucinatie “zeug” raakt die spanning benoemd. Plots krijgt het Ik van de patiënte wel een positie, maar wel slechts puur 
op imaginair vlak: ze wordt vereenzelvigd met een stuk slachtvee. Dit beledigt haar en verontwaardigd onttrekt ze zich aan de interactie. 

- Interventie: proberen om de ontketende betekenaar te lokaliseren in de betekenaarsketen die leidde tot de 

productie ervan. Bv. wat heeft ze zelf gezegd tegen die man die dag in de traphal?: “ik kom van bij de spekslager” ➝ 
Die zin is alluderend en onvolledig. 

o De vrouw snapt niet goed waarom ze dat zei tegen die man 

o 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. 

Er is iets wat blijft hangen op niveau vd existentie. Ze kan zichzelf als mens benoemen, maar slaagt er niet 
in om haar waarden te verwoorden en een positie te vinden tov de man.  

o De ontmoeting introduceert haar als vrouw tegenover een man die betrokken is een relatie en een vorm 
van genieten die vreemd is voor haar. 

o Die man is een Ander: iemand die niet te denken is als tegenhanger van haar ‘ik’ (zie imaginaire as L-
schema) 

® 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.  

® Voor het verschijnen van de hallucinatie vonder geen interpunctie plaats die haar identiteit tegenover die man 

bepaalt ➝ er is een bep. spanning; enigma ➝ die vrouw kan haar eigen intentie om die man aan te spreken niet 
vatten. Net omdat ze er niet in slaagt, kan ze de vraag “wat denk ik over die man?” niet naar voren schuiven, ook 
hier heeft ze geen antw op, het antwoord komt vanuit het reële (v buitenaf) terug wat ontketend w uit het 
symbolische (ze slaagt er niet in om die vraag op symbolisch niveau te stellen).  

Maw: De vrouw vindt vr zichzelf geen bindende situerende woorden en kan haar eigen intentie om die man aan te 
spreken niet vatten. De hallucinatie duikt op als antw daarop: het is een oplossingspoging vh psychische om een 
ondraaglijke situatie te benoemen. 

 

® 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”, nl. een beledigende. 

 

® Lacan stelt dat hoe langer de spanning duurt, hoe groter de zekerheid is over de finale boodschap. 

Dit voorbeeld toont in detail iets van deze vrouw haar moeilijkheid om zich te positioneren tegenover een man. De ruimere 
context vh vb is de moeilijkheid in man-vrouw relatie: 

• Vrouw is gehuwd, maar gevlucht uit vrees voor haar man en schoonouders 
• Idee dat ze haar in stukken zouden snijden, zoals een zeug die wordt geslacht… 

Het idee v Lacan: acute psychotische symptomen tonen dat er iets vd identiteit vh subject in vraag gesteld is: de hallucinatie is 
reactief (sic. Freud: ‘genezingspoging’). 

Een waan is een problematische oplossing, maar toch een oplossing (want beter dan volledig in paniek te zijn en alle 
taal te verliezen). 

Vanuit het Reële komt eerste minimalistisch antw dat verder ontwikkeld moet w ⇒ de forclusie.  

De vier existentievragen (man/vrouw zijn; partner zijn, ouder/kind zijn, leven ih licht vd dood) liggen moeilijk bij de 
problematiek vd psychose. Men heeft weinig houvast ad conventie id omgang met minstens één vd existentievragen.  

• Psychose = geen internalisering van conventionele N-v-d-V, waarmee een dialectisch conflict ontstaat: forclusie ➝ 
de patiënt botst op een zwart gat. Psychose is het ontbreken van de vaderlijke metafoor, waarbij de waanmetafoor 
wordt gezien als een suppletie voor de forclusie van de Naam van de Vader. 
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• Vragen naar existentie (‘wie ben ik?’) en intentie (‘wat wil ik / wat wil jij?) liggen moeilijk: 

 

• De behandeling is ‘oplossingsgericht’; bestaat eruit een manier v omgaan vinden met identiteitsvragen (zie vorige). 

Want het narratieve is een vangnet dat wegvalt want je kan jezelf geen vraag stellen ➝ °hallucinatie.  

Een symptoom wijst op een (uiting v) crisis; bestaande uit 2 aspecten: 

1) Uitdaging (kwetsbaar): omdat het je zelfgevoel ondermijnt, maar ook 
2) Kans:   omdat je geconfronteerd w met je kwetsbaarheid, kans om te veranderen 

Psychoanalyticus moet zichzelf zien als vriend vd crisis.  

Over hetgeen wat volgt; snel overgegaan. 

Herstelgericht werken bestaat erin tijd en ondersteuning te geven bij het begrijpen vd uitdagingen en het zoeken naar nieuwe 
antwoorden. 

Herstel is een existentieel proces; doorwerken en herschikken. Het effect is dat er een ‘IK 2.0’ kan ontstaan. Dit houdt in dat je 
een ander idee kan ontwikkelen over jezelf, over hoe je best omgaat met anderen. Dit is net herstellend. Het draait om…  

® Creativiteit 
® Inventiviteit  Ook vd therapeut! Dit kan punt zijn om aan zelfanalyse te doen.  

Vanuit de eigenheid vd persoon w gezocht naar oplossingen. In herstel w ingezet op eigenheden, sterktes v mensen en 
het bewerkstelligen hiervan. 

Inspelen op affiniteiten = herstel bevorderen (vooral behandeld in practica).  

Herstellen is weliswaar ploeteren (zie verplichte literatuur).  

® Het is tot een aanvaarden komen dat het automatisch passende leven niet bestaat. Het is altijd zoeken, vr iedereen.  

® Aangezien psychische problemen wijzen op het feit dat het leven niet-evidence-based is, zijn ze net zo confronterend. 
Het leven is niet evidence-based (voor niemand).  

® Belangrijk bij herstellen is de nood aan helende contacten die niet veroordelen, beschikbaar zijn en vanuit 
verbondenheid op zoek gaan samen met jou. Deze contacten dienen dus tijd, ruimte en verbondenheid te bieden. 
Herstellen van psychische problemen is dan ook een sociaal-relationeel gebeuren. 

Dit gezegd zijnde, is er ook een fundamentele wanverhouding in ons contact met anderen: 

® Er is geen spontaan ‘weten’  
® Ploeteren in het kwadraat  

® Nood aan ‘verbindend’ spreken (trauma, depressie, psychose…) 

Een symptoom is dan ook een dubbel raadsel: je snapt jezelf niet én de ander snapt jou niet. Dit heeft bepaalde verstrekkende 
gevolgen/reacties: 

• Dadendrang; ‘het regime vd bezorgde ander’ (Vanheule) (kan paniek enkel groter maken). Mensen uit de omgeving 
van de patiënt zijn ongerust en willen dat er iets gebeurt. Ze ijveren vaak voor een opname in psychiatrie zodat ‘hij/zij 
goed terecht komt’. Terwijl een deel vd oplossing gwn bestaat uit ‘niets doen’.  

• Veiligheid: mensen uit de omgeving van de patiënt zijn vaak v mening dat ‘hij/zij opgenomen moet w voor de eigen 
veiligheid en die v anderen’, waardoor de persoon weggenomen w uit zijn/haar vertrouwde omgeving. Men (denkt 
dat) moet zichzelf beschermen op drastische manieren.  

• Machtsrelatie: op deze manier wordt de patiënt onderworpen en behandeld als passieve speelbal van de beter 
wetende anderen. De regie over het eigen leven w overgenomen. Het zijn de andere die naar u komen die hulp 
vragen.  

• ‘Die persoon is niet normaal’: hier zitten we op het veld v stigmatisering.  

Een stigma is…  

Bevoogding 
® Medelijden  Echter; dit behandelen we volgende keer/les. 
® Uitsluiting  
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Herstel treedt op wanneer er geen stigma meer aanwezig is in de interacties; wanneer echt luisteren optreedt, wanneer er 

ruimte is vr het “IK 2.0”-proces ➝ Nood aan ethiek van de leegte! 

6. Tekst: Geert Van de Casteele 

Doornemen tegen volgende les.  
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Les 3: Macht/dwang en stigmatisering 
Macht en stigma in de psychiatrie 

0. Tekst Geert Van de Casteele: wat leren we hieruit?  

Zie tekst: Het is iemand in crisissituatie die gedwongen opgenomen w in instelling die geen aangename ervaring was. Later 
werd hij vrijwillig opgenomen in andere instelling die voor hem aangenamer was. Hij geeft ons enkele tips: zachtere aanpak, 
meer tijd maken, op gemak erbij zitten, praatjes maken, vertrouwen en veiligheid zijn belangrijk. De houding vd therapeut is v 
essentieel belang! Het valt op dat hij zelf een actieve inbreng wil geven wat belangrijk en bevorderend is vr zijn herstel.  

Wat leren we hieruit? 

• Er loopt heel wat mis id 1ste psychiatrie (zie tekst). Vaststelling dat het protocol zeer sterk gevolgd w en dat kleine 
acten (weggooien GSM) sterk gevolgd worden door procedures.  

• In de tweede opname wordt er wel naar de cliënt geluisterd; er worden hier ook meer adviezen meegegeven. Dat is 
beter voor het herstel. Er is een vertrouwensband.  

• WRAP-methode (Wellness-Recovery-Action-Plan): op het moment dat de patiënt stabiel is hem/haar laten 
beschrijven wat voor hem/haar belangrijk is en over wat ze zouden willen indien ze terug in crisis gaan. Een actieve 
inbreng werkt herstelbevorderend. Men stelt een WRAP samen op met patiënt en HV, zwart op wit: het is belangrijk 
dat het op papier staat! 

• Het afstemmingsproces is hier heel belangrijk, bijv. bij de beslissing of er medicijnen moeten worden gegeven. Het 
is belangrijk om dit overleg te blijven houden.   

• Belangrijkste tip: “behandel patiënten (algemeen: mensen) zoals je zelf behandeld wil worden”. Link met PA: 
vooraleer je psychoanalyticus kan w, moet je jarenlang aan zelfanalyse doen.  

Ervaringsdeskundig Brenda Froyen over herstel (in video, zie slide): na de geboorte v haar kind werd zij opgenomen door een 
(kraambed)psychose. Ze schreef hier achteraf een kritisch boek over omdat ze niet tevreden was over de zorg: ‘Kortsluiting in 
mijn hoofd’. In haar tweede boek ‘Uitgedokterd’ gaat ze op zoek naar goede en slechte zorg binnen de psychiatrie. In een 
interview met haar komen de volgende zaken naar boven: 

• We maakten eerder een onderscheid tss:  

o Maatschappelijk herstel = terug geld kunnen verdienen of naar school kunnen gaan 

o Klinisch herstel = geen symptomen meer vertonen 

o Persoonlijk herstel = zichzelf terugvinden na zichzelf kwijt te zijn 

Froyen vindt de definitie van herstel niet eenduidig en niet gemakkelijk. Persoonlijk herstel is voor Froyen het 
belangrijkste. "Iemand is hersteld, indien de persoon zelf zegt dat hij/zij hersteld is", ook al denkt deze persoon 
dat hij/zij Jezus is. 

• Familie is vooral belangrijk, maar deze werden niet betrokken.  

• Medicatie was niet goed voor haar. Ze had heel veel bijwerkingen, zoals verdikken waardoor haar zelfvertrouwen een 
deuk kreeg. Huishoudelijke therapie was ook niet goed voor haar.  

• Ze heeft het gevoel dat ze uit de context werd genomen waar ze dan aan zichzelf moest werken. Maar de context werd 
er niet bij betrokken. Haar persoonlijk herstel kwam pas toen ze uit het ziekenhuis kwam en zelf op zoek is gegaan naar 
de aanpak die ze zelf wou. Zelf mee kunnen bepalen (zelfregie) wat werkt was heel belangrijk.  

• Andere mensen zeggen dat die ziekenhuisopname juist wel werken voor hen. Het is dan ook belangrijk om de mensen 
steeds zelf te betrekken en samen te gaan kijken wat voor hen kan werken.   

Binnen onze huidige systemen is het moeilijk om patiënten een keuze te geven in hun behandeling. Naar de therapeuten toe 
vraagt ze om meer af te stemmen naar de patiënt en meer individuele trajecten mogelijk te maken. Als argument geeft ze het 
feit dat zij uit haar familiale context getrokken werd, waardoor haar wanen alleen maar meer gevoed werden. Zo kreeg ze 
bijvoorbeeld het idee dat ze opgesloten zat in een kelder en dat haar kind ontvoerd was. 

1. Psychose: een mysterium tremendum et fascinans 

Psychose w id SL afgebeeld als ‘object’ dat fascinerend en beangstigend werkt (zowel in psychiatrische afbeeldingen als in de 
cultuur).  
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Men heeft dus een dubbele houding ten opzichte van psychosen.  

• Enerzijds is men erdoor gefascineerd,  
• anderzijds bestaat er een angst voor.  

Dat zien we ook terugkomen in de beeldvorming ervan. Esquirol noemde iemand met psychose een maniak bezeten met 
demonen, alsof je het v zijn gezicht kon aflezen. Géricault beeldde een kleptomaan af; iemand met ziektebeeld w effectief 
afgebeeld (in dezelfde tijd dat kliniek vh oor geïntroduceerd w = tegenstrijdig!). Rechts zien we een figuur v Picasso v ‘de idioot’.  

Dit is hedendaags nog steeds aanwezig: neem bijv. de film Seven, van David Finchey, met Kevin Spacey als psychotische 
seriemoordenaar in de hoofdrol. Of Anthony Hopkins als Hannibal Lecter in The Silence of the Lambs. Hoe we kijken naar 
mensen met een psychose zit heel hard ingebakken in onze cultuur, wat weergegeven w in deze films.  

Er wordt een link gecreëerd tussen geweld, gevaar en waanzin. Deze band tussen misdaad en psychose bestaat maar vooral 
omgekeerd (° angst voor agressie)! Als we kijken naar onderzoek wordt duidelijk dat mensen met psychische aandoeningen 
juist meer het slachtoffer zijn van geweld. Het is echter ook zo dat ze vaker dader zijn. Er is een groter risico op geweld, maar 
dit is niet exclusief want dat risico vergroot ook als je je job bent verloren of als er relatieconflicten zijn. De link met gevaar 
heeft dus vaker te maken met crisis dan met waanzin. Er zijn dus drie vaststellingen: 

1. Patiënten zijn vaker dader van geweld (link met crisis) 
2. Patiënten zijn vaker slachtoffer van geweld 
3. Patiënten zijn vele malen meer slachtoffer dan dader 

Punt drie wordt echter omgekeerd weergegeven in de media, waardoor het beeld ontstaat dat psychotische patiënten veel 
vaker dader zijn. Zo wordt dus ook die link gevormd tussen agressiviteit en waanzinnigen. Bijv. Kim de Gelder in zijn passage-
à-l’acte. Vaak als je iemand benoemt als agressief, werkt dit als trigger.  

Het omgekeerde komt ook wel in het nieuws, maar blijft veel minder lang hangen. Zo 
was er in 2010 een nieuwsbericht over de Antwerpse politie die Jonathan Jacob 
doodde. Jonathan zat in een politiecel (isoleercel) owv psychiatrische problemen en 
agressie, maar werd geweigerd in de psychiatrische instelling. Hierop vermoordde het 
politieteam hem. Dit soort zaken - waarbij psychotische patiënten het slachtoffer zijn 
- blijft veel minder sterk hangen in het geheugen van de mensen.  

Hoe functioneren macht/dwang en stigmatisering nu? 

Het functioneert vanuit bep. positie die je als HV zelf inneemt. Mensen met psychose ≠ andere soort mensen! Er is nood aan 
eerste persoonsperspectieven op psychotische ervaringen als vertrekpunt voor collaboratie en conversatie. Opletten met 
woorden en stigmatisering! 
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2. Mechanismen van macht en dwang vr personen met psychiatrische problematiek vandaag 

We nemen er volgend artikel bij over dwang en macht id psychiatrie: ‘Coercion and power in psychiatry: A qualitative study 
with ex-patients’ (Verbeke, Vanheule et al.). In dit artikel bespreekt zij de mechanismen. Deze vraag naar dwang en macht 
begint steeds meer aan bod te komen.  

• In most instances coercion is defined as particular forms of formal coercion like seclusion, restraint, and involuntary 
treatment.  

Formele macht: springt meest ih oog en is id vorm zelf het meest aanwezig, het is de zichtbare macht (bijv. botinnekes).  

• Patients, when asked not only about seclusion or involuntary treatment, often report forms of informal coercion like the 
application of rigid house rules and corrections. 

Dit is minder zichtbaar, maar heeft niet minder effect, integendeel. Bijv. Ongevraagd een diagnose geven aan patiënten 
is een vorm v stigmatisering.  

Er bestaat dus zowel formele als informele macht. Het klassiek medisch model, waar de patiënt moet luisteren staat op 
gespannen voet met het nieuwe model, waar de patiënt mee mag beslissen. Mensen willen graag dat hun autonomie 
erkend wordt. 

• A paternalistic culture and the use of a strict medical model largely differentiating between staff and patients is decisive 
in the experience of coercion. 

• The importance we place on rights like autonomy in contemporary society helps to explain why coercion is more 
controversial than ever.  

• Likewise, a discourse of safety and techniques for risk management have a prominent value in society and psychiatry. 
These factors often justify the use of coercion, although there is no evidence of their effectiveness in improving safety. 

Verder w er ook een spanning zichtbaar tussen het personeel en de patiënten omdat het personeel aan risk management 
moet doen. Ze willen de risico's zo veel mogelijk proberen te beperken, waardoor de vrijheid ook beperkt wordt (bijv. 
‘anti-suïcidecontract’). We hebben dus enerzijds de vrijheid van de patiënt en anderzijds de veiligheid van het personeel. 

For the purpose of this study we interviewed people who had been hospitalized 
in a Belgian psychiatric institution. In Belgium, measures like seclusion, restraint, 
and involuntary treatment are common in almost all institutions. Exact numbers 
are inaccessible, because these figures are known only to the government. We 
do know that between 1999 and 2008 involuntary treatment increased by 42%. 
Twelve people were interviewed for this study. Deze herstelgerichte beweging 
richt zich op kwalitatief onderzoek (en minder op kwantitatief). Wat was 
aangenaam en wat onaangenaam?  

Overall, we found a specific structure of coercion. The relational quality of 
coercion seemed to be embedded within a process where individuals were one-
sidedly approached as a ‘sick patient’; patients felt this led to profound 
segregation between staff and patients. This segregation caused a form of de-
subjectivation: participants felt that important aspects of their subjectivity was 
neglected and experienced professionals as de-subjectivated. In this dynamic 
patients felt that power resides within the interactions between patients and 
mental health workers. De-subjectivation arose and was enlarged within 
relations by broken contact, by silence in coercive acts, and by the experienced 
necessity of patients to conform to the professionals' treatment regime. Helpful 
encounters that were not deemed coercive, those where patients and staff were 
individuated, which altered their relation.  

Hieronder bespreken we de begrippen die naar voor komen in bovenstaande 
omschrijving.  

2.1 Segregation 

Exclusively seen as a patient (mensen w exclusief gezien als patient: ik ben niet [naam] maar ‘een borderliner’): participants felt 
trapped within a specific stereotyping scheme of people with mental health problems; Participant 2 went to see a community 
service psychologist about a difficulty at work and found her problems were still framed in terms of a diagnosis. 
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Deelnemers voelden zich gevangen binnen een stereotiep schema dat patiënten scheidde van ‘normale mensen’. Patiënt 
nummer twee bezocht een psycholoog in verband met moeilijkheden op het werk en merkte op dat haar problemen nog 
steeds geframed werden binnen haar diagnose. 

Us and them:  

- The more they were viewed as ‘patients’, the bigger the feeling of ‘us’ and ‘them’. Segregation was subtly felt in many 
practices through rules and regulations or via structural means like staff having their own places to eat, where patients 
are not allowed. 

Hoe meer de deelnemers benaderd werden als ‘patiënten’, hoe meer het gevoel van ‘wij tegen zij’ ontstond. Segregatie 
werd gevoeld in veel verschillende onderdelen van de behandeling, zoals regels en wetten of via de structurele 
verschillen zoals de gescheiden toiletten (mooiere toiletten voor personeel, andere toiletten voor patiënten, eigen 
eettafels voor het personeel etc.).  

- Participants explained they also have the tendency to separate themselves from staff. Participants began approaching 
professionals as ‘them’ and understanding them in stereotypical terms.  

De deelnemers vertelden dat zij ook de neiging hadden zichzelf te separeren van het personeel. Ze begonnen het 
personeel te benoemen als ‘zij’ en hen eveneens te benaderen in stereotiepe termen. 

- Segregation legitimized different forms of coercive practices. For example, participants found it difficult to see that, as 
‘patients’, they suddenly could not do things that other people were still allowed to do. Drinking alcohol on the weekends 
(without having an addiction), choosing what toppings they put on their sandwich, choosing when to go to bed, etc., 
were suddenly forbidden activities. 

Segregatie legitimeerde verschillende vormen van dwangpraktijken (coercive practices). Zo mochten deelnemers van 
zodra ze ‘patiënten’ waren plots geen dingen meer doen die normale mensen wel konden doen. Zo waren alcohol drinken 
in het weekend (wanneer ze geen alcoholprobleem maar depressie hadden), kiezen welk beleg ze wouden, kiezen 
wanneer ze naar bed wouden etc. verboden activiteiten. 

2.2 De-subjectivation 

Iedereen die symptoom ervaart, verliest een stuk van zijn/haar identiteit: uw wereld staat op losse schroeven. Een behandeling 
kan ervoor zorgen dat deze nog erger w (want men haar persoon weg uit context).  

Patients:  

- Important aspects of their subjectivity like being an adult person, being a mother, being an independent person, etc., 
were neglected. 

Belangrijke aspecten van hun subjectiviteit zoals zijnde een volwassene, een moeder, een onafhankelijk persoon etc. 
werden genegeerd. Mensen voelen zich geen mens meer (ze w gede-subjectiveerd).  

- Different aspects of one's identity are torn apart and one remains a part of the group ‘patients’ instead of an individual 
with different social roles.  

Verschillende aspecten van de identiteit werden gesplitst waardoor men een deel van de groep ‘patiënten’ blijft in plaats 
van een individu met verschillende sociale rollen. 

- In different accounts, it came across how important identity roles were already under pressure because of the symptoms 
themselves. Subjects needed to be empowered in their roles, but instead these roles were neglected and torn further 
apart. 

In verschillende verslagen kwam naar voor hoe de belangrijke sociale rollen al onder druk stonden door de symptomen 
zelf. Wat de deelnemers nodig hadden was bekrachtiging om die rollen terug te vervullen, maar in plaats daarvan werden 
hun rollen ontkend en verder opgesplitst. 

Verschillende delen van de identiteit verdwijnen dus als het ware bij de opname. In het dagelijkse leven ben je een moeder 
met twee kinderen, heb je een bepaalde job, ben je een kind van je ouders, etc. In het ziekenhuis ben je slechts een patiënt. 
Deze patiëntenrol wordt deel van de identiteit. De context wordt weggetrokken en alleen die identiteit, samen met de 
symptomen blijven over. 

Staff/personeel:  

- Staff is inevitably also seen as a group instead of as individuals belonging to a group. Coercion is often accompanied with 
staff who were expected to adhere to protocols and rules instead of investing in open interactions. 
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Het personeel wordt onvermijdelijk ook gezien als een groep in plaats van als individuen behorende tot een groep. 
Macht/dwang gaat vaak samen met personeel waarvan verwacht wordt dat ze zich houden aan het protocol en aan 
strenge regels in plaats van te investeren in open interacties. 

- Professionals are also de-subjectivated in the process of segregation, remaining just a practitioner of a given technique. 

Professionals worden ook gedesubjectiveerd in het proces van segregatie, waardoor ze slechts gezien worden als een 
beoefenaar van een bepaald procedé. 

De deelnemers hadden het gevoel dat de desubjectivering ook plaats vindt bij het personeel. Zij houden zich sterk vast aan 
hun professionele rol. Niemand vertelt iets over hun persoonlijke leven.  

2.3 Power resides in interactions 

Macht schuilt in de interacties zelf.  

Broken contacts 

- When patients and staff are perceived in clear-cut terms of their ‘group’ identity instead of as individuals belonging to 
several social groups, this contact is no longer subjectified. Rather, it felt more ‘technical’ and ‘practical’ than genuine.  

Wanneer zowel patiënten als personeel gezien worden in duidelijke termen van hun groepsidentiteit in plaats van als 
individuen behorende tot sociale groepen, is hun contact niet meer gesubjectiveerd. Integendeel, het voelt meer 
‘technisch’ en ‘praktisch’ aan. 

- Participants described how their ideas on recovery were dismissed because they did not fit into the framework of mental 
health workers. 

Deelnemers beschreven hoe hun eigen ideeën omtrent herstel afgewimpeld werden omdat deze niet pasten binnen het 
framework van de medische visie. 

- Often, staff decided which topics were handled and ignored aspects that were important to people like their past, the 
content of their psychosis, or traumatic events.  

Vaak bepaalde het personeel welke onderwerpen besproken werden en negeerde hierbij de aspecten die belangrijk 
waren voor de mensen zelf, zoals hun verleden, de inhoud van hun psychose of traumatische ervaringen. 

 Macht vertrekt sterk vanuit een gebroken contact. Wat de patiënten willen en belangrijk vinden voor hun eigen behandeling 
werd niet gehoord waardoor ze zich slechts een nummer voelden.  

Silence in coercive acts 

- People who experienced coercion felt it was accompanied with a ‘deafening silence’ where staff did not communicate 
or hardly listened to what patients said.  

Deelnemers die macht ervaarden hadden het gevoel dat deze samenging met een ‘doofmakende stilte’, waarbij het 
personeel niet communiceerde met de patiënten en nauwelijks luisterde naar wat deze zeiden. 

- Interventions were forced on people without any form of dialogue. 

Interventies werden opgelegd aan de patiënten zonder eerst in dialoog te treden. 

- Five participants who were admitted during psychosis said they interpreted coercion in the context of their ongoing 
delusion, as no further information was given on the seclusion. For example, participants interpreted seclusion as a 
confirmation that they really were kidnapped. Hence, coercion sometimes exacerbated delusions, hallucinations, and 
anxiety because of the lack of speech surrounding it. 

Vijf deelnemers die opgenomen werden tijdens een psychose stelden dat machtsvertoon soms de wanen, hallucinaties 
en angst zelfs voedde. Zo interpreteerden zij de uitsluiting als een bevestiging van het feit dat ze echt ontvoerd waren. 

Necessity to conform to treatment regime  

- Participants felt they had to perform the patient role in order to get help and to avoid coercion. Participants noticed that 
they tried to be compliant and calm and stopped talking about symptoms, in order to conform.  

De deelnemers voelden dat ze de rol van patiënt moesten spelen om hulp te ontvangen en dwang te vermijden. Ze 
merkten op dat ze meegaand en kalm probeerden zijn en stopten met praten over hun symptomen om te conformeren. 

- Participant six also commented on the fact that, to receive help, she had to behave like a good patient, which meant not 
being too weird, but also not functioning too well. She called this “monkey-behaviour”. This idea of the ‘good patient’ 
(not too ill, not too well), intensifies de-subjectivation because one has to act the role that objectifies.  
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Deelnemer zes merkte ook op dat ze zich moest gedragen als een goede patiënt om hulp te ontvangen. Dit hield in dat 
ze zich niet te vreemd mocht gedragen, maar ook niet te goed mocht functioneren. Ze noemde dit ‘monkey-behaviour’. 
Dit idee van de ‘goede patiënt’ - niet te ziek, niet te gezond - versterkte de desubjectivatie. 

2.4 Positive encounters 

“When I felt like they believed in me, I could start to believe in myself again. While, when I just had to fall in line and it was just 
a matter of following rules, I felt like an object. I didn't feel like a human being anymore. People who treated me humanely were 
the ones who helped me the most.” (Participant 8)  

Participants who were very critical towards medication no longer found it as coercive when they could discuss the medication 
with a doctor they trusted.  

Important aspects of these relationships seemed to be: trust, being taken seriously, participation and a bond that lasted for a 
long time. 

“Wanneer ik het gevoel had dat ze in me geloofden, kon ik terug in mezelf beginnen geloven. Terwijl, wanneer ik gewoon moest 
conformeren en de regels moest volgen, ik me een object voelde. Ik voelde me geen mens meer. De personen die me het meest 
menselijk behandelden, waren degene die me het meest geholpen hebben.” (deelnemer acht) 

 

De deelnemers die heel kritisch waren ten opzichte van medicatie, vonden het minder erg deze in te nemen wanneer ze erover 
konden praten met een dokter die ze vertrouwden. Belangrijke aspecten van deze relaties bleken: vertrouwen, serieus 
genomen worden, participatie en een langdurige band. 

Patiënten willen benaderd worden als normale mensen, anders blijven ze vastzitten in die vreemde ervaring 

2.5 Conclusion 

Although there are clear forms of objective coercion, most techniques cannot simply be classified as coercive or not but have 
a coercive quality when they're imbedded in a broader power dynamic, where people are one-sidedly seen as a ‘sick patient’. 

In Belgium, there is a clear voice to halt not simply seclusion, but ‘lonely confinement’, because the latter precisely causes this 
de-subjectivation by cutting out any relational dynamic. Contrary to forms of separation when a mental health worker or family 
member can stay with the patient and can alter this relational dimension, possibly reducing its coercive effects.  

Ook al zijn er duidelijke vormen van objectieve macht/dwang, toch kunnen de meeste technieken niet simpelweg 
geclassificeerd worden als zijnde dwang of geen dwang. Ze hebben een dwangmatige kwaliteit wanneer ze ingebakken zijn in 
een bredere machtsdynamiek waar de patiënten slechts gezien worden als zijnde een ‘zieke patiënt’. 

In België is er een duidelijke beweging om niet alleen de seclusie, maar het ‘eenzame gevangenzetten’ te stoppen, omdat dit 
laatste net de desubjectivering veroorzaakt door elke relationele dynamiek te verwijderen.  

3. Mechanismen van stigmatisering t.a.v. personen met psychische problemen 

Opmerking: hetgeen onderstreept is, is te kennen (geldt ook vr teksten op ufora).  

3.1 ‘Labeling and Stigma’ (Aneshensel et al.) 

Thomas Scheff: problematiek van labeling als sociaal proces. Mensen hebben bijv. een bep. idee/stereotype v waanzin. Dit 
schept bep. verwachting wat zal functioneren als self-fulfilling prophecy.  

“In a crisis, when the deviance of an individual becomes a public issue, the traditional stereotype of insanity becomes the guiding 
imagery for action, both for those reacting to the deviant and, at times, for the deviant himself. When societal agents and 
persons around the deviant react to him uniformly in terms of the stereotypes of insanity, his amorphous and unstructured rule-
breaking tends to crystallize in conformity to these expectations, thus becoming similar to behavior of other deviants classified 
as mentally ill and stable over time. The process of becoming uniform and stable is completed when the traditional imagery 
becomes a part of the deviant’s orientation for guiding his own behavior” 

Gove gaf hier kritiek op, alsof het puur een sociaal construct is. Gove claimt dat deviant gedrag de bron is v labelling waardoor 
ze gepercipieerd w als ‘anders’. Mensen passen een ziektetheorie toe, maar deze komt secundair. Primair is het de reële 
kern/bron die het idee uitlokt.  

Modified labeling theory (Link et al.) 

• Mensen ontwikkelen informele lekentheorie over psychische problemen (PP) met a priori verwachtingen (bijv. 
sociale afwijzing, negatieve oordelen) 
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• Bij eigen PP: activering verwachtingen ➝ vrees negatieve bejegening ➝ onzekerheid, defensiviteit, 
vermijdingsgedrag, isolement, verminderde kwaliteit van leven. 

• “Package deal” model: interventie kan dat counteren. Dit hoeven niet per se moeilijke interventies zijn.  

• Kritiek vanuit de MLT is dat er weinig aandacht voor sociale uitsluitingsmechanismen door groep. Hier moeten we 
aandachtig voor zijn; er w mensen uitgesloten.  

Wat is stigma volgens Link et al.? Het realiseert zich volgens 4 stappen (waaraan voldaan moet zijn om er van te kunnen 
spreken). “In our conceptualization, stigma exists when the following interrelated components converge.  

1) In the first component, people distinguish and label human differences.  

Mensen maken een onderscheiding wat ingebakken zit id mens (bijv. je ziet iemand en je weet meteen man-vrouw).  

2) In the second, dominant cultural beliefs link labeled persons to undesirable characteristics – to negative stereotypes.  

Elk onderscheid w toegedicht dr bep. kenmerken. Bijv. Mensen met lange neus zijn niet te vertrouwen. 

3) In the third, labeled persons are placed in distinct categories so as to accomplish some degree of separation of “us” 
from “them.”  

Mensen zullen zich gaan gedragen naar dit onderscheid. Bijv. Die persoon heeft in psychiatrie gezeten, dus we spreken 
voorzichtiger in zijn bijzijn. Stigma heeft dus effecten ih reële.  

4) In the fourth, labeled persons experience status loss and discrimination that lead to unequal outcomes.  

De persoon die gestigmatiseerd w lijdt aan statusverlies: persoon w anders benaderd en verliest zijn/haar status. Dit 
leidt tot ongelijkheid.  

Stigmatization is entirely contingent on access to social, economic, and political power that allows the identification of 
differentness, the construction of stereotypes, the separation of labeled persons into distinct categories, and the full 
execution of disapproval, rejection, exclusion, and discrimination. Thus, we apply the term stigma when elements of 
labeling, stereotyping, separation, status loss, and discrimination co-occur in a power situation that allows them to unfold.” 
(Link & Phelan, 2001, p. 367) 

 Vraag die wij ons stellen: “Wat zijn die structuren nu?” 

 Dit zorgt vr ontstaan v versch. emoties. 

“Emotions of anger, irritation, anxiety, pity, and fear are likely from the vantage point of a stigmatizer. These emotions are 
relevant to stigma first because they can be detected by persons who are stigmatized, thereby making a significant 
statement about the responses of stigmatizers salient to those who are stigmatized.” 

 “Emotional responses may shape subsequent behavior toward the stigmatized person or group”  

Persoon die stigmatiseerd krijgt in eerste instantie angstgevoelens, later ook medelijden (de “stigmatiseerders”) in 
relatie tot die angst. “Ocharm toch.” 

“From the vantage point of the person who is stigmatized, emotions of embarrassment, shame, fear, alienation, or anger 
are possible.” 

Langs kant vd person die gestigmatiseerd w ontstaat schaamte omdat je gefaald hebt, vervreemding, kwaadheid 
(“waarom moet mij dit nu overkomen?”) en verontwaardiging.  

De auteurs zeggen dat er 6 dimensions zijn om te stigmatiseren (“to characterize a particular stigmatizing circumstance”), we 
beschouwen ze op een continuüm:  

1. Concealability (disclosing? Pills) ⇒ hoe goed kunnen we het problem wegsteken/verstoppen?  

2. Course (Reversible? Hope?) ⇒ hoe verloopt de psychische problematiek? Bijv. Meeste mensen ervaren Anorexia 
Nervosa als een aandoening waarvan je wel vanaf geraakt/herstelt (ó stemmen horen is vr altijd).  

3. Disruptiveness (Adds to difficult interpersonal interactions?) ⇒ hoe acuter, hoe meer stigma. Als je kan uitleggen 
vanwaar jouw problemen komen, voelen mensen meer empathie. 

4. Aesthetic qualities (social reactions of disgust?) ⇒ bijv. een dakloze die ongewassen rondloopt wekt meer stigma 
dan iemand anders.  

5. Origin (Cause?) ⇒ oorzaak/bron: dingen waaraan je niets kan doen, lokt minder stigma uit. Het zijn subtiele 
beschuldigingen die mensen doen afzien vh stigma. 

6. Peril (Induces fear?) ⇒ het gevaar (bijv. films die psychose aan gevaar koppelen); hoe groter gevaar, hoe meer stigma.  
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Why do people stigmatize? 

• Exploitation and domination? We stellen vraagtekens bij de auteurs van het stigma: zij willen zich superieur opstellen.  

• Enforcement of social norms à stigma = corrective mechanism: ‘keep people in’. Eigenlijk zouden we het stigma 
kunnen zien als verlangen om mensen terug bij de groep te houden. Het is een soort ‘kuddegeest’; als je normaal 
doet, zullen we weer normaal doen tegen jou.  

• Disease avoidance ⇒ we hebben schrik voor de ziekte.  

Effects? De gevolgen hiervan? 

• People who have been hospitalized for serious mental illnesses are disadvantaged when it comes to a general profile 
of life chances like income, education, psychological well-being, housing status, medical treatment, and health. 

Minder kansen ih leven, minder inkomen, voelen zich psychisch minder goed in hun vel, status w neergehaald, 
slechtere gezondheid, enz.  

• An almost immediate consequence of successful negative labeling and stereotyping is a general downward 
placement of a person in a status hierarchy. 

• Most discrimination, we argue, is extremely subtle in its manifestation if not in its consequences and is often 
“misrecognized” – that is, it occurs without full awareness. 

Expliciet zeggen mensen (meestal) dat ze absoluut niet zullen stigmatiseren. 

Stigma avoidance and resistance. 

• No evidence that coping orientations of secrecy, education, and withdrawal with respect to mental illness labeling 
buffered people from untoward consequences of stigma but did find instead some evidence that these orientations 
actually exacerbated adverse consequences 

• Individual coping orientations are unlikely to be effective because they do not deal with the fundamental problem 
of deeply embedded cultural conceptions and stereotypes. 

Wat doen mensen om daarmee om te gaan? Wat zijn de copingmechanismen? Dit is interessant voor ons als therapeuten, 
maar deze strategieën zijn eigenlijk niet zo effectief…  

- Dat verborgen houden: je verdubbelt jouw probleem eigenlijk (voor jezelf, je blijft er alleen mee zitten).  

- Uitleggen: proberen uw omgeving op te voeden. Bijv.: psychose is dit en dat… Dit vreet energie.  

- Terugtrekking uit sociale band: mensen bekijken mij anders en dus zal ik vermijden. 

Sociologen zeggen dat geen enkel van die drie effectief is. Het helpt niets omdat ze fundamenteel probleem niet aanpakken. 
Het heeft echter ook niet veel zin om mensen te stimuleren om het bijv. toch te zeggen: “praat erover etc”. Waarom? Omdat 
ze puur focussen op de indivduele coping! Sociologen zeggen dat het een groepsdynamiek is en vandaar dat het belangrijk is 
dat er in de MS ook gewerkt w met anti-stigma-campagnes. En dat er bekende mensen naar buiten komen. Actief met 
voorbeelden doorbreken! 

Thoits haalt twee effectieve strategieën naar voren (2 forms of stigma resistance): 

• “Deflecting”: a person responds to mental illness and associated stereo- types by concluding “that’s not me,” “that 
is only a small unimportant part of me,” or that the designation “mentally ill” does not apply to me because my 
problems are something different than mental illness.  

“Langs jou heen laten gaan”: een eend blijft droog ondanks hij in het water zit. Dit kan je ook meegeven aan jouw 
patiënten.  

• “Challenging,” as described by Thoits, involves an effort to change other people’s beliefs or behaviors. A person can 
challenge by (1) behaving in ways that contradict stereotypes, (2) educating others to reduce stereotyped views, (3) 
confronting people who express prejudicial sentiments and behave in discriminatory ways, or (4) engaging in 
advocacy and activism. 

“Uitdagen”: hier komt iets binnen v/h groepsniveau (zie B. Froyen); zet jouw stereotype ideeën ad kant en reflecteer 
over jouw vooroordelen. Het is een vorm v activisme.  

~Uitleg geven w gezien als iets negatiefs. Hoezo? Opvoeden en uitleggen kan ook een vorm v activisme zijn, maar er 
is eerder een nuanceverschil.  
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3.2 ‘Correlates and consequences of internalized stigma for people living with mental 
illness: A systematic review and meta-analysis’ (Livingston, Boyd) 

“the present study defines internalized stigma as a subjective process, embedded within a socio-cultural context, which may be 
characterized by negative feelings (about self), maladaptive behaviour, identity transformation, or stereotype endorsement 
resulting from an individual’s experiences, perceptions, or anticipation of negative social reactions on the basis of their mental 
illness.” 

Deze studie definieert geïnternaliseerd stigma als een subjectief proces, ingebakken binnen een socio-culturele context, dat 
gekarakteriseerd wordt door negatieve gevoelens (over het zelf), maladaptief gedrag, identiteitstransformatie of versterking 
van het stereotype. Dit komt voor uit de ervaringen, percepties of anticipatie van negatieve sociale reacties op basis van de 
mentale ziekte van het individu. 

 

Het grote probleem bij stigmatisering is dan ook de self-fulfilling prophecy.  

Zoals zichtbaar in bovenstaande tabel: alle componenten van stigma werken herstel tegen (***).  

4. Eerste persoons-perspectieven op psychotische ervaringen 

We onderscheiden verschillende vormen van psychotische ervaringen, met telkens een ietwat ander elementair fenomeen. 
De vier vormen/categorieën die we onderscheiden zijn: 

1) Schizofreen functioneren 
2) Paranoïde functioneren 
3) Manisch-depressief functioneren  Opmerking: melancholie is depressie in PA = meest harde identificatie. 

Manisch wil zeggen dat je geleid w dr jouw gedachten, je kan niet mr volgen. 
➝ Het zijn niet zozeer affectieve problemen! 

4) Autistisch functioneren   Dit is eerder een buitenbeentje, waarbij sociale band probleem is. 

Belangrijk om te weten is dat je deze theorie op afstand moet bekijken, dit onderscheid is in zekere zin arbitrair gekozen. 
Het is een systeem dat helpt om bomen door bos te zien.  

Deze vier ervaringen bekijken we steeds uit een Ik-perspectief. 

Bij bovenstaand onderscheid wordt er gesproken van vier vormen van functioneren. Deze kunnen je overvallen, maar je valt 
er niet mee samen. Je blijft een normale mens. Zo spreekt men over een schizofrene ervaring. We onderscheiden wel vier 
vormen, maar deze zijn niet steeds even mooi afgelijnd. Er kunnen mengvormen optreden.  

Ook vertrekken we vanuit twee continuüm-gedachten:  

• Continuüm tss pathologisch - niet-pathologisch  
• Continuüm tss normaal - abnormaal 

5. Schizofreen functioneren 

Bekijk de TED-talk van Elyn Saks: http://www.ted.com/talks/elyn_saks_seeing_mental_illness.html (4’ - 12’50”) en 
http://www.uctv.tv/shows/A-Personal-Journey-Through-Mental-Illness-with-Elyn-Saks-Research-on-Aging-20486  

Zij is schizofreen geworden en sprong vd hak op de tak, kon haar eigen gedachten niet meer volgen. Ze ervaart een ik-
desintegratie: het consistent gevoel v/e ‘ik’ te hebben verdwijnt uit de ervaring.  

We halen de kernelementen uit haar verhaal: 

a. Behandeling werkt! 

ß Les 4: Vormen van 
psychotische ervaring 
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“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.” 

b. “De schizofrene geest is verbrijzeld”  

‘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.” 

Heel veel mensen met dergelijke ervaring, ervaren het ‘middelpunt dat tegenvalt’, maar kunnen het niet verwoorden. Zij doet 
dit heel goed.  

➝ Hier heeft ze het over ego-desintegratie, de teloorgang van haar spiegelbeeld, versplintering. Haar zelfervaring verdwijnt. 
Ze kan geen ik meer afleiden uit haar eigen woorden. Het zit hem in de details, opletten met gesprekstherapie dus! 

➝ Lacan: desintegratie van I (imaginaire: beeld) / S (symbolische: taal) versus R. Het middelpunt valt weg. 

6. Klassiek psychiatrie 

Deze ervaring werd eigenlijk al beschreven door een Franse psychiater: Gaëtan De Clérambault (1872-1934). Hij noemt de kern 
van zo’n psychotische ervaring ‘mentaal automatisme’ (dit is de basis).  

⇒ Interferentie dr opgedrongen ervaringen, je krijgt te maken met iets wat op jou afkomt alsof het in u ah denken is, en er is 
geen ik meer die hier invloed op heeft. Op mentaal vlak gebeuren automatische processen waar men geen controle over heeft.  

⇒ Deze opgedrongen ervaringen ervaart men als xenopathisch, als vreemd. De persoon kan deze niet plaatsen. Hij/zij heeft 
het idee dat de persoon die vreemde dingen aan het doen is, niet ik is. Deze gebeuren misschien wel in de persoon, maar de 
persoon zelf doet ze niet. Hij is het toneel waarop vreemde dingen gebeuren, maar zeker niet de acteur die zelf vreemde 
dingen aan het doen is. 

De Clérambault maakte een onderscheid tss positief en negatief mentaal automatisme. Beiden kunnen in de schizofrene 
ervaring optreden: 

a. Positief mentaal automatisme (er wordt iets toegevoegd aan de mentale ervaring):  

Spontaan (automatisch) duiken allerlei ervaringen op, vaak vreemd van aard, die haaks staan op wat de persoon 
normaliter ervaart. 

• Cognitief/verbaal: opgedrongen gedachten; gedachtenecho (gedachte woorden blijven resoneren); aprosexie 
(gedachten gaan te snel, men kan ze niet volgen) 

• Motorisch: ongewilde bewegingen; automatische handelingen; impulsen 

• Sensorisch: vreemde geuren waarnemen; vreemde lichaamssensaties 

• Affectief: plots opduikende emoties die men vreemd vindt; obsessionele angsten. Bijv. Film ‘Joker’: klinisch zeer 
correcte film; hij kan niet stoppen met lachen, dit is een affectief mentaal automatisme; hij heeft woorden v zijn 
moeder radicaal geïncarneerd, ze w reëel vr hem (“make them smile”).  

Bij Elyn Saks staat voornamelijk het positief mentaal automatisme op de voorgrond. Zij krijgt vooral talig te maken met 
wartaal. Het Ik heeft dit niet meer onder controle.  

b. Negatief mentaal automatisme (er valt iets weg/ontbreekt bij de mentale ervaring):  

Spontaan (automatisch) vallen gaten in de ervaring: confrontaties met aspecten van ‘niets’ die de persoon verwarren 
en/of verwonderen. 

• Cognitief/verbaal: gedachtenonderbreking; gedachten verdwijnen; perplexiteit zonder object 

• Motorisch: inhibities (bijv. katatonie: niet meer kunnen bewegen) 

• Sensorisch: paradoxaal niets voelen (pijn); vermoeid 
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• Affectief: leegte; emotieloos 

Veelal is dit ‘mentaal automatische’ aanvankelijk affectief neutraal en is er weinig mentale elaboratie. Het zal weinig 
verwondering en verdriet uitlokken. Deze treden vaak pas in tweede instantie op. 

‘Negatieve symptomen’ (kwalitatieve uitval op punt van willen, voelen, denken, sociaal contact, lichaamservaring…): 2 
dimensies: “avolition-apathy” & “diminished expressiveness”. 

7. Structureel: mentaal automatisme in de betekenaarsketting 

Bovenstaande uitleg kunnen we nu structureel vertalen.  

We zien 2 bewegingen in de betekenaarsketting: 

 

1. Anticipatie 

Nevenstaand schema is hetgeen van anticipatie. 

Bij onze zinsconstructie koppelen we betekenaars aan elkaar. Op het moment dat we 
eindigen met taalproductie treedt een anticipatie op over wat zal volgen. Hetgeen optreedt 
in het nu-moment is dus nooit volledig onverwacht. 

Je w het subject vd taal in de woorden die je zelf uitspreekt.  

 

2. Retroactie 

Nevenstaand schema is hetgeen van retroactie.  

We bouwen betekenis op in een terugkerende beweging. Op T2 herkaderen we informatie 
uit T1. 

Het spreken bevat tempo en bep. tijdsbeleving die retro-actief vr een subjectiverend effect 
zorgt (zie volgende schema).  

 

Je w het subject vd taal, maar dit is nooit onverdeeld: je zal nooit het laatste woord kunnen 
zeggen.  

Bovenstaand betekenaarsgebruik heeft een effect: als ik woorden gebruik, kleef ik dingen 
op de werkelijkheid. Als spreker heb ik het gevoel dat ik de woorden produceer. De spreker 
krijgt een subjectgevoel, een gevoel van een ‘Ik’ te zijn. 

Het schema drukt het verdeeld subject als effect van spreken uit. 

In de schizofrene ervaring komt dit op verschillende manieren op de helling te staan: 

 

Negatief mentaal automatisme 

Men kleeft woorden op de werkelijkheid, maar plots is er geen taal meer beschikbaar 
om iets te benoemen. Er ontstaat een leegte. We spreken van een radicale breuk in de 
continuïteit van de betekenaarsketting, een ‘breuk in de metonymie’.  

Er kan geen betekenaar meer geproduceerd worden (0) en verdwijnt. Waar we 
aanvankelijk door ons taalgebruik een Ik-gevoel hadden, verdwijnt dit samen met de 
woorden; de ervaring verdwijnt. 

Ook de anticipatie verdwijnt op dit moment en w ondermijnd. Men kan niet meer 
vooruitdenken, staat perplex.  



1ste Lijn: Herstelgerichte Psychiatrische Zorg | Nienke Hermans | 2020 - 2021 37 

 

Positief mentaal automatisme  

Onverwacht verschijnt er een bepaalde betekenaar die men totaal niet geanticipeerd 
heeft. Dit noemen we ‘parasitaire betekenaars’.  

Deze komen binnen in mij en zijn niet te begrijpen, zijn retroactief niet te koppelen. Men 
snapt niet waarom dit gebeurt. Het is vreemd. De terugkoppeling lukt niet meer, we 
kunnen dit niet meer plaatsen id betekenaarsketting.  

Centraal staan de nonsensicale elementen in de eigen intimiteit: vreemde dingen 
gebeuren in mij, maar het is niet ik die ze produceer. = Ego-distoon.  

Lacan benoemt bovenstaande ervaringen als iets van het Symbolische dat Reëel wordt, waardoor er chaos ontstaat in het 
Imaginaire. De wereld klopt niet meer. Lacan heeft hier een aantal specifieke uitdrukkingen voor “taal heeft geen greep op het 
lichaam”, “de taal is gek” en “de ander is gek”: deze staan centraal in de schizofrene ervaring. Vanuit de taal gebeuren er 
vreemde dingen aan mij. Dit geeft aan mensen het gevoel dat ze daardoor zelf ook gek kunnen worden. 

Bij Elyn Saks zijn het meestal cognitief-affectieve kwesties die op de voorgrond staan, vaak zijn dit in de schizofrene ervaring 
echter meer lichamelijke kwesties (bv Schreber: hij heeft het gevoel dat hij zijn strottenhoofd ingeslikt heeft, dat zijn maag 
verdwenen is, dat er longwormen in zijn lichaam zitten die zijn longen opeten etc.) De coherentie van de lichaamservaring 
verdwijnt.  

Hieronder volgen verschillende fragmenten uit de getuigenis van Elyn Saks die we stuk voor stuk kort zullen overlopen: 

“… 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 waar, alsof de huizen spraken en ik ze hoorde. Nee, ze kwamen 
gewoon als gedachten in mijn hoofd op. Tegelijk wist ik instinctief dat die gedachten niet de mijne waren. Ze waren 
van de huizen en de huizen hadden ze in mijn hoofd gestopt”. 

® De betekenaars worden opgedrongen aan haar, maar ze produceerde ze niet zelf. 

“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.” 

® Een automatisme treedt op op het niveau van de verbeelding. Dit is niet hallicunatoir, maar wordt opgedrongen 
in haar hoofd. 

Lacan:  

• Verstoring in Symbolische (S wordt R) ➝ chaos in Imaginaire 

• Lacan: ‘taal heeft geen greep op het lichaam’; ‘De taal is gek’; ‘de Ander is gek’ ➝ effect op ‘ik’ 

⇒ Soms meer lichamelijke desintegratie dan bij Saks, bv. Schreber fase 1: strottenhoofd ingeslikt, longwormen… 
Hij beschrijft zichzelf met een totale perplexiteit.  

Vb v/e mentaal automatisme bij Elyn Saks:  

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

® Veelal treedt er bij schizofrenie een fundamentele verstoring van het tijdsbesef op. Verstoring S ➝ fundamentele 
verstoring tijdsbesef. 

“‘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’” 
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®  Ze rijgt heel snel ideeën aan elkaar die ze niet onder controle heeft. Lacan benadrukt dat er in de taal die optreedt 
geen verdringing meer zit, waardoor het onbewuste open en bloot ligt. Het Ik ziet niet meer toe op de taal, er treedt 
geen filterproces meer op. 

Bleuler en Freud kaderden bovenstaande uitspraken: 

• Bleuler: hoe ideeën aan elkaar gekoppeld worden is gestoord in de ‘groep van de schizofrenieën’. 

• Freud: het secundair proces denken is verstoord (⇒  gewone spreken en handelen, is onderworpen aan een zekere 
logische coherentie). Het primair proces denken domineert bij schizofrenie. Hierbij legt men associaties obv 
vormgelijkenissen op het niveau vh onbewuste.  

Bv. een patiënte die klaagt over het feit dat haar ogen verdraaid zijn. Ze vertelt dat haar vriend haar steeds op andere 
manieren bekijkt, waarvan ze niets snapt. Ze noemt hem een ogenverdraaier, wat in het Duits een bedrieger betekent 
(‘Augenverdreher’). Deze figuurlijke betekenis slaat letterlijk op haar lichaam. 

Bij Elyn Saks halen we volgend voorbeeld aan: “I’m being pushed into a grave, the situation is grave, gravity is pulling 
me down, I’m scared, tell them to get away”. Haar denkprocessen verlopen door klankgelijkenissen. Dit soort 
gedachten zijn voor de persoon zelf niet te volgen, ook bijv. Steve: “dr. White is leaving”. 

8. Fenomenologisch bekeken 

Fenomenologie probeert zo goed mogelijk te beschrijven wat iemand overkomt. Schizofrenie (volgens fenomenologie) is een 
verstoorde zelf-ervaring (~verwardheid bij Elyn 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.”. 

Vertaling: Een minimale zelf-ervaring (= ipseïteit) heeft de volgende kenmerken:  

• Men ervaart zichzelf als aanwezig  
• En als een eenheid die in de tijd constant is,  
• Lichamelijk geïncarneerd is,  

• Afgelijnd is  
• En gekoppeld aan ervaringen en actie.  

Bij schizofrenie wordt die ervaring nu net uitgedaagd: 

“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 en Parnas geven zeven kenmerken aan als typisch voor de schizofrene ervaring (zie slides vr Engels): 

1. Een verminderd gevoel van bestaan. 

2. Verstoring in de ervaring van zelf-ervaring in het bewustzijn met een vervreemding van gedachten tot gevolg. Alsof de 
dingen niet v uzelf zijn.  

3. Probleem in ruimtelijke situering v ervaringen: ervaringen w vaak niet intern maar extern ervaard. Hierdoor krijgen 
gedachten een soort ding-karakter. Ze zijn niet subjectief gemaakt door mij maar objecten die in mij geschoven worden. 
Bijv. E. Saks: de woorden komen vd huizen en gedachten w dingen.  

4. De Ik-grenzen zijn vaak onstabiel, innerlijke ervaring is voor een stuk onveilig. Kan leiden tot bezorgdheid bij patiënten 
dat jij hun gedachten zou kunnen lezen, of dat in een gesprek jouw gedachten hen kapot zouden kunnen maken. 

5. Het gevoel dat men niet thuishoort in de wereld, dat men een passant is die dingen ziet gebeuren maar zich hier niet 
verbonden mee voelt. 

6. Sommige heel evidente dingen worden niet begrepen. Dit heeft vaak te maken met figuurlijkheid, die heel letterlijk 
begrepen wordt (zie de ‘Augenverdreher’). 

7. Heel grote reflectiviteit, men blijft nadenken en reflecteren over details. 

Bijv. een patiënte v Blankenburg zegt het volgende: 

“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!” 



1ste Lijn: Herstelgerichte Psychiatrische Zorg | Nienke Hermans | 2020 - 2021 39 

Ze ziet anderen functioneren maar zij heeft geen feeling met wat anderen ervaren en hoe zij in de wereld staan. Dit gevoel van 
mentaal automatisme en zelfstoornissen komt niet alleen voor bij klinische schizofrenie, maar ook bij sub-klinische vormen 
zoals schizotypie, een prodromale psychose en een alledaagse psychose. Mensen interpreteren dit zelf vaak als 
paranormaliteit.  

9. Gemengd paranoïde-schizofreen functioneren 

Vaak is het zo dat schizofrene ervaringen gekoppeld worden aan paranoïde ervaringen. Mengvormen als deze zijn eerder regel 
dan uitzondering. Een veelbesproken voorbeeld is het verhaal van Daniël Paul Schreber (1842-1911) die declencheerde.  

Schreber maakte drie ziekteperioden door: 

1. 1884-1885: hij verliest de parlementsverkiezingen, wat leidt tot een eerste psychotische episode, gepaard met angst 
en hypochondrie. 

2. 1893-1903: hij wordt gepromoveerd tot voorzitter vh hooggerechtshof, waarna zijn tweede psychotische episode 
van start gaat (lichaamsfenomenen/angst ➝ waan). Deze zal tien jaar duren. Na deze tien jaar schrijft hij een 
autobiografisch boek over zijn ervaringen en de inzichten die hij verwierf over bovennatuurlijke zaken (1903). 

3. 1907-1911: zijn vrouw en moeder overlijden, waarna hij zijn derde episode ingaat. Hij sterft in 1911. 

In zijn autobiografie schrijft hij de ervaringen uit zijn eerste en tweede ziektefase neer. Deze vallen duidelijk te onderscheiden:  

˗ In de eerste fase staat zijn schizofreen functioneren centraal, samen met desintegratie (hij valt uit elkaar, vreest dat 
hij ziek is). Positief en negatief mentaal automatisme. 

o Hypochondrische bekommernis 

o Desintegratie imaginair lichaamsbeeld: hij voelt vreemde ervaringen aan zijn lichaam, denkt dat hij geen 
ingewanden meer heeft.  

o Angsten overspoelen hem en het idee dat de wereld ten onder zal gaan is alomtegenwoordig (➝ 
desintegratie S/I).  

o Catatonie (niet meer kunnen bewegen) en stupor (geen woorden meer vinden) treden vaak op.  

˗ In de tweede fase gaat hij een stap verder in zijn ervaringen.  

o Hij ervaart een contact met God, naar eigen zeggen door een onzichtbare zenuw die zijn achterhoofd 
verbindt met God.  

o Aanvankelijk heeft hij het gevoel dat God en zijn behandelende arts hem kapot willen maken, hem seksueel 
zullen misbruiken (achtervolgingsideeën). 

o Nadien echter begint hij de zaken anders te zien en geeft hij zichzelf een missie in de wereld: hij zal de 
vrouw van God worden. De wereld zal misschien ten onder gaan maar dat is niet erg, want uit zijn lichaam 
zal een nieuw mensenras ontstaan. Dit si een theorie over de relatie tss mens-God.  

Freud kadert deze overgang naar de tweede fase als een genezingspoging, een poging om datgene wat zo chaotisch is toch te 
ordenen en te begrijpen. Orde herstellen in de ervaring vd wereld. Hij maakt een opdeling/typologie tss 4 types wanen (vd 
paranoïa): 

˗ Grootheidswaan: de overtuiging dat men zelf het centrum van de wereld is, de belangrijkste is. Schreber heeft geen 
narcistische neiging om zichzelf naar voren te schuiven, maar hij ervaart dit eerder als een interesse die uit de ander naar 
hem komt; subject heeft gevoel dat ander met hem bezig is.  

˗ Achtervolgingswaan: de overtuiging dat iemand of een systeem het op zich gemunt heeft. Dit kan ook in therapeutische 
contacten tot stand komen (id overdracht)! = moeilijkheid. 

˗ Erotomanie: overtuiging dat de ander seksueel betrokken is op jou. Dit kan heel bedreigend zijn en vaak leiden tot stalking 

˗ Jaloersheidswaan: de overtuiging dat anderen rondom jou achter je rug met allerlei dingen bezig zijn, bv. ook seksueel. 

De centrale kenmerken van paranoia: 

˗ ‘De Ander heeft het gemunt op mij’, ‘ik ben hét voor hem/haar’. Dit kan zowel … 

o Destructief (achtervolgingswaan),  

o Seksueel (erotomanie), 

o Narcistisch (grootheidswaan) zijn. 

˗ Waarneming van bevestigende tekens in de werkelijkheid: zij weten hoe de wereld draait, dat is hen duidelijk 
gemaakt door tekens in de werkelijkheid (bv. “de maanlanding is niet echt, dat is mij duidelijk gemaakt”). Dit zorgt 



1ste Lijn: Herstelgerichte Psychiatrische Zorg | Nienke Hermans | 2020 - 2021 40 

ervoor dat ze dit niet als fantasie ervaren! Het is een vorm van interpreteren ve mentaal automatisme. Ze 
ontwikkelen verklaringen die kaderen waarom net die elementen opduiken of wegvallen uit hun beleving.  

˗ Uitbouwen van een verklarend denksysteem. 

o Soms stabiliserend: men vindt een principe uit waar zowel subject als Ander aan onderworpen zijn. Dit 
gebeurde bij Schreber wanneer hij er van overtuigd was dat hij de vrouw van God zou worden. 

o Soms niet stabiliserend: het subject blijft het mikpunt/object van het genot van de Ander  

Zo getuigde Schreber het volgende: 

“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’.”  

➝ Een ziel in zijn buurt zou zijn maag soms wegnemen en soms weer terugplaatsen. Dit is typisch aan paranoïde functioneren, 
waar lichaamsfenomenen veroorzaakt worden door externe manipulaties en de persoon zelf een reden zoekt naar waarom 
deze instanties dat doen.  

ó Bij schizofrenie zijn de sensaties eerder ‘ongemotiveerd’, of vanuit een chaotische externe bron.  

“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).” 

Hij koppelt ook bepaalde ervaringen aan bovennatuurlijke zaken. Zijn grote vrees is dat hij ‘ontmand’ zal worden en zijn lichaam 
geprostitueerd zal worden als een vrouwelijke hoer. Ook hebben anderen het op hen gemunt: ze zullen hem doden of zijn 
verstand vernietigen.  

⇒ Hij wordt als het ware achtervolgd door een wetteloze ‘genietende’ Ander. Alle geschreven en ongeschreven wetten in onze 
SL gaan heel ver.  

“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 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.” 

Geleidelijk aan begint het alternatief te dagen. Hij krijgt een miraculeus inzicht in de ordening van de wereld. Dit is intuïtief in 
zijn gedachten gekomen en wordt zijn leidend principe.  

® Op dit moment neemt Schreber een actieve houding aan (➝ recovery). Door deze shift in houding en het feit dat hij 
zaken probeert te ordenen, leidt ertoe dat hij meer innerlijke rust vindt en dat herstel begint op te treden.  

® Freud stelt dan ook dat deze grootheidswaan (“Uit mijn schoot zal een nieuw mensenras ontspringen”) een 
genezingspoging is. 

10. Melancholische en manisch-depressieve ervaring 

We verkennen het ziekteverhaal van Piet Kuiper, een hoogleraar psychiatrie die rond de start v zijn pensioen (63j) een 
psychotische depressie ontwikkelde, ook melancholie genoemd (gaat zelfs verder dan dat; hij w geconfronteerd met 
eindigheid). Hij schreef een boek met zijn ervaringen: ‘Ver Heen’.  

De kernelementen van zijn verhaal worden weergegeven in onderstaande fragmenten: 
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• “Ik leed een ernstig verlies, reageerde heftig op mijn pensionering die vijf jaar vroeger kwam dan ik jarenlang gedacht 
had, de virusinfectie maakte me duidelijk dat mijn idee mijzelf in de eeuwige jeugd te kunnen verlustigen een illusie 
was, de fictie ‘ik blijf jong door een vriendschap met een jonge man’ werd mij uit handen geslagen.” 

➝ Het moment van de declenchering (= het doorbreken van een psychotische ervaring) komt bij het besef vd 
vergankelijkheid vh zelf en de ander. Kuiper dacht steeds dat hij een soort jeugdigheid zou behouden.  

Hij verliest een bepaald beeld van zichzelf, dat beeld had een fallisch idealiserende rol/houding, deze w onderuit 
gehaald.  

• “Ik kon niets meer zien, wel met mijn lijfelijke ogen, maar niet met de ogen van de geest en de ziel. De wereld werd 
onwezenlijk voor mij, ‘mijn hoofd is niet goed’, dat is wat ik voelde. (…) Ik zag de kleuren maar beleefde ze niet.” 

“Terwijl mijn ogen goed functioneerden, zag ik niet meer helder. Het gezichtsvermogen van mijn ziel faalde.” 

➝ Hij krijgt een andere houding ten aanzichte van zijn eigen gedachten. Hij maakt gebruik van een visuele metafoor: 
“Ik kon niets meer zien”: hij kon niet meer waarnemen als mens. Zijn subjectervaring ging onderuit ($). Zijn taal had 
geen grip meer op de werkelijkheid. 

Hij w geconfronteerd als brutale existentie.  

• “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…” 

➝ Op een keer ging hij met zijn vrouw en twee honden op reis en had last ve slaapziekte. In dit fragment treedt een 
breuk in de metonymische continuïteit op want woorden konden niet meer gehanteerd worden door hem. Er is een 
verstoring in de subjectiviteit/ipseïteit. 

• “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.” 

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

➝ Positief en negatief mentaal automatisme ➝ breuk ➝ angst en wanhoop: cruciaal element vd zelfbeleving gaat 
verloren. Maw: Angst en wanhoop komen hier centraal te staan. De zelfbeleving gaat verloren. Dit wordt gekoppeld 
aan lichamelijk-affectieve ervaringen. 

• “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.” 

➝ De breuk die optreedt in de betekenaarsketting en de gruwelijke voorstellingen die daarmee gepaard gaan leidt 
tot angst en imaginaire lichaamsfenomenen. Hij had zijn lichaam niet meer onder controle. 

• “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.” 

• “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.’” 



1ste Lijn: Herstelgerichte Psychiatrische Zorg | Nienke Hermans | 2020 - 2021 42 

➝ Vreemd voor hemzelf duikt er agressie op die als impuls in zijn lichaam aanwezig is. Deze agressie geeft aanleiding 
tot schuld, woede en wanhoop. 

• “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.” 

•  “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.” 

➝ Er volgen zware zelfverwijten als antwoord op het mentaal automatisme. Tijdens de melancholie zijn idealen niet 
oriënterend maar veroordelend, waardoor er een kwellend schuldgevoel ontstaat, voor ‘fout’. 

Freud (1917) stelt dat idealen in de melancholie niet functioneren als een soort richtsnoer om naar te streven maar 
als een hakbijl die op je inhakt en zegt wat je niet bent. Ze hebben een vernietigende, veroordelende functie. Dit 
wordt op de één of andere manier gekoppeld aan het liefdesobject. De duistere zijde van de ander is plots 
determinerend (“de schaduw van het object is over het ik gevallen”). De destructieve component van zijn moeder 
lijkt in hem te zitten. ➝ De woordeloze jouissance wordt betrokken op het eigen falen. 

• “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” 

➝ Hij beschouwt zichzelf als gebroken op alle vlakken, hij zal gestraft worden voor zijn hoogmoed. De breuk in de 
metonymie die hier optreedt, w afgewenteld op het ‘ik’: Het ‘ik’ is fout, het ‘ik’ is een onmens.  

ó Bij paranoia is dit anders in de zin dat daar de Ander verantwoordelijk is voor de breuk in de metonymie.  

Bij de melancholie zijn alle slechte dingen die gebeuren de eigen schuld. Men is een onmens en is het niet waard om 
te leven.  

• “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.” 

➝ Perceptie v externe ‘tekens’ die waarheid reveleren ó neurotische vraag nr uitingen v verlangen en waardering.  

Bij een psychotische depressie (melancholie) treedt er niet puur een reflectieproces op over de zaken die verkeerd 
gingen in het leven, zoals bij een ‘gewone’ depressie. De psychotische depressie gaat gepaard met openbaringen. Zo 
neemt ook Kuiper externe tekens waar die hem iets duidelijk maken, die de waarheid reveleren.  

• “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.” 

➝ Een typische waan in de melancholie is de verdoemdheidswaan. Men ziet zich als een onmens, een beest, als niet 
waard om te zijn en men is hier zelf schuldig aan. ‘Ik’ zit gevangen in eeuwige straf. Op dit moment realiseerde Kuiper 
zich dat de werkelijkheid rondom hem een schijnwerkelijkheid is. Het gewone leven dat hij leidt, is in de hel, met 
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duivels. Hij wordt gekweld in de hel, zit gevangen in de eeuwige straf. Heeft het gevoel dat zijn vrouw niet echt zijn 
vrouw is.  

• “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 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.” 

➝ Op dit punt in de behandeling krijgt hij MAO-remmers toegediend (tranylcypromine) met een goede 
psychiatrische omkadering. Hij begint te verbeteren en de symptomen verminderen. De ironie: Kuiper zelf 
waarschuwde zijn volledige leven om geen MAO-remmers toe te dienen. 

Na de behandeling kan hij spreken over zijn ervaringen. Hij ervaart deze als iets vreemds dat hem overkomen is. 

Videogesprek Kuiper met Adriaan Van Dis 

Thuis bekijken (±30 min).  

Net het feit dat een psychiater is, dat Schreber was hooggeplaatste rechter, etc. is het idee dat dit iedereen kan overkomen en 
niet afh. is vd SES bijv. Het is een existentiële, menselijke problematiek. Tegelijkertijd tonen deze voorbeelden het herstellende 
aspect ervan aan. Deze vbn hebben dus betekenis.  

10.1 Structuur van de melancholische ervaring 

Bij normaal psychisch leven staat anticiperen op de toekomst centraal. We gebruiken de betekenaarsketting om te anticiperen 
over het leven. Bij melancholie verdwijnt die ervaring van toekomst, de anticipatiebeweging stopt en de persoon komt vast te 
zitten in het nu en in het verleden. Dit gaat gepaard met een onvermogen om zaken uit het heden of verleden te relativeren. 
Het gebrek in het nu en wat foutliep in het verleden staat centraal. Men rumineert over falen, schuld, onwaardigheid en ervaart 
een gevoel van een dreigende catastrofe.  

ó Bij een neurotische depressie zijn er nog die zorgen omtrent de toekomst, bij melancholie is er geen toekomst meer.  

Hierdoor vallen het gevoel van ‘zin’ en betekenis weg. ➝ Lacan zegt dat er hier geen anticipatie meer is.  

De constante angst die dit proces oproept, gekoppeld ad dood (“leven houdt op”), leidt tot een grote dreiging van suïcide.  

Klinisch zien we dat personen met een psychotische depressie ook duidelijke obsessieve kenmerken 
vertonen. Men ontwikkelt een obsessie met een bepaalde activiteit die uitstel creëert voor die 
suïcide (bv. “Ik ga eerst nog deze 10 boeken lezen, dan ga ik sterven”, “Ik ga alle films die ik ooit zag 
oplijsten en mijn top 10 kiezen en dan ga ik sterven”, …).  

 ➝ Is dit dan een herstelpoging? Dat weten we niet. 

10.2 Manische ervaring 

Bij manie heerst er een enorme dadendrang (te begrijpen als mentaal automatisme). Manie (vinden we niet terug bij Kuiper): 
buitenstaander merkt uitgelatenheid; persoon zelf losgeslagenheid: geen enkel houvast in vloed van daden à ageren vanuit 
mentaal automatisme. 

Het is een totale ontworteling, taal functioneert zonder jou, object is aanwezig en subject hotst er achteraan. Men 
beschouwt het als secundair. Het primaire idee is dat persoon losgeslagen is en niets meer id hand heeft.  

Een persoon begint veel sneller dan hij kan denken allemaal dingen te doen (geld uitgeven, drinken, …). Achteraf kunnen deze 
personen pas zeggen “Blijkbaar heb ik dat gedaan”, maar hun gedragingen werden niet gestut door gedachten! Dit kan 
overkomen als uitgelatenheid maar wordt voor hen ervaren als een gevoel van wanhoop. Ze hebben het gevoel overgeleverd 
te zijn aan de impulsen die ze niet zomaar kunnen denken.  

In die losgeslagenheid zelf ervaart men wanhoop en is er dus ook een suïcidedreiging! 

Kraeplin beschreef dit manische als eerste en sprak over een ideeënvlucht: met een impulsieve gedachtegang pikt de manische 
persoon in op allerlei interne en externe prikkels.  

Er ligt een sterke focus op het nu-moment. 

12. Autistische ervaring 

De autistische ervaring zit anders in elkaar dan de eerder besproken vormen van psychotisch functioneren. Het belangrijke 
verschil zit ‘m in hoe de taal zelf functioneert. In een psychotische structuur is er geen conventionele Naam-van-de-Vader. 
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Het affect lijkt te ontbreken en ze begrijpen niet wrm de ander dit heeft en zij niet.  

Bv. Temple Grandin is Amerikaanse succesauteur en professor in de dierengeneeskunde. Zij heeft autisme, maar bij haar is er 
weinig sprake van lijden. Ze ervaart dat ze anders is en op een andere manier functioneert, maar lijden (ervaring v pathos) 
staat nauwelijks centraal. Dit getuigt van de mogelijkheid tot stabiliteit binnen een structuur. 

Eén van de ervaringen die zij centraal stelt luidt alsvolgt: 

“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” 

➝ Bij mensen met autisme leidt net het géén oogcontact maken tot een band. De objecten a hebben hier een ander statuut! 
De stem en blik van de ander die bij neurotypische mensen een teken van verbondenheid zijn, zijn overrompelend bij autisme. 

➝ De 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.”  

➝ Wat bijzonder moeilijk te verdragen is bij deze personen, is de reële aanwezigheid van de Ander (geen spontane symbolische 
vertaling Ander). Het is heel moeilijk om de ander symbolisch te verklaren, met woorden te betekenen, waardoor hun 
overrompelende aanwezigheid heel hard binnenkomt. Deze personen moeten actief een sensoriële input genereren om de 
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” 

Ze ervaren vooral moeilijkheden om sensoriële stimuli te verwerken: 

“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”  

“Some people just cannot tolerate certain smells. They walk down the detergent aisle in the supermarket, and they’re 
overwhelmed.” 

Iets vd binnen-buitengrens/-dialectiek tav lichaam(s)openingen w anders ervaren en staan centraal. Het Ik en de buitenwereld 
zijn niet symbolisch afgelijnd waardoor deze laatste heel sterk kan binnendringen in mij. In autistisch functioneren staat de  
zoektocht naar veilige grenzen dan ook centraal. 

De wereld w als heel intens en veranderlijk ervaren (Reëel) met weinig Symbolische voorspelbaarheid. Als oplossing proberen 
deze personen zelf routines te ontwikkelen om de wereld voorspelbaar te maken. Als oplossing voor de weinig symbolische 
voorspelbaarheden werken ze zelf symbolische systemen uit; ze doen beroep op routines om het bemeesterbaar te houden. 
Ook zijn ze sterk gericht op het detecteren van abstracte patronen. 

“Behavior that looks antisocial to an outsider might actually be an expression of fear” 

Vaak stelt men dat mensen met autisme antisociaal gedrag stellen, Grandin zegt dat dit gedrag vaak te maken heeft met angst. 
Ze hebben 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.” 

➝ Haar strategie om om te gaan met haar gebrek aan houvast in de interactieve taal (bijv. wat is vrede? ➝ politici die handt 
schudden), is het gebruik v beelden: ze verbeeldt de wereld. Als ze te maken heeft met woorden bouwt ze beelden op. Ze 
creëert als het ware een dubbel vd taal, dan is die leefbaar.  

➝ Ze probeert de gesproken taal van anderen actief om te zetten in beelden. Andere personen met autisme zoeken eerder 
hun houvast in de abstracte formele taal, in het detecteren van 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.” 
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“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.” 

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

“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.” 

13. Samenvattend: de vormen van psychotisch functioneren 

Bij het overzicht van de verschillende vormen van psychotisch functioneren voegen we ditmaal de dimensie van de drift toe. 
Deze aandrift/jouissance (a) verschijnt telkens op een verschillende manier: 

˗ Schizofrene ervaring     (a) ® 𝑺𝟎 

De jouissance manifesteert zich bruut, dringt zich automatisch op in het lichaam of in het psychisme. Bij bewogenheid op 
lichamelijk niveau ontbreken betekenaars.  

De taal is er niet om een betekenaarsketting te ontwikkelen die de persoon een gevoel geeft van ‘zelf’. De metonymie vd 

betekenaarsketting en verdeeld subject verdwijnen. Er treedt een desintegratie van binnenuit op ➝ mentaal 
automatisme.  

De schizofrene patiënt heeft het gevoel van een intern storend mechanisme/stoorzender. 

˗ Paranoïde ervaring    (a) ® 𝑺𝟎 ® 𝑺𝟐 ® ik 

Men w bewogen door iets, maar het lukt niet om hier zomaar betekenaars voor te vinden. Men staat in greep vd 
genietende Ander. Perplexiteit staat centraal (𝑺𝟎), maar de persoon ontwikkelt een weten (𝑺𝟐) dat uitlegt dat hij in de 
greep vd Ander is die het op hem/haar gemunt heeft.  

De stoorzender is extern en stuurt van buitenaf het functioneren in de war. 

˗ Melancholische ervaring of psychotische depressie (a) ® 𝑺𝟎 = ik 

Identificatie vh ik met (a): de persoon lijdt er onder in essentie niemand te zijn en geen enkele betekenaar te vinden 

waarmee hij zich kan benoemen (S0), geen enkele sociale band heeft nog zin.  

Dit leidt tot diepe neerslachtigheid en een groot risico op suïcide. De schuld wordt toegeschreven aan een radicaal falen 
van de eigen vermogens: ‘Ik ben de stoorzender’. 

˗ Manische ervaring     (a) ® (𝑺𝟎 =) ik 

Er is geen verankering in de betekenaar. Het subject is losgelaten, volledig op drift. Quasi non-intentioneel worden tal van 
daden gesteld. Het Ik is puur overgeleverd aan een vloed van driftimpulsen. 

˗ Autistische ervaring    ik ← (a) 

De wereld wordt ervaren als ontregeld en intrusief. Men vindt geen houvast in de neurotische conventie om met anderen, 
zintuiglijke input en het lichaam om te gaan.  

De binnen-buitengrens is onveilig. De verlangende Ander is ondraaglijk.  

Men heeft niet zozeer een ervaring van de drift van mijzelf maar van de drift van een ander die gericht wordt op mij. Dat 
is bedreigend en kan niet spontaan symbolisch gekaderd w. 

Vormen van psychotische ervaring kunnen zuiver of gemengd voorkomen (bv bij Schreber is de mengvorm schizofrenie + 
paranoia aanwezig). 

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

⇒ In dit geval spreken we van een alledaagse psychose, psychose ordinaire, ‘stille’ psychose.  
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Les 5: Gesprekstherapie en meer 
Basisprincipes in gesprekstherapie en begeleiding 

Vandaag staan we stil bij gesprekken, principes,… die we in acht nemen bij mensen met versch. types psychiatrische 
aandoeningen (zie vorige), evenals stabilisatie die belangrijk is.  

Begeleiding bestaat er niet in om te normaliseren… Sommige mensen maken zich zorgen/vrezen dat als ze in therapie gaan 
dat ze hun eigenheid zullen verliezen. Bij herstelgerichte psychiatrie spelen we in op de eigenheid van de mensen. We geven 
hun ‘vreemde trekje’ een plek in hun leven. Freud was zich hier van bewust; kunstenaars stellen zich die vraag ook. “Zou het 
kunnen dat ik mijn creativiteit verlies?”.  

Wnnr we begeleiding opstarten willen we dat vreemde trekje een plek geven in hun leven dat niet storend werkt.  

We keren terug naar het CHIME-DTAR model (Stuart et al., 2017) omtrent het persoonlijk herstel. Dit w bestudeerd vanuit 
eerste persoonsperspectief: wat zeggen mensen zélf wat belangrijk is in hun herstel? Hoop, betekenis, verbondenheid, 
empowerment,… waren belangrijke aspecten hierin, evenals aanvaardende houding en verlangen om ‘normaal’ te zijn (er te 
kunnen bijhoren).  

⇒ Uitgangspunt: Hoe kunnen we dan meehelpen om deze aspecten te realiseren? Wat kunnen we hiervoor doen in gesprekken 
en wat werkt stabiliserend vr deze mensen?  

1. Kritieken op doorsnee zorg 

Id dominante psychiatrie staat er bejegening centraal wat snel kan insluipen die we best proberen vermijden (ookal willen we 
niet dat deze tendens erin zit…). 

De volgende kritieken werden geuit door mensen met een complexe psychiatrische problematiek: 

˗ De sanctionerende aanpak en dwangmaatregelen tav psychotische ervaringen werkt vaak verergerend tav 
problematiek. Let ook op met labeling: schrijf niet alles wat ze doen toe aan hun problematiek. Isolatie en medicatie 
werken niet als deze opgedrongen worden! 

˗ Professionals zijn vaak teveel bevoogdend en betuttelend (“wij weten het beter”). De patiënt w onderworpen ah 
regime vd professionals. Ze weten het beter dan de patiënt, en deze worden geacht braaf te zijn. 

~ Zie Pinel: genezing betekent gehoorzamen en zich gedragen als normale burger.  

˗ Bij psychotische ervaringen vindt er veelal een ontworteling plaats uit zinvolle sociale contacten. 

~ Piet Cuyper: psychiater ontwikkeld melancholische depressie bij zijn pensioen. Contact met echtgenote en dochter 
w sterk verstoord.  

~ Zie Elyn Saks: ze zegt soms vreemde dingen tegen de mensen rondom haar. Dit heeft een ontwortelend effect en 
is ook vreemd voor de persoon zelf! 

˗ Praten over psychotische ervaringen is taboe. Mensen uit de omgeving van patiënten praten hier vaak niet graag 
over. Omdat het niet normaal is, niet te volgen is, hen angst aanjaagt (wss combinatie hiervan). 

~ Brenda Froyen. 

® Met deze dingen moeten we rekening houden als we nadenken over een alternatief: vertrekken vanuit wat de ervaring voor 
de persoon zelf is. We moeten rekening houden met het kader wat persoonlijk herstel bewerkstelligt.  

2. Medicatie kan helpen, maar… 

Medicatie is voor sommige mensen een hulp, voor anderen helemaal niet (~Cuyper: neemt medicatie waar hij heel zijn leven 
eerder tegen was)!  

Bekijk dit dus niet vanuit een globaalperspectief. Psychiaters (onze collega’s) moeten dit genuanceerd beslissen, patiënt per 
patiënt.  

˗ Breinonderzoek (Ben-Choon, Andereasen, Ziebell et al., 2011) toont ook aan dat het geen zwart/witverhaal is:  

o Bij zware antipsychotische medicijnen zijn er neveneffecten, zoals een mindere alertheid (verschilt in de 
beleving v mensen, sommigen vinden dit aangenaam, anderen niet).  
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o Medicijnen kunnen ook het brein structureel beïnvloeden. Zo reduceren neuroleptica bijv. grijze massa (na 
controle voor ernst vd symptomen, alcohol en drugs).  

⇒ Daarom is het geen goed idee om iedereen standaard een grote hoeveelheid medicatie te geven. 

˗ Patiënten met een eerste episode van psychose die een lage dosis medicatie toegediend krijgen, hebben een betere 
sociale outcome na zeven jaar. Een zoektocht naar de juiste balans is dus nodig. Het kan dus ook met minimale dosis.  

˗ “Less is more” (McGorry, 2013): hoe lager we de dosis kunnen maken, hoe beter, want we realiseren meer outcome. 
Medicijnen hebben nut om klinisch herstel te bevorderen (hinderende impact), maar als we ze te veel gebruiken 
hebben ze een andere invloed op het leven. Nogmaals is deze beslissing v belang vr psychiaters die in interactie 
moeten werken met psychologen.  

˗ “Talking back to madness” (Science, 2014): er kwam de voorbije jaren een hernieuwde interesse in gesprekstherapie, 
naast de biologische behandeling. Hie komen wij als psychologen op de proppen. Vroeger dacht men dat het ging 
om een hersenziekte met genetische determinering. Epidemiologisch onderzoek had dit genuanceerd. Er moet 
openheid zijn vr psychosociale interventies en gesprekstherapie! 

Het doel vd medicatie: de impact vh mentaal automatisme indijken. Het gaat over gaten die vallen id continuïteit vd 
realiteitsbeleving (breuk id betekenaarsketting), of dat er toevoegingen/intrusies zijn v vreemde elementen. Medicijnen dijken 
deze klachten in.  

Opgelet: als psychiaters denken over dit mentaal automatisme, bestaat er een breed palet aan medicijnen. Niet alle mensen 
met een psychose krijgen antipsychotica. Sommigen krijgen slaapmedicijnen aangezien slapen (dromen) een helende werking 
heeft voor het psychisme. Mensen met een psychose slapen vaak niet veel/goed. Ook angstremmers kunnen toegediend 
worden om een korte episode te overbruggen.  

3. Premissen van de psychoanalytische gesprekstherapie 

 

Het psychotisme bekijken we ih eigen vh spreken. Wanneer we met een ander geconfronteerd worden, is er iets raadselachtig 
aan zijn intenties. Deze proberen we te lezen in functie van conventies. Indien zo’n benoeming lukt, kan men ook de ander in 
zichzelf benoemen. Als ik het gedrag van de ander kan lezen, als ik namen/wetmatigheden kan kleven op de ander, kan ik me 
een bepaalde identiteit aanmeten (zo verwerf je zelf-identiteit).  

Het eigen aan de psychose is dat er iets in dit proces niet lukt. Mensen proberen wetmatigheden toe te schreven ad realiteit 
(metafoor vd Naam-van-de-Vader). Links gaat het over de ander; In de confrontatie met een ander, kan men niet benoemen 
wat die ander precies drijft. Daardoor bestaat er als het ware een zwart gat, een leegte in de eigen identiteit.  

Vaak liggen heel pijnlijke/traumatiserende situaties aan de basis, die men psychische niet heeft kunnen bemeesteren 
vanuit een Naam-van-de-Vader. 

Deze leegte geeft aanleiding tot psychotische symptomen. Doordat we confrontaties in ons leven niet benoemd krijgen, 
ervaren we die leegte, dat vreemde in onszelf. Een psychotische symptoom is dus een breuk in de subject-Ander-ervaring. 

Het doel van de gesprekstherapie is proberen dat gat van niet-benoemen (forclusie) te herstellen, er een alternatief voor 
formuleren. Theoretisch betekent dit met het Imaginaire en het Symbolische proberen we grip te krijgen op het overspoelende 
Reële. 

Twee voorbeelden uit de eigen praktijk: 

1) Marianne heeft te kampen met een manisch-depressieve problematiek. Ze denkt aan suïcide, heeft geen zin meer in 
haar leven. Ze handelde reeds vele keren impulsief in een manische periode. Zo rijdt ze bijvoorbeeld met haar racemotor 
aan de hoogste snelheid op de autostrade. In de therapie spreekt ze over de wanhoop die ze ervaart en komt heel snel 
uit op haar zes kinderen. Ze getuigt ervan, hoe dichter de kinderen bij haar zijn, hoe meer zij weg moet. Vroeger ging ze 
bijvoorbeeld altijd weg als het schoolvakantie was. Hoe meer ze bij haar kinderen is, hoe meer ze die ontremming ervaart. 
Moeder zijn lukt haar niet, ze vindt geen houvast in het framen van wat ze zou moeten doen ten aanzichte van haar 
kinderen. Als kind werd zij zelf misbruikt, waar haar ouders niets van wisten. Ze vreest dat ze haar dochter fysiek iets zou 
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kunnen aandoen. Ze verfoeit zichzelf daarvoor. Ze ontwikkelt wanhoop op het feit dat ze er niet in slaagt een moederrol 
in te nemen ten aanzichte van haar kinderen. 

2) Alain (35 jaar) is schizofreen-paranoïde. Op zijn werk had hij zich in zijn kast opgesloten. Hij begon te roepen maar wou 
er niet uit. Hierop werd hij opgenomen in de psychiatrie. NA deze opname begon hij aan de therapie. Alain voelt iets 
vreemds in zijn lichaam: beestjes die vanuit zijn buik langs de binnenkant van zijn vel naar zijn hart kruipen. Deze ervaring 
had hij reeds op zijn werk. Hij koppelt dit vaag aan anderen en heeft de indruk dat anderen het op hem gemunt hebben.  

Adhv deze twee voorbeelden gaan we in op een aantal kernprincipes vanuit de psychiatrie: 

4. Achtergrondprincipes 

(1) Een eerste principe is het volgende: we moeten vertrekken vanuit een bep. 
ethiek; degene die we moeten vermijden is dat we mogen als therapeut zeker niet 
handelen vanuit een ethiek van goede bedoelingen (“het goede willen”).  

Neem Lacan’s voorbeeld van Sint-Maarten: de edelman gaat er van uit dat de 
zwerver zijn mantel nodig heeft en snijdt edelmoedig een deel van zijn mantel af. 
De zwerver heeft hier echter geen nood aan en weigert de mantel, tot grote 
verbazing van Sint-Maarten.  

® Wanneer we handelen uit een ethiek van goede bedoelingen installeren we 
een dwingend karakter.  

® Het is een normatief gegeven: de patiënt moet gehoorzamen aan mijn beeld 
van wat hij/zij nodig heeft. Lacan spreekt hierover de volgende woorden: “le 
bien à l’image du mien”.  

® In de overdracht werkt dit niet goed en het creëert een risico op conflict, op het overweldigend worden in ons contact 
met iemand met psychotische ervaringen. Hier zou men fixeren in imaginaire overdracht.  

(2) We proberen dus actief een tekort in te bouwen: een ethiek van de leegte. Dit is het tweede principe; van hieruit moeten 
we vertrekken.  

Zo stelt Fromm-Reichmann: “onze taak is pas volbracht als deze mensen in staat zijn zelf uit te vinden wat hun bevrediging en 
geborgenheid schenkt”. ó sociale aanpassingen (bijv. opletten met ‘eis’ tot werken, relaties aangaan, etc.).  

5. De focussen van gesprekstherapie 

Gesprekstherapie - en de verschillende focuspunten die we hieronder zullen bespreken - zijn belangrijk om persoonlijk herstel 
van psychotische ervaring te stimuleren.  

1) Ontmoeting ≈ eenzaamheid breuk met ander 
2) Beluisteren hoe existentievraag / 

intentionaliteitsvraag… 
3) Vorm krijgen 

4) Welk ondragelijk reële speelt er via elementair 
fenomeen? 

5) Welke singuliere uitvindingen werken? 
6) Goede hantering van de overdracht 

Als therapeut moeten we niet focussen op het ‘genezen’ van de persoon voor ons, maar moeten we een vormgeving op maat 
aanbieden. Zowel in frequentie als in setting als op zovele andere vlakken. Zo zijn de nood aan een bepaalde frequentie of 
setting volledig individueel bepaald! De ene persoon zal zich beter voelen met face-to-facegesprekken in een bureau, de ander 
heeft nood aan een ontmoetingsplaats. Stem dit dan ook af op de patiënt, pas toe wat werkt voor iemand, ifv wat haalbaar is. 

(1) Ontmoeting ≈ eenzaamheid breuk met ander 

Bij de ontmoeting streeft men naar een situatie v dialogische gelijkwaardigheid: 

• Iets valt de patiënt lastig. Dit iets kan hij echter niet inbrengen in het sociaal contact omdat anderen hem zullen labelen, 
zullen zeggen dat hij gek is. In de gesprekstherapie moeten we vertrekken vanuit de eenzaamheid van de psychotische 
ervaring en een connectie doen ontstaan. We moeten zorgen dat de mensen kunnen articuleren wat hen lastigvalt. 
Installeer een relatie waar ze blijvend terecht kunnen, creëer continuïteit.  

• Ont-moeten: installeer geen ‘moeten’, geen verplichtingen in het contact. Stel je zeker niet op als 
bevoogdende/betuttelende expert. Deze verplichtingen kunnen angstaanjagend zijn voor de patiënt en 
contraproductief! Verder meer hierover. 

• Neem geen positie van abstinentie in, zoals Freud voorschreef bij voor de behandeling van neurotische problematieken: 
“Laat iemand vrij associëren en zijn eigen spreken zo ver mogelijk drijven. Hou jezelf op de achtergrond”. Dit is NIET 
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succesvol bij mensen met een psychotische problematiek! Benadruk jouw aanwezigheid met woorden om een gesprek 
actief te realiseren.  

• Benader samen het vreemde Reële: gedachtenuitwisseling vanuit partnership benaderen.  

o Het is toegelaten om te praten over wat men vreemd vindt en wij stellen ons dan op als iemand die oor heeft 
voor de problematiek, die een oplossing helpt zoeken op het hobbelige parcours vd psychotische ervaring; je 
bent zoekende ‘compagnon de route’.  

o Wees niet louter een ‘secretaris van de waanzinnige’ (Lacan), maar help de plaats voor het subject herstellen.  

• Miller benoemt de gespreksstijl die we moeten hanteren als “conversation à bâtons rompus”: een gespreksstijl waarbij 
we van de hak op de tak springen, over vanalles en nog wat praten.  

• Laat ook toe dat het vreemde verschijnt, dat de chaos/gekte optreedt binnen de therapie. Stel de patiënt tezelfdertijd 
medeverantwoordelijk voor de aanpak ervan. 

o Vaak zullen cliënten hun psychotische ervaringen (bijv. beestjes die in lichaam kruipen) ervaren tijdens de sessies. 
Hierover moeten we praten maar ook in vraag stellen wat we er aan kunnen doen en hoe we dit onder controle 
krijgen.  

(2) Beluisteren hoe existentievraag / intentionaliteitsvraag vorm krijgen 

In dit aspect gaan we de gekheid dus niet sanctioneren én niet stimuleren.  

• Wel gaan we de psychotische ervaringen beluisteren en tolereren (maar dus niet teveel op focussen). De psychotische 
ervaring is vaak een antwoord op de ervaren bedreiging, een poging van het psychisme om iets in te kaderen 
(genezingspoging en dsu geen bedreiging installeren).  

• Stel vooral open vragen en nodig uit om te verwoorden wat er precies is. Het naar uitleg vragen werkt verbindend.  

• Wees voorzichtig om geen interpretaties te geven (parafraseren/interpreteren), dit heeft geen zin en komt vaak over als 
bedreigend. Wat wel kan is letterlijk hún woorden teruggeven aan de mensen.  

• Ga uit van een basishouding van niet-weten, vanuit een blijvende verwondering: gardez-vous de comprendre. Dit laat toe 
om de verbinding blijvend te ervaren.  

• Voer geen thematische verplichtingen in in het spreken en dus niet uitgaan v/e plicht tot spreken maar wel v/e 
mogelijkheid tot spreken. Geef de mensen de vrijheid om over vanalles en nog wat te kunnen praten. Kiezen ze erover 
hier niet over te praten, dan is dat hun keuze. Incarneer dus geen verlangende genotspositie. 

• Pas de werkvorm aan waar nodig (ookal is het gesprekstherapie): als één van de cliënten vraagt om de werkvorm aan te 
passen, moet je hier oor voor hebben. Dit helpt om een veilige gesprekssituatie te creëren met de patiënt. Zo zijn er 
psychologen die frequent gaan wandelen met patiënten, anderen hebben echter nood aan face-to-face.  

• Laat de patiënten toe om te schrijven, telefoneren, mailen, tekenen. Sommige patiënten hebben het gevoel dat ze niet 
goed kunnen spreken, maar alles misschien wel goed kunnen neerschrijven. Opgelet: denk na over limitering in tijd en 
ruimte (bv. tussen twee gesprekken maar één keer bellen)! 

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

• Als we zulke gesprekken kunnen hebben, kunnen we als therapeut luisteren naar welke moeilijkheden er op de 
achtergrond meespelen? Probeer de inbedding in de verhouding met het lichaam en met de relaties met anderen uit te 
klaren. 

• Ga na hoe de persoon zelf omgaat met zijn/haar lichaam en de relaties met anderen. Welke ‘spontane’ behandeling 
zoekt hij/zij past hij/zij toe?  

Een vb. van zo’n spontane behandeling is complottheorieën ontwikkelen (bv. Alain: zijn ploegbaas kan heel denigrerend 
zijn over het feit dat Alain geen relatie heeft. Deze vorm van aanspreking is voor hem bedreigend, zijn vorm van spontane 
behandeling is via paranoïde scenario’s).  

• Deze oplossingspogingen zorgen vaak voor een ontworteling van sociale contacten. Anderen vinden deze bevreemdend, 
‘gek’. 

• We gaan de moeilijkheid vd existentievragen/intentionaliteits- erkennen: we gaan samen reflecteren over wat men kan 
doen en samen helpen om een houding te zoeken. Opgelet: we mogen niet uitgaan vd conflict-mode, wél ve 
forclusiemodel. Vaak gaan we mensen tegemoet komen omtrent ideeën om te reageren op bep. situaties; we gaan 
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samen reflecteren op mog. antwoorden (we komen tegemoet aan een bep. spontaan ideeënsysteem). Goede gespreken 
zijn gesprekken die de mensen helpen.  

Bijv. Marianne blijft in haar bed liggen omdat ze haar dochter niet naar school krijgt. Zo komt er in een dialoog een idee 
naar voren dat ze haar oudste zoon mee kan doen spelen; hij zal dochter wakker maken en op de bus zetten. Vanaf dan 
kan Marianne opstaan en bij haar gezin gaan ontbijten.  

• Het criterium: wat herstelt de subjectervaring voor deze persoon specifiek? Bijv. De moeder-ervaring w hersteld zodra 
Marianne zich weer een moeder voelt als ze bij haar gezin kan ontbijten.  

• Speel in op affiniteiten die het zwarte gat van existentie- en intentionaliteitsvragen afhouden en de subjectervaring 
herstellen. Deze oplossing sluit aan bij de persoon zélf, en valt niet over te hevelen naar andere situaties. Bepaalde zaken 
zullen niet bij iedereen hetzelfde zijn! Het moet aansluiten bij de eigen affiniteiten en noden. 

• Het is vaak zinvol om iets van geschiedschrijving te doen (iets vd historiek herschrijven).  

o Ga na wat nu net de psychotische ervaring triggert, wat de persoon nu net radeloos maakt.  

o Probeer aan de hand van het verhaal te (re)construeren wat moeilijk is en te zoeken naar manieren van hanteren.  

o Zoek hierbij naar symbolische coördinaten om zichzelf, anderen en moeilijkheden een plaats te geven (dit bakent 
af, maar geeft géén inzicht in betekenis!).  

o Benoem concrete episode of voorvallen v moeilijkheden, wat nu net moeilijk is, door te concretiseren en te 
preciseren. 

o Besef dat soms compleet andere benaderingen zinvol kunnen zijn! Sommige mensen vinden een houvast in een 
DSM-diagnose, anderen helemaal niet.  

o Soms kan een bijkomende behandeling ook helpen (bv. relaxatie-oefeningen, CBT,…). Stel dus niet de eigen 
prioriteiten als behandelaar voorop, maar ga na wat er werkt voor de verschillende individuen. 

(4) Psychotische ervaringen/elementair fenomeen 

Welk ondragelijk Reële speelt er via elementair fenomeen? 

Er is sowieso diversiteit tss mensen ih al dan niet willen spreken over hun ervaringen. Sommige mensen willen niets lossen 
over hun psychotische ervaringen omdat ze deze te vreemd vinden, of omdat ze bang zijn dat de psychotische ervaring in het 
contact met de therapeut zal binnentreden.  

Maak duidelijk dat men er kán over praten, maar dit niet verplicht is. We beluisteren met “gelijkzwevende aandacht” (Freud).  

Ga na of het spreken over de eigen ervaringen op de een of andere manier een houvast biedt voor de mensen. Stabiliseert het 
spreken of niet? Dit moet men doseren en timen! 

Soms leidt het spreken over (3) en/of (4) tot het verdwijnen vd psychotische ervaringen, soms verdwijnen deze niet maar wordt 
de impact wel draaglijker. Ga dus samen op zoek naar een gedeelde benoeming. 

Verdere puntjes op slide laten vallen.  

(5) Nagaan welke singuliere uitvindingen werken 

Er is geen zingeving via gedeelde N-v-d-V; we doen in de therapie geen beroep op wat qua Symbolisch kader gegeven is, maar 
zorgen voor stabilisering via singuliere ‘uitvindingen’ (≠ creatie).  

® Kijk naar de eigen woorden en eigen antwoorden van de persoon. 
® Deze ondersteunen we indien ze de persoon uit de genotspositie helpen. “Uitvinden v bep. antwoorden”. 

Assumptie: De behandeling is er niet op uit om het subject te behandelen, maar om samen met dat subject naar de Ander te 
kijken. Wie is die Ander voor de persoon, hoe is die Ander overspoelend en hoe kunnen we die Ander behandelen. 

Bv. bij Marianne, niet haar behandelen maar kijken naar hoe de moeilijkheid zich situeert met de kinderen en hier op in 
spelen. Via Marianne haar redeneringen behandelen we de kinderen en helpen we haar een moederrol te creëren.  

® De psychotische ervaring vd persoon toont dat de Ander reeds w behandeld, dat het psychisme reeds een poging 
doet.  

® Versterk die bestaande behandelstrategieën - vd persoon zelf - om met de ander om te gaan en onderzoek of er 
nieuwe behandelstrategieën gevonden kunnen w.  

® De therapeut dient de behandeling dus niet toe, maar ondersteunt de behandeling. 

Soms is dit delicaat: 
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• Waan: een waan is een genezingspoging, maar is niet steeds stabiliserend. Het kan ook een aaneenschakeling zijn 
van een reeks elementaire fenomenen en uitdrukken dat men zich bedreigd voelt: object v genot vs. waanwet. 

• Hallucinatie: is dit een openbaring/revelatie of net een intrusie/verstoring? 

• Druggebruik: leidt dit tot het temperen vd jouissance of tot verdere ontregeling? Dit is een tweesnijdend zwaard. 
Denk casus per casus na of dit gunstig of niet gunstig is. Bijv. cannabisgebruik zal bij de psychoses aanwakkeren, bij 
de ander zal het kalmeren. 

Wanneer stabiliseringen niet lukken treedt er vaak grote wanhoop op en is er risico op een ‘passage à l’acte’ (bijv. overspoeld 
zijn): het ageren naar zichzelf (via automutilatie of suïcide) of anderen toe om de ondraaglijke overrompeling van de jouissance 
door (a) een halt toe te roepen.  

• ‘Ongemotiveerde’ agressie 
• Zie bijvoorbeeld de borderline problematiek, wat aaneengeschakelde ‘passages à l’acte’ inhoudt. 

(6) Overdrachtshantering 

Overgeslagen 

De A-pool van het L-schema is onstabiel ➝ Confrontaties met existentie/intentionaliteitsvragen = R. 

Therapeut die ondervrager is van hoe iemand omgaat met existentie/intentionaliteitsvragen positioneert 
zich als R. ➝ i.t.t. neurose: veronderstelling dat therapeut symbolisch privilege heeft: ‘sujet supposé savoir’. 

Wanneer therapeut R is ➝ bedreiging (angst, waan…) of erotomanie. 

Daarom: actief opstellen als 3e punt die wil helpen om overspoeling tegen te gaan ➝ partnership in strijd met wat gek maakt. 

Leren omgaan met je eigen deskundigheid: Onderzoeker i.p.v. Expert. 

Er van uitgaan dat elke patiënt je iets kan leren; je 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 jeniet-weten 

Preoccupatie met 1 thema kan verschuiven naar ander thema (bijv. persoonlijk vergiftigd worden ➝ milieuproblematiek) 

Gezien de Ander soms te bedreigend is: werken met ‘praktijk met meerderen’; ‘pratique à plusieurs’; circuleren (institutionele 
psychotherapie) ➝ overdracht verdelen. 

6. De therapeut blijft niet onberoerd 

De therapeut w zelf ook uitgedaagd in het eigen zijn aangezien hij/zij te maken krijgt met grote angst en hopeloosheid. De 
patiënt kan allerlei zaken vrezen en ons toeschrijven zoals bijv. liefde, haat, bewondering,… Bv Alain vreest dat ook de therapeut 
hem chemische substanties zal geven, net als zijn collega’s. 

Onze taak is om open te staan voor wat de patiënt ons toeschrijft, maar hier niet mee in te stemmen. Luisteren betekent 
namelijk niet hetzelfde als meegaan in het verhaal. Leer de vreemde denkbeelden te tolereren en blijf doorgaan/-praten in het 
gesprek. Dit houdt in dat we ook bereid moeten zijn om de pispaal te zijn. 

Het bovenstaande heeft een niet te verwaarlozen impact op ons; het gaat om het zijn v/e therapeut met reddersfantasie: op 
bepaalde momenten kunnen wij hier ontredderd door zijn.  

Het risico is dat we een spiegelrelatie ontwikkelen waarbij je hét bent. Wees er voor de patiënt met je eigen gemis/castratie 
(aan kennis, sympathie, vriendschap, ervaring,…). Het is dus belangrijk dat we zelf een vangnet hebben! Zorg te allen tijde voor 
supervisie, overleg met collega’s, ga zelf in therapie, …  

Van belang is ten slotte om actief een tekort in te bouwen in je werk: werk face-to-face met de patiënt, maar kijk deze niet 
teveel aan. Laat tijd om te spreken maar hou je aan het uur. Geef iemand een suggestie maar vermeld ook dat je niet zeker 
bent of het zal werken etc. 

7. Gesprekstherapie: stabilisering via verschillende vormen van uitvinding  

Wat gebeurt er als iemand een zekere stabiliteit terugvindt in hun leven? Zie ‘Wat is waanzin?’ van Leader. 

7.1  Identificatie met een imaginair ideaal/persoon ➝ alsof-identificatie 

Een eerste manier is doordat er identificaties ontstaan, nl. imaginaire identificaties. Iemand bouwt zelfbeeld op tgv imaginaire 
identificaties. 
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Bv. de bergbeklimmer: Leader beschrijft de casus van een man die relaties aangaat met vrouwen en hierbij altijd andere 
mannen betrekt, vaak een goede vriend van die vriendin. Met deze mannen zoekt hij nauw contact en hij neemt hun 
kenmerken over. Hij kopieert andere mannen. Op een gegeven moment verbreekt deze man - de beste vriend van zijn vriendin 
- het contact, waarop hij destabiliseert. Het centrale probleem bij deze man is dat hij geen beeld kan opbouwen van een man 
in relatie tot een vrouw. Deze man is geïnteresseerd in zijn grootvader, die bergbeklimmer was. Hij begint zich geleidelijk aan 
bergbeklimmer te voelen. Op dit moment treedt een stabilisatie op.  

Bv. de huisvrouw: deze vrouw had een beeld over wat een moeder moet doen, een huisvrouw moet doen. Dit was enorm 
stereotiep. Een identificatie waarin ze zich kon standhouden en zich in profileerde ten aanzichte van andere vrouwen op een 
zeer rigide manier.  

⇒ Vaak is het aansluitend bij een element uit de familiegeschiedenis/levenscontext.  

Bv. de crimineel; zie studie psychopathie ‘bad boys don’t cry’: (significant) others are fundamentally distrustful antagonists that 
they must guard themselves from. Three different character types: (a) the malignant other; (b) the annoyingly different other; 
and (c) the taunting other. Four recurring strategies to deal with the threatening other they feel confronted with: 

o Testing the Reliability of the Other, Hic Et Nunc 
o Acting as an Outlaw 
o Testing the Sameness—otherness of the Other 
o Destruction of the Other 

Helene Deutsch beschrijft dit als alsof-identificaties: net doen alsof je iemand anders bent. Er ontstaat een soort letterlijke 
kopie die wordt overgenomen.  

Ook patiënten voelen dit soms zelf aan: “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”. Deze schijn werkt wel voor de patiënt, heeft een functionaliteit.  

Vaak is het een gevoel v gemis (betrokkenheid, intimiteit, passie,…), geen conflict hierover; ‘lege doos’.  

Belangrijk is dat we dit niet problematiseren, maar zien als een oplossing, waardoor de persoon weldegelijk in contact kan 
treden met anderen. De anonieme positie die ze zo innemen is veel aangenamer dan als subject een positie innemen. Merk 
op dat deze alsof-identificaties vaak aansluiten bij een element uit de levensgeschiedenis/levenscontext. 

7.2 Ontwikkelen van een compenserend symbolisch systeem: neo-symbolische orde 

Dit is eerder een symbolische manier die te maken heeft met taal en regels. We gaan vasthouden aan een abstract systeem 
om het zwarte gat op afstand te houden. 

2a. Ontwikkelen van gedragsformules 

Een eerste voorbeeld is het ontwikkelen v gedragsformules. Het poneren van regels of ‘wetten’ om de Ander/jouissance te 
neutraliseren en er niet het object van te worden. Dit creëert vorm van sociale band.  

Als voorbeeld een vrouwelijke patiënte, die telkens bij een avondje stappen met een man naar bed gaat, waarop ze zich heel 
vies voelt. Ze beschouwt zichzelf als een stuk vuil en schrobt zich nadien volledig af. Wanneer haar therapeut haar het volgende 
vertelde: “Je hoeft geen seks te hebben als je een avondje uitgaat”, bleef dit hangen in haar gedachten en neemt ze heel letterlijk. 
Waar ze voordien niet wist hoe zich op te stellen tov mannen, denkt ze nu aan dit zinnetje om zich recht te houden. Dit noemt 
met het ontwikkelen van een formule, over hoe x (een vrouw) omgaat met y (een man): 𝐹#$. De vrouw neemt de gedragsformule 
als een filter in haar leven. De functie houdt in hoe de vrouw zich verhoudt tot de man.  

2b. Procedure gebruiken om de Ander/jouissance te neutraliseren en er niet het object v te w 

De tweede manier bestaat eruit om talige procedure te ontwikkelen.  

We behandelen het verhaal v Louis Wolfson. Deze man had een heel intrusieve moeder-kind band. Om hiermee om te gaan 
ontwikkelde hij spontaan een talige procedure die constant moet worden toegepast: hij stelt zich op als student die zijn 
moedertaal - die hij als intrusief ervaart - continu vertaalt naar een andere taal. De volgende uitspraak van zijn moeder “don’t 
trip over the wire”, wordt zo “tu’nicht (Duits) trébucher (Frans) über (Duits) èth hé (Hebreeuws) Zwirn (Duits)”. De man kent 
versch. talen actief, als hij engelse woorden hoort door mensen die in zijn buurt zijn ontwikkelt hij een talige procedure om de 
onverdraagbare woorden te ‘handlen’; het is een vorm v afweer. Hij identificeert zich dus met de imaginaire rol van student om 
de jouissance te neutraliseren. 



1ste Lijn: Herstelgerichte Psychiatrische Zorg | Nienke Hermans | 2020 - 2021 53 

2c. Preoccupatie met machines, met systemen die gehoorzamen aan binaire logica  

Een derde manier is als de taal geen echte structuur biedt, ontwikkelen sommigen een fascinatie met objecten die wel een 
structuur hebben, bijv. systemen die gehoorzamen aan een binaire logica (bijv. machine, computer,…) itt het Verlangen-van-
de-Moeder. Zo wenden ze het ongereguleerde af via een fascinatie met het gereguleerde.  

Deze strategie treedt vaak op bij mensen met autisme.  

2d. Wetmatigheden beschrijven via extern systeem 

Hier ontwikkelt men een soort narratief.  

Zo gebruikt een jonge vrouw beelden v ‘Tom & Jerry’ om met haar overaanwezige moeder om te gaan: ze denkt over zichzelf 
als een muisje, dat haar moeder nooit te pakken zal krijgen. Op deze manier vervangt ze de afwezige Naam-van-de-Vader. 

Andere vbn:  

• Zo gebruikt een jongeman mangastrips. Vanaf deze man in de werkelijkheid met situaties te maken krijgt, roept hij 
alle mangastrips in zijn geheugen op en gebruikt hij deze scenario’s om om te gaan met de situaties. Vervolgens 
gebruikte hij een management-systeem om om te gaan met zijn vrouw etc.  

• Mensen bestuderen als antropoloog zijnde.  
• Owen Suskind: http://www.lifeanimateddoc.com/ met zijn disneyverhalen.  

2e. Preoccupatie met de letter van de wet 

Letterlijk kan men het wetboek hanteren als het universum weinig spontane structuur biedt. Deze mensen hebben geen 
vertrouwen in informele relaties. Sommigen leiden aan een zogenaamde ‘querelantenwaan’: ze voelen zich continu benadeeld, 
gaan in het wetboek op zoek naar argumenten en spannen constant rechtszaken aan.  

Voor deze mensen is dit een poging om een bepaalde rechtlijnigheid aan te brengen in de wereld. Vaak komt dit vanuit het 
idee zelf slachtoffer te zijn. 

7.3 Manipulaties op en rond lichaam 

We zitten op de grens tss impulsen vh lichaam en hetgeen men er als beeld v kan oproepen. Deze hanteringsvorm gaat meer 
in op het lichaam. Men hanteert compensatiestrategieën om iets vh lichaam af te grenzen.  

Bijv. Gadgets gebruiken (zoals een zonnebril, oortjes, een smartphone, …) om een scherm op te trekken in het contact met de 
ander en zo de ervaring van intrusie te neutraliseren. 

Bijv. Tattoo’s laten zetten om niet te moeten denken aan situaties van verdriet, of om andere redenen. “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”. 

Zichzelf ‘beveiligen‘ door bijv. te slapen in een cocon. 

Het lichaam disciplineren door bijv. te leren vechten als een machine. 

Het radicaal anders zijn visueel cultiveren (zie afbeelding). Dit bewerkstelligt/benadrukt een verschil met 
de ander, houdt deze actief op een bepaalde afstand, en creëert ruimte voor het zelf. Het lid w ve 
subcultuur is vaak een manier om een eigen plek te kunnen denken. 

Bewegen om om te gaan met de overweldigende ervaringen. Zo bouwt danser Gil the Grid zijn dansen op adhv zijn psychotische 
ervaringen. Om om te gaan met het vreemde in zijn lichaam, ontwikkelt hij een zeker ritueel. Hij geeft dit vreemde via zijn 
lichaam op een bepaalde manier vorm.  

7.4   Artistieke kopie maken van de intrusieve ervaring  

Deze vorm v stabilisering w vaak ingezet in herstelgerichte zorg; men wil artistieke vormgeving gebruiken 
als uitlaatklep.  

David Nebreda kampt met zware schizofrenieproblemen. Hij hongert zijn eigen lichaam uit en brengt dit in 
beeld. Soms brengt hij verwondingen of manipulaties aan aan zijn eigen lichaam, dewelke hij fotografeert. 
Dit is voor hem een manier om datgene wat vreemd is, in een kopie naar buiten te brengen en het zo te 
delen. Dat vreemde zit niet enkel meer in hem op dat moment.  

Hij doet aan externaliseren vh vreemde en kan het zo delen en kwijtgeraken aan de buitenwereld. Zo moet 
hij niet samenvallen met het vreemde.  
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Anderen sluiten dichter aan bij de popcultuur: Daniel Johnston is een Amerikaanse cultartiest. Hij maakt zelf muziek en kampt 
duidelijk met een problematiek van manisch-depressieve psychotische ervaringen. Via zijn muziek probeert hij hier op een 
bepaalde manier een invulling aan te geven. Ook was hij grafisch kunstenaar. Hij beeldt zijn specifieke, bizarre universum uit 
in zijn tekeningen/schilderijen. Hij is ‘gek’ geworden naar aanleiding v een enorme verliefdheid op een vrouw.  

     

In Gent bestaan er initiaties zoals Villa Voortman: een ontmoetingsplaats voor mensen met ernstige psychiatrische problemen, 
waar gewerkt w met heel veel kunstprojecten. Via creatieve processen proberen ze die vreemde, overspoelende ervaringen 
die ze meemaakten om te zetten in beelden. Vanuit dit centrum worden er o.a. theatervoorstellingen gemaakt, door bezoekers 
en personeelsleden samen. De erkenning die ze krijgen - ze mogen nl. optreden op Theater aan Zee - draagt bij tot het 
herstelproces. 

Pete Tomlinson schreef een poëziebundel over zijn psychotische ervaringen. Hij zet zijn wanen om in teksten met als doel een 
gedeeld product te maken dat kan circuleren id culturele gemeenschap.  

⇒ Algemeen doel is de vreemde overspoelende ervaringen externaliseren en in een format gieten zodat deze gedeeld kunnen 
w. 

7.5 Persoonlijk naam en faam verwerven 

Belangrijk is dat hun uitingen leiden tot een erkenning! Het persoonlijk naam en faam maken is ook een van de stabiliseringen 
die mensen kunnen ervaren, het is een compensatie voor de fragiele ik-positie.  

Een klassiek vb is de Ierse schrijver James Joyce: alles wat hij schrijft heeft hij niet bedacht, het is hem geopenbaard. Dit werk 
lijkt zeer banaal te zijn. Hij stuurt zijn teksten op naar het Vaticaan en beweert dat ze wereldliteratuur in wording zijn. Hij 
benoemt zichzelf als ‘geniaal’.  

In de 1ste fase is er dus sprake ve opgedrongen taal (epifanie). In 
de 2e fase vervormt hij de taal die hem gegeven w. Zijn meest 
gekende werk is ‘Finnegans Wake’ waarin hij op zijn eigen 
manier de taal heruitvindt. Doordat hij zichzelf als de grootste 
schrijver beschouwt, treedt stabilisatie op. Hieronder een 
fragment uit en verschillende commentaren op zijn boek:  

“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) 

7.6 Een waan-wet te ontwikkelen 

Wanen kunnen stabiliserend zijn, maar niet altijd. Als ze het wel zijn: stabilisering kan komen via het uitwerken ve waan als 
weten (S2). Hierbij biedt de waan een verklaring voor de elementaire fenomenen. Freud spreekt niet voor niets over een waan 
als een genezingspoging ® 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. Waanvorming is echter 
niet steeds stabiliserend, het kan ook een aaneenschakeling zijn van een reeks elementaire fenomenen en uitdrukken dat men 
zich bedreigt voelt. 

Neem het vb v Schreber: eerst treedt het paranoïde elementaire fenomeen op de voorgrond. Zijn arts en God gaan hem 
‘ontmannen’ en hem als een hoer gebruiken. Vervolgens komt hij echter tot een oplossing via een waanwet: Schreber zal vrouw 
worden, maar dan wel een madonna figuur, namelijk de vrouw van God. 
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In een interventie moeten we de waan toelaten, maar niet voeden. Behoud een verwondering ten aanzichte van het waan-
weten. 

8. Stabilisering binnen psychose 

Stabilisering treedt vaak op door vast te houden aan de logica van de uitzondering. Zoals Leader zei: “je schept, doorgaans voor 
jezelf, maar soms voor een andere entiteit, de ruimte om uitzonderlijk te zijn, anders dan de anderen”. Zo ontsnapt men aan de 
vreemde dwingende determinering/jouissance die wordt aangevoeld (in het lichaam; in de taal; in sociaal contact, …). 

Een sintoom is een evolutie die gemaakt kan w door iemand die een symptoom heeft. Een geslaagde behandeling leidt niet tot 
gezondheid maar tot het omarmen vd eigen punten v eigenaardigheid (Lacan). Volgens Leader: “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”. Zo 
heeft James Joyce bijv. vreemde ervaringen in de taal, maar door dit neer te pennen maakt hij hier zijn sterkte v! 

 Bijv. Dumbo w verafschuwt door zijn grote oren, tot als hij ermee leert vliegen.  

Stabilisering is zelf een naam/namen/antwoord bedenken op de raadselachtige kant vd Ander (bij gebrek aan een Naam-van-
de-Vader). Waardeer in de praktijk de kleine ontmoetingen: losse terugkerende babbels. ‘Oppervlakkig’ is oké. Tolereer ook 
de obsessies: met objecten (bv. flessen sorteren), met ruimte (bv. kamers/gebouwen mijden), met tijd (bv. vasthouden aan 
steeds hetzelfde tijdsschema), etc. 
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Les 6: Werkvormen 
Ontmoetingshuis, kwartiermaken, open-dialoogbenadering, straathoekwerk 

Vandaag spreken we over werkvormen bij herstelgericht werken. + Zie bijlagen (filmpjes Peter Dierinck + tekst) 

1. Wat leert cross-cultureel onderzoek? 

Ook antropologen doen onderzoek naar hoe psychiatrische aandoeningen verschijnen in verschillende culturen. In ‘Our most 
troubling madness’ gaan internationale auteurs in op psychotische ervaringen. Zij doen de vaststelling dat psychotische 
ervaringen mondiaal voorkomen, ongeacht cultuur. Sommigen interpreteren dit als een optie in het menselijk functioneren. 
Wat particulierder is, is de omgangsstijl binnen een cultuur. Het meest opvallende is dat we als Westerling met een zekere 
bescheidenheid moeten kijken naar hoe onze cultuur omgaat met psychotische ervaringen. In andere culturen komt het 
ontwikkelen van een psychose tot een defecttoestand (geen plek meer id MS hebben) en de chroniciteit hiervan veel minder 
voor.  

Een belangrijk contrast is aanwezig tussen psychotische ervaringen in het Westen ten opzichte van India en 
Afrikaanse landen.  

Dit gaat in tegen het idee dat wij het verst staan in de WS en dus het best kunnen omgaan met die problematieken. 

Er is een enorme samenhang tussen het ontwikkelen van schizofrenie als totaalbeeld en sociale omstandigheden: we zien een 
clustier v chronische psychotische ervaringen die w gekoppeld aan armoede, geweld en een machteloze positie. “Schizophrenia 
is the story of the way that poverty, violence and being on the wrong side of power drive us mad”. De antropologen noemen 
dit de ‘hypothese van de social defeat’: vaak zullen mensen met een schizofrene problematiek ervan getuigen dat ze 
uitgesloten worden en vormen van sociale stress doorstaan. Die combinatie leidt veelal tot een grotere kans op een deficitaire 
toestand. 

Antropologen stellen het volgende vast: 

(1) Echter… in vgl met andere landen heerst in het Westen vaak een enorm negatieve interpretatie van waanzin. We zijn heel 
snel met labelen en verwijzen naar ziekte(-beelden/-toestanden). Dit komt een pak minder voor in India. Hier zijn er ook 
personen met psychotische ervaringen. Men labelt hier echter minder, en richt zich meer op de pragmatiek, op de impact op 
de naasten. Men heeft een minder categoriale focus, een mindere neiging om deze psychotische personen in te delen in een 
groep (bijv. “gezinsinteractie verloopt moeilijk”). 

 Deze niet-categoriale focus heeft nut, want bij ons kennen labels een stigmatische waarde.  

(2) Eens dit benoemingsproces met diagnose gebeurt in onze Westerse wereld, treedt er al te vaak social defeat op: een 
buitensluiting uit de MS. Dit blijkt uit het volgende:  

• Weinig tolerantie van maatschappelijke omgeving, die sterk vanuit normaliteits-ideaal redeneert: wij verlangen dat 
mensen ‘normaal’ doen en hebben hier een bepaalde invulling van. Mensen die hiervan afwijken, sluiten we sneller uit 

• Eens er een diagnose is, ontstaat er vaak een breuk in de familie door wegname uit het sociaal milieu. Dit leidt tot 
isolement bij de persoon zelf. Heeft het gevoel er niet meer bij te horen. In India gebeurt dit veel minder: de psychotische 
persoon blijft veelal binnen de gezinscontext, dit mede ook omdat er minder ziekenhuizen zijn. 

• De opvang buiten de reguliere leefgemeenschappen (zoals gezinscontext) leidt effectief tot een scheiding tss ‘patiënten’ 
(“de zotten”) vs. ‘niet-patiënten’. Er ontstaat een wij-zij verhaal, waar de patiënt minder is dan zijn naasten, en dit gevoel 
ook sterk ervaart! 

• Mensen met een psychiatrische geschiedenis hebben het vaak moeilijker op de jobmarkt id Westerse wereld (dit is afh. 
v hoe de arbeid georganiseerd is; specialistisch met specifiek jobbeschrijving en hoge eisen). In landen als India is dit 
minder het geval, omdat daar de specialisatie in de economie van minder belang is. Veel mensen verrichten hier arbeid 
in huiselijke sfeer (bijv. participatie in landbouwbedrijf).  

• Informeel werk (vrijwilligerswerk, thuiswerk, …) wordt bij ons vaak minder geacht. De Westerse logica is namelijk: “hoe 
groter het loon, hoe groter je prestige.” In India niet. Niet alle taken hangen samen met betaling in India.  

• Ook op de huisvestingsmarkt hebben (ex-)patiënten het moeilijk, zeker in de VS. Ze lopen dus een groter risico op 
dakloosheid. Er zijn vaak heel weinig woonvormen ter beschikking voor hem. Bij ons is dit minder (er is meer voorzien in 
alternatieve woonvormen), maar blijft het gevaar nog steeds. 

(3) In de Westerse wereld - door ons sterk wetenschappelijk denken - bieden wij veel minder ruimte voor de metafysische 
interpretaties van psychotische symptomen. In andere culturen kan het horen v stemmen bijv. geïnterpreteerd w als magisch, 
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als religieus (bijv. stemmen horen vd voorvaderen). Deze metafysische interpretatie geeft meer zin, leidt tot meer betekenis. 
Id westerse wereld zijn stemmen vaak ‘onzin’. 

Onze Westerse wereld en denkbeelden fungeren dus waarschijnlijk als moeilijkheid bij het bekomen van een goede outcome. 
De antropologen die bovenstaande bevindingen neerschreven, opperen ook een aantal adviezen voor onze GGZ: 

• Minimaliseer het diagnostische spreken met patiënten en maximaliseer diagnostische neutraliteit. Benoem hun 
ervaringen zodanig dat ze niet meteen een ziekte zijn. ‘Stemmen horen’ is descriptiever dan ‘schizofrene aandoening’ en 
werkt minder vanuit ziektelabels.  

• Focus op het concrete in het gedrag en doe geen uitspraken over het onderliggende, onaantoonbare proces. Bijv. “Uw 
brein is anders.” vs. “uw stemmen zijn anders dan de mijne.” Dit omvat namelijk een risico op reïficatie. 

• Probeer zoveel mogelijk werk te faciliteren, zorg dat de patiënten een zinvolle bijdrage kunnen leveren ad MS. 

• Probeer het sociaal isolement zoveel mogelijk te doorbreken en zorg dat patiënten id mate vh mogelijke zoveel mogelijk 
contact houden met hun familie. Men neemt betrokkenheid als uitganspunt. 

• Voorzie veilige behuizing en veiligheid. Als je ‘rijk’ bent en je belandt in wooncomplex dat veel beperkter is, is dit een 
groot contrast voor de patiënten.  

• Wees niet bang vd stemmen die ze horen. Vraag hiernaar, beluister hun ervaringen. Probeer hier voeling te krijgen met 
eerstepersoonsperspectief. Geef hier anderzijds niet teveel interpretatie aan. 

• Ga om met hun problematiek op een respectvolle, compassievolle manier. Veroordeel hen niet en probeer te snappen 
dat het moeilijke ervaringen zijn (maar niet minimaliseren!).  

Þ Wanneer professionals zich zo gedragen, bieden ze een voorbeeld voor de MS. 

2. Werkvormen voor herstelgerichtheid 

Er is nood aan een landschap van initiatieven: 

- Herstelgericht instellingswerk (3.) 
- Gemeenschapshuizen voor residentiële opvang (4.) 
- Ontmoetingsplaatsen (5.) 
- Straathoekwerk (6.) 
- Open Dialoogbenadering (7.) 
- Kwartiermaken (zie filmpjes + tekst Peter Dierinck) 
- Implementeren ervaringsdeskundigheid (Wilma Boevink en Stijn Vanheule) 

3. Herstelgericht instellingswerk 

Ook al is er een discours dat we te veel psychiatrische bedden zijn, deze bedden zijn nodig! Vanuit welk model vertrekken we 
nu? Zie volgende.  

3.1 Dominant instellingswerk 

Voorzieningen/diensten zijn zoals bedrijven dezer dagen en zetten zich in de markt via hun therapeutische visie en ideaal: “Wij 
weten wat goed is voor jou en hoe we dat bereiken”. Veelal ligt er dus een accent op de eigen visie van de instellingen. Ze 
leggen in allerlei termen uit wat zij willen bereiken, die zij moeten realiseren. Bepaalde idealen komen bovendrijven: 
abstinentie bij verslaafden, het leren mentaliseren bij personen met gedragsproblemen, … . De visie vd professionals staat 
centraal.  

Deze visie wil men enten op bepaalde doelgroepen. Aan de poort van de psychiatrie ontstaat er dus de neiging om te 
diagnosticeren en te filteren wie wel en niet past. Er zijn in- en exclusiecriteria. Bijv: “wij behandelen mensen met een 
persoonlijkheidsstoornis, maar deze mogen niet overt agressief zijn”. Op zich heeft dit een zekere logica want homogeniteit op 
een afdeling is belangrijk/handig, maar zo w complexe restgroepen gecreëerd!  

• De mensen in deze restgroepen worden ook benoemd als personen met een ‘dubbeldiagnose’, bijvoorbeeld 
psychotische personen met een verslaving.  

• Ook zijn bepaalde personen ‘complexe mengelingen’: personen met deels een psychiatrische problematiek en deels 
een problematiek waarbij dat niet het geval is. Bijvoorbeeld psychotische personen die dakloos zijn. Deze 
restgroepen komen momenteel sterk bovendrijven.  
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Naast de diagnostische uitsortering aan de ingang, vertrekt men vaak ook vanuit een bepaalde visie, een bepaald programma, 
dat zich richt op het wegwerken van de stoornis binnen een bepaalde tijdsspanne. Er kunnen discussies ontstaan tss patiënten 
en hulpverleners.  

Het doel vd opname w dan dat het patiënt het programma volgt.  

• Wanneer dit lukt, spreekt men van een goede patiënt, een volgzame patiënt = zich ‘normaliserende’ patiënt 

• Patiënten die daarentegen niet willen meegaan in het programma worden bekeken als ‘slechte’ patiënten. Hen wordt 
vaak verteld dat ‘dit geen hotel is’, dat ze moeten gehoorzamen om te verbeteren.  

Patiënten krijgen zo het gevoel dat ze zich normaal mogelijk moeten gedragen. Dan pas w ze nl. gezien als aan de betere 
hand. Dit is echter niet altijd het geval!  

De begeleiding gebeurt door specialistische therapeuten, ‘experten’. Mensen in een expertisepositie.  

↕ 

3.2 Model Alfredo Zenoni (Brusselse psycholoog) 

Zenoni stelt vast dat bovenstaande manier van werken een grote groep patiënten uitsluit. Hij stelt dat een psychiatrische 
afdeling 2 functies zou moeten vervullen: 

1) Asielfunctie: een veilige rustplek bieden waar men tijd en ruimte heeft om te zijn en een zelfgevoel te herstellen 

2) Ruimte om te zoeken: een ontmoeting creëren. Wie ben jij? Hoe is de ander voor jou? Waar lijdt je onder? Wat geeft 
zin en verbinding en wat niet?  

⇒ Niet: wat willen wij voor jou? Wel: hoe kunnen we je helpen beter om te gaan met je uitdagingen? 

Asielzoekers zijn mensen die ergens verdreven worden omwille van problemen, vluchten en op zoek zijn naar een plek waar 
ze mogen zijn. Asiel kent eigenlijk een oudere geschiedenis en is afgeleid van het Griekse ‘Asulon’: een ‘vrijplaats’, een plaats 
waar niet geroofd w en waar je niet bedreigd zal w.  

Dit zou een eerste functie v/e psychiatrie moeten zijn: mensen met problemen verdienen plek waar ze niet bedreigd 
w door hun problemen (die intern en extern kunnen zijn.  

Ook hier zouden ze rust mogen krijgen om een time-out v je leven te krijgen. In die izn is het een soort ‘hotel’. 

We moeten ons richten op de studie van de logica ih functioneren v elke mens die we tegenkomen. Dit is bij iedereen anders, 
en dus bij iedereen individueel in kaart te brengen. n = 1. We leren dit kennen via overdracht, hier leren we iets uit (datgene 
wat patiënten actualiseert).  

Heeft men bepaalde idealen in zijn leven? Of is er een leegte aanwezig? Hoe gaat men om met pijnlijke ervaringen? Hoe 
hanteert men de jouissance? Zo moeten we mensen leren kennen, en hen tegelijk ruimte bieden. Het accent dient te liggen 
op creatie en het uitvinden van antwoorden op de eigen dilemma’s. De patiënten moeten zelf dus ook op zoek gaan! De 
voornaamste functie van experten is dus het zijn van een dialoogpartner.  

Op deze manier w een instelling een experimenteerruimte, waar mensen op zoek kunnen gaan naar nieuwe antwoorden. Deze 
vorm van werken faciliteert persoonlijk herstel: ze gaat op zoek naar sterkte vd mens en verbondenheid die mensen kunnen 
ervaren (accent ligt dus niet op klinisch herstel!). 

4. Gemeenschapshuizen voor residentiële opvang 

Deze vorm bevindt zich buiten de muren vd instelling. In Vlaanderen w de psychiatrie gedomineerd door grote instellingen. In 
de marge ontstaan echter kleine opvanginitiatieven via fundraising en vrijwilligers.  

- Een voorbeeld: De Achthoek in Harelbeke. Hier wonen een aantal mensen samen met een ernstige psychiatrische 
problematiek in een gewoon huis, in de gemeenschap.  

- Ruimer bijvoorbeeld de Soteriahuizen: deze hebben een aantal duidelijke principes. Ook hier gaat het om huizen waar 
zes tot acht mensen in kunnen wonen, zonder omheining, in de gemeenschap zelf. 

o Ze richten zich op mensen in moeilijkheden 
o Voorzien met zo weinig mogelijk medicatie 
o Kleinschalige een laagdrempelige ondersteunende aanpak.  
o Het doel is om rust en aansluiting te creëren. 

Mosher - de oprichter van Soteria - beschrijft het initiatief alsvolgt: 
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“The core practice of interpersonal phenomenology focuses on the development of a nonintrusive, noncontrolling but 
actively empathetic relationship with the psychotic person without having to do anything explicitly therapeutic or 
controlling. In shorthand, it can be characterized as ‘being with,’ ‘standing by attentively,’ ‘trying to put your feet into 
the other person’s shoes’.... The aim is to develop, over time, a shared experience of the meaningfulness of the client’s 
individual social context—current and historical. Note, there were no therapeutic ‘sessions’ at Soteria. However, a 
great deal of ‘therapy’ took place there as staff worked gently to build bridges, over time, between individuals’ 
emotionally disorganized states to the life events that seemed to have precipitated their psychological disintegration.” 

• Niet-intrusieve, niet-controlerende maar actief empathische relatie 
• Expliciete therapeutische of controlerende actief zijn niet nodig. 
• Streven naar gemeenschappelijk begrip vanuit therapeutische kader 
• Bruggen bouwen om zo vorm v herstel te creëeren.  

De outcomes zijn vergelijkbaar met die van een gewone psychiatrie, met het verschil dat er veel minder medicatie gebruikt is. 
De beiden werden nog niet geëvalueerd vanuit herstelgerichte criteria, maar wat duidelijk naar voor komt: mensen met 
psychische problemen kunnen ook in een gewone omgeving, in de maatschappij, begeleiding krijgen. 

5. Ontmoetingshuizen 

Nu verschuiven we naar meer ambulante praktijken. Een ontmoetingsplek is een vorm hiervan: het is een plek waar mensen 
overdag, vrijwillig terechtkunnen. Iedereen is welkom, het accent ligt op ‘ontmoeten’ en verbinding zoeken. Het is een plek 
waar men.  

Veelal zijn ontmoetingshuizen georganiseerd rond dagdagelijkse interacties zoals bijv. koffie drinken, iets eten, 
contacten uit te bouwen. 

Een voorbeeld is Villa Voortman. Ze omschrijven zichzelf alsvolgt: “een ontmoetingshuis voor gelijkgestemde zielen, vrijplaats 
voor broedende geesten, voor onze krijgers van schoonheid, wijsheid en kracht”. 

De volgende zaken staan meestal centraal in een ontmoetingshuis: 

- Laagdrempelige passageplek vaak gwn in een leefbuurt, bereikbaar met openbaar vervoer 

- Het draait echt om ontmoeting, contacten realiseren en verbinding zoeken 

- Werken vanuit “asielfunctie”, ruimte geven: warme plek waar men welkom is, een netwerk vindt, op de manier waarop 
ze zijn. 

- Focus op de sterktes en eigenheden door activiteiten, ateliers, … 

- Ontlabeling: focus op de mens ipv opnamegeschiedenis op te halen 

- Minimale hiërarchie, horizontale controle en gedeelde verantwoordelijkheid vanuit minimale regels want niemand is 
verplicht om te komen (enige regels zijn de volgende: geen agressie, seks, drugs). De patiënten dragen vooral zelf ook 
het werk. De bewaking vd regels gebeurt vooral horizontaal. 

- Minimaal onderscheid tss professionals, vrijwilligers en bezoekers. Ze proberen zo joviaal mogelijk te zijn naar iedereen 
toe (bijv. in Villa Voortman krijgt iedereen een kus bij begroeting).  

- Ze richten zich op typische doelgroepen, maar dit is moeilijk want ze willen niet labelen/categoriseren/…: het gaat over 
ex-patiënten (bijv. Aanloophuis Poco Loco in Gent) en degenen die geen plek vinden in psychiatrie 

De volgende studie: ‘A place to be (me)’: a qualitative study on an alternative approach to treatment for persons with dual 
diagnosis beschrijft de alternatieve aanpak van Villa Voortman. Onderstaande aspecten komen naar voor: 

1) A place to be ➝ ‘The place to be’ 
2) Feeling safe 
3) Feeling accepted 
4) The predominance of the peer group 
5) Feeling at home 

6) Voluntary basis 
7) A place to be me 
8) (Re-)building one’s identity through self-expression 
9) Becoming a visible citizen 

5.1 A place to be ® ‘the place to be’ 

Een ontmoetingsplaats functioneert als een ‘place to be’ waar mensen een alternatieve huiselijke context krijgen.   

“Most visitors of Villa Voortman are confronted with exclusion from society on several levels; they are ‘invisible’ citizens, who 
lost ‘their’ place in society. Villa Voortman, by contrast, offers a safe hub where they feel welcomed and accepted. In that sense, 
the meeting place functions as a place to be. Gradually, visitors even start to feel ‘at home’ at the meeting place, as becomes 
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apparent in daily routines: visitors gather in the living room to drink coffee and chat, and have lunch together. In that sense, the 
function of Villa Voortman makes a transition from being a place to be, that is a safe haven, to being the place to be, that is a 
homely place that the visitors have made their own.” 

5.2 Feeling safe 

Ook wil men zich hier veilig voelen; zwarte gedachten kunnen bijv. afgeduwd w in de Villa. Ook sociale veiligheid is belangrijk 
(bijv. een drugsmilieu). Weinig druk en therapeutische verwachtingen horen hier niet bij.  

“This sense of safety is twofold: Villa Voortman provides a safe haven away from threatening aspects of the visitors’ outside 
world (e.g. homelessness, judicial problems) and the restlessness of their inner world (e.g. psychosis, drug craving, loneliness).” 

“Most visitors lost connection to treatment after a long and difficult trajectory within regular psychiatric services. In order to 
offer them a real break, Villa Voortman aims to be a safe haven, not only away from street life, but also away from the pressure 
of psychiatric and social services.” 

5.3 Feeling accepted 

Mensen krijgen het gevoel als gelijken, gewone mensen, behandeld te w. Een vriendschappelijke sfeer bij onthaal helpt.  

“All staff members and volunteers expressed the importance of accepting visitors as they are, rather than having the reflex to 
‘cure’ or improve them.”  

5.4 The predominance of the peer group 

“Everyone treats each other as equals. For many visitors, this contrasts with previous experiences in traditional hierarchically 
structured psychiatric settings.” 

“For example, this is reflected in the way that everyone greets each other, that is in a cordial way with a kiss and a hug. Equality 
is also reflected in weekly ‘visitors meeting’, where the visitors themselves plan the activities of the next weeks.” 

5.5 Feeling at home 

“All participants talked about the ‘warmth’ that creates a feeling of being ‘at home’.”  

5.6 Voluntary basis 

Kenmerkend is het feit dat niemand verplicht w, maar er is wel een gedeelde verantwoordelijkheid. Echter, er durven wel 
spanningsvelden optreden (vooral bij bezoekers); er moet elke dag aan gewerkt w.  

 De spanningsvelden w duidelijk weergegeven op de slides (staan samen op 1 slide). 

“Everything is organized on a voluntary basis: there are no mandatory therapeutic sessions, visitors are free to come and go as 
they wish, and take part in the activities they want. However, voluntariness does not imply that nothing is demanded; visitors 
are expected to take responsibility for their own actions and choices.” 

“However, at certain moments, voluntariness comes under pressure. For example, when visitors do not respect house rules (i.e. 
no drug use or violence inside the meeting place) or refuse to engage in any activities, staff members sometimes feel frustrated 
and are tempted to take more control and make certain activities obligatory (e.g. the weekly visitors meeting).”  

5.7 A place to be me 

Er ontstaat een nieuwe positieve identiteit omdat er sterk gewerkt w op persoonlijke interesse (v iedereen!). Zo w er vaak ad-
hoc ateliers opgericht. Deze zorgen horizontaal voor verbinding.  

“Vibrant place where artistic and creative activities and projects are continuously taking place. These activities are organized 
on a voluntary basis, and start from visitors’ personal interests, as well as from personal interests of volunteers and staff. By 
cultivating these interests, visitors find a (new) way to express themselves and gradually build up a new sense of identity. In 
doing so, senior visitors inspire new visitors, who might pri- marily come to Villa Voortman to find some peace of mind. In that 
way, the meeting place is experienced as a place to be me, that is a place where visitors are encouraged and even expected (in 
balance with their own capacities) to go through a processes of transition: by engaging in valued activities they start cultivating 
positive identities, thus taking a distance from (self-)stigmatizing labels. Importantly, these activities and projects provide an 
important link to the outside world.”  

5.8 (Re-)building one’s identity through self-expression 

“Visitors stop seeing themselves, and are no longer seen by others as ‘patients’ or ‘persons with dual diagnosis’, but as 
individuals with a unique identity.” 
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“However, all three interviewed visitors expressed their frustrations concerning other visitors’ lack of engagement in these 
creative processes.” 

5.9 Becoming a visible citizen 

Een zichtbaar burgerschap vindt men belangrijk. Bijv. theaterstukken zijn manieren om naar buiten te treden. Dit valt goed te 
rijmen met hersteldenken; persoonlijk herstel, interesse, doel ontwikkelen, …  

“It is very important that we don’t just stay a ghetto here and an alternative psychiatric setting that works in a certain way, but 
that we also make a link to the outside world. […] The more interest, the more people talk about Villa Voortman, the more these 
vulnerable citizens get to be seen. Indeed, many of our visitors are that damaged that we cannot turn them into “good” citizens. 
But inclusion should be more than just taking them out of psychiatric institutions and dropping them in a meeting place.” 

“Slade (2012) argues that in order to support personal recovery processes, it is crucial to create opportunities for individuals to 
discover new ways to express themselves and engage in a dialogue with others: ‘hope, without opportunity, dies.’” 

“A case-by-case, particularizing approach fits well with the recovery paradigm, as recovery processes are deemed deeply 
personal and unique in nature.”  

Ondanks feit dat er zo weinig personeelsleden zijn, geraakt iedereen wel op elkaar afgestemd met hun eigen eigenheid.  

“Next to supporting the individual stabilization- and recovery-oriented processes in its visitors, Villa Voortman also has a 
significant structural and social orientation, which adds another component to how they stimulate recovery (Harper & Speed, 
2012). Indeed, several activities such as the monthly ‘Open Gate’-afternoons (where the local neighbors come over for coffee 
and cake) tally with a social approach to recovery, in which full participation and the reclaiming of valued social roles are 
crucial.”  

Open-poortmomenten zijn namiddagen waarbij ze hun werking openstellen aan de buurt (bijv. toneelstukje, muziekstuk 
spelen, koffie aanbieden;…). Zo richten ze zich ook op een andere doelgroep. Doordat de ruimere omgeving langskomt, kunnen 
contacten uitbreiden (ook met mensen die niets met psychiatrie te maken hebben!).  

6. Straathoekwerk 

Straathoekwerk wordt vaak beschouwd als de nulde lijn. Het is een vorm van werken die vertrekt vanuit de leefwereld van 
mensen. De hulpverleners vertrekken vanuit de buurten waar mensen wonen, werken en samenleven en proberen contact te 
leggen met de mensen die door de mazen van het net glippen. De doelgroep is dus zij die geen toegang vinden tot de reguliere 
zorg, onder andere door negatieve ervaringen met de zorg en de maatschappelijke systemen. Het zijn mensen die sterk lijden 
onder stigma en uitsluiting en het gevoel hebben er niet meer bij te horen. Ze vinden geen plaats in de aanbodgerichte en 
categoriaal gerichte hulpverlening. Straathoekwerkers leggen actief contact met deze mensen.  

De doelstelling die hierbij nagestreefd wordt, is voornamelijk het contact krijgen met de mensen vanuit een bepaalde 
verwondering: “Wie ben je?”, “Wat voor moeilijkheden heb je?”, etc. Aldoende probeert men te werken aan een relatie. Men 
erkent de mensen als mensen en probeert zicht te krijgen op hen en hun omgeving. De straathoekwerkers pogen - door het 
erkennen van hun moeilijkheden - te onderzoeken of er een hulpvraag kan oprijzen. Ze proberen de mensen te ondersteunen 
om hun eigen verantwoordelijkheden op te nemen waardoor ze onder andere meer en beter gebruik kunnen maken van het 
aanbod van maatschappelijke instellingen. Ze proberen communicatie tot stand te brengen tussen de gasten en hun omgeving 
en/of milieu, waardoor zelfredzaamheid, draagkracht en solidariteit opnieuw of verder geactiveerd worden. Door 
samenwerking, een signaalfunctie (om de bestaande hulpverlening te optimaliseren) en belangenbehartiging proberen ze de 
maatschappelijke voorzieningen te beïnvloeden. 

De relatie tussen straathoekwerkers en de mensen is zorgzaam, betrokken, evenwaardig, wederkerig, respectvol en 
onvoorwaardelijk. 

Eén van de grote trefwoorden voor hun manier van werken is de presentiebenadering: “Men werkt daar waar de mensen zijn, 

zoals op straat, in cafeetjes, in bars, in de gevangenis, bij mensen thuis…” Een straathoekwerker is iemand die geen bureau 
heeft, maar die circuleert op de plekken waar mensen zijn. Bij die contactname probeert de straathoekwerker er te zijn op het 
ritme van de persoon zelf! Men probeert niet opdringerig te zijn, maar wel aanwezig te zijn op verschillende momenten in de 
tijd. Straathoekwerk is een overlegvorm waarbij de gast het laatste woord heeft. 

Cis Dewaele, de coördinator van straathoekwerk in Vlaanderen zegt het volgende: “Straathoekwerkers werken met sociaal 
uitgesloten mensen, zowel zij die echt uitgesloten zijn en zij die zich uitgesloten voelen. De straathoekwerkers trekken de wijk 
in, proberen zich onder te dompelen en de wijk te zien zoals de wijk zich zelf ziet. Ze zoeken aansluiting met de mensen, 
luisteren heel veel, proberen te begrijpen en kijken wat ze van daaruit kunnen betekenen voor de mensen. In het 
straathoekwerk spreekt men niet over patiënten of cliënten, maar over gasten. Straathoekwerkers gaan niet op zoek naar de 
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problemen van mensen, ze gaan op zoek naar mensen. Hiernaast doen ze ook structureel werk: ze proberen organisaties (bv 
het OCMW) te beïnvloeden zodat ze toch hulp kunnen bieden aan de mensen die daar nu niet behandeld (kunnen) worden.” 

Volgend schema geeft een overzicht van wat straathoekwerkers doen:  

 

Hieronder het verschil tussen een interventiebenadering en de presentiebenadering van de straathoekwerkers: 

Interventiebenadering Presentiebenadering 

De startfase van de interventiebenadering kenmerkt zich 
meestal door een professioneel gereguleerde kennismaking 
met de situatie van nieuwe cliënten (intakes). 

Bij de presentiebenadering staat de exposure - het zich 
blootstellen aan, het zich onderdompelen in - centraal. 

De interventiebeoefenaar vertrekt vanuit een visie op 
sociale problemen, vanuit een probleemoriëntatie. 

De presentiebeoefenaar vertrekt niet vanuit een 
probleemfocus, maar vanuit kansen en opportuniteiten, 
vanuit een betrokkenheid. Zowel sociale problemen als niet-
problematische aspecten van het leven kunnen aan bod 
komen 

Problemen worden door een juiste herformulering en 
diagnose behandeld, voorkomen of genezen: het gaat 
hierbij vooral om vertaalslagen, waardoor sociale 
problemen toegankelijk worden gemaakt voor een 
theoriegeleide diagnostiek. 

De presentiebeoefenaar werkt zonder vaststaande agenda, 
de agenda wordt bepaald door wat de ander aan de orde 
stelt. 

De remedie is meestal een combinatie van wat de cliënt 
wenst te bereiken en wat langs de methodische weg 
haalbaar is. Wat gemaakt, beheerst of op goede gronden 
voorspeld kan worden. 

De presentiebeoefenaar bouwt het begrip op vanuit de 
termen en binnen het perspectief zoals ze worden 
aangereikt, niet vanuit een achterliggend (theoretisch) 
kader. 

Om problemen opgelost te krijgen, voegt men volgens een 
tevoren opgesteld plan tijdelijk bepaalde expertise aan het 
cliëntsysteem toe. 

Hierdoor heeft de presentiebeoefenaar geen 
geprivilegieerde positie, gebruikt hij/zij geen overmacht. 

Om voor hulp in aanmerking te komen dient men zich als 
potentiële cliënt aan te passen aan procedures, doelen, 
methodieken en bureaucratische redelijkheid. 

De doelen krijgen gestalte in een losse overleg- en 
beraadsvorm. 
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De interventiebeoefenaar beschikt slechts over geplande en 
berekende tijd. 

Een kenmerk vd presentiebenadering is het weinig begrensd 
in tijd zijn; betekenissen die zingevend zijn, laten zich 
immers nauwelijks met gepland geweld tevoorschijn 
roepen. 

Is gericht op het doen verdwijnen van iets, het zoekmaken 
van leed en verdriet. 

Is gericht op het uiteindelijk laten verschijnen van iets, het 
geven van een kans aan leed en verdriet om in hun echtheid 
tevoorschijn te komen. 

Beperkingen van tijd en voortgang en gebonden aan 
methodische strenge voorschriften. 

De presentiebeoefenaar begrenst zijn aanwezigheid weinig 
in tijd, in duur en bindt zich nauwelijks aan het vervuld zijn 
van strikte voorwaarden. 

 Onvoorwaardelijk: dat betekent niet dat alles kan of 
aanvaardbaar is, maar wel dat de presentiebeoefenaar niet 
gebonden is aan allerlei regels die zijn aanwezigheid moeten 
rechtvaardigen 

 De aandacht en de zorg van de presentiebeoefenaar hoeven 
niet verdiend te worden en kunnen niet gemakkelijk 
verspeeld worden. Hij/zij is betrouwbaar maar zeker niet 
onkritisch of flauw. 

7. Open Dialoogbenadering 

De Open Dialoogbenadering is een volledig andere visie op de GGZ. Het is ontstaan in Finland en vraagt een volledige 
herschikking van de hulpverlening. Hier is enorm veel interesse in in Vlaanderen. Jaakko Seikkula - oprichter van de Open 
Dialoogbenadering - stelde voor om de meerderheid van de psychiatrische bedden te sluiten en de rest van het budget van de 
GGZ uit de gebouwen trekken en in te zetten op mensen. Hij pleit voor ambulante zorg waar het kan: is het niet nodig om op 
te nemen, vermijd dit dan! Dit moet gebeuren via gesprekstherapie, in de context (het gezin, partner, kinderen, vrienden, 
buren, agenten, …) 

In de Open Dialoogbenadering hanteert men zeven kernprincipes: 

1. Onmiddellijke hulp: zorg dat je binnen de 24 uur bij een persoon kan zijn en met hem/haar kan werken wanneer dit nodig 
is. In de traditionele hulpverlening moeten mensen vaak wachten. 

2. Sociaal netwerkperspectief: niet alleen de persoon met de problemen moet spreken, het netwerk ook! Deze naasten 
kunnen ook articuleren wat de problemen zijn. Isoleer de patiënt dus niet, maar bespreek samen het pijnlijke. Beluister 
verschillende perspectieven. 

3. Flexibiliteit en mobiliteit: hulpverleners dienen zich zo weinig mogelijk te houden aan een protocol en richtlijnen.  

4. Verantwoordelijkheid: de eerste hulpverlener(s) die in contact komen met een patiënt en zijn systeem, blijven 
verantwoordelijk voor de verzorging en opvolging van de patiënt. 

5. Psychologische continuïteit: een team met residentieel en outreachend personeel volgt het hele traject, zoveel en zolang 
als nodig. 

6. Tolerantie van onzekerheid: hulpverleners ervaren ook een angst en zijn hierdoor soms geneigd om drastische 
maatregelen te nemen. Hierin moeten ze opgeleid worden, in het leren dragen en verdragen van onzekerheid en angst. 

7. Dialogisme: probeer met mensen een gesprek op te bouwen, probeer voeling te krijgen met het achterliggende in hun 
leven. 

De volgende achterliggende ideeën zijn van belang: 

• Wat een psychotisch symptoom is. Een psychotisch symptoom is een uiting van een crisis, niet van een ziekte. Het is een 
overlevingsstrategie binnen een extreme situatie, een manier om niet ten onder te gaan aan de situatie. Vaak ligt er een 
trauma aan de basis waar nog geen woorden voor gevonden zijn. Bij psychotische symptomen moeten we dus proberen 
communiceren rond wat er verschijnt in de private taal, moeten we samen proberen zoeken naar woorden. Doordat 
psychotische symptomen vaak miskend worden, is er vaak te laat een passende behandeling. 
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• Een passende behandeling. Anti-psychotische medicatie is niet altijd gunstig. Er moet opnieuw een grotere aandacht 
komen voor gesprekstherapie. De Open Dialoogbenadering combineert psychoanalytische, systemische en dialogische 
behandelprincipes. Het spreken en het luisteren vormen de genezing. 

• Dialogische principes. Het spreken van mensen is polyfonisch en belichaamd. Enerzijds is het polyfonisch, meerstemmig. 
Elk individu is een meerstemmig wezen, heeft verschillende gedachtenlagen die niet noodzakelijk coherent zijn met 
elkaar. We moeten mensen uitnodigen om al hun gedachten te zeggen, ook al zijn deze niet coherent. De oplossing is 
een veilig klimaat creëren waar multipele, niet-coherente gedachten verwoord kunnen worden. Anderzijds is ons spreken 
ook belichaamd. Spreken is niet puur cognitief. Ook agitatie in een lichaam is een vorm van communiceren. Specifiek 
luisteren is dus van groot belang. 

Een psychotische ervaring is niet-begrepen spreken, is een belichaamde expressie die gecontextualiseerd moet worden 
in het leven en interacties. Er is dus een noodzaak voor een netwerkperspectief: een betrokkenheid van anderen die 
kunnen helpen in de vertaling. 

• Brede psychotherapeutische vorming van het personeel. Vier jaar, één dag om de twee weken. 

® Uit verschillende studies bleek dat - indien bovenstaande principes en ideeën toegepast worden - deze leiden tot goede 
behandelresultaten. 

8. Uitdagingen Vlaanderen 

• Momenteel domineert de biomedische kijk: de grote ziekenhuizen en ziekenhuiskoepels zijn dominant. Er moet 
tegengewicht geboden worden via ‘grassroot initiatieven’. 

• De residentiële focus moet verschuiven naar een mobiliteits- en netwerkfocus (weinig consultfunctie maar 
beleidsincentives richting). 

• Momenteel is de organisatie van de GGZ opgesplitst in drie lijnen. De focus ligt nop de behandeling van stoornissen, niet 
op de persoon en de context. Deze focus moet verschuiven naar psychologische continuïteit, ambulante en snelle zorg, 
samen met interesse in wijkgerichte werkingen. 

• De psycho-sociale benaderingen van tegenwoordig zijn relatief zwak, maar er wordt tegengewicht gecreëerd via 
hersteldenken. 

• De psychotherapeutische vorming van het personeel is te zwak, nochtans moet dit personeel onzekerheid en angst 
kunnen dragen. 

• Tegenover de wachtlijsten en de vaste behandelduur, dient er onmiddelijke hulp te verschijnen, zolang als deze nodig is. 

• Ervaringsdeskundigheid is maar zwak verankert in werking GGZ, maar komt groeiende aandacht voor. 
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Filmpje 1: Wat is kwartier maken? 
Ik ben Peter Dierinck, en ik werk in psychiatrisch centrum Gent – Sleidinge als psycholoog op een afdeling waar meer dan 90% 
van de mensen dakloos zijn met psychische kwetsbaarheid. 

Wat is kwartier maken? 

Eigenlijke een militaire term. Betekent dat een klein deel van het leger voorop loopt om een veilige plaats te vinden om kamp 
op te zetten waar het grote deel van het leger naartoe kan gaan zonder zich zorgen te moeten maken of die plaats daar is. 
Kwartiermakers zijn dus hulpverleners, mensen die voorop lopen om gastvrije plaatsen te creëren waar andere mensen ( 
meestal patiënten) zonder te veel problemen een veilige plaats kunnen vinden.  

Het creëren van die gastvrije plaatsen zijn vb aanloophuizen waarvan andere mensen weten dat mensen met een psychische 
kwetsbaarheid naartoe komen. Wel zeer belangrijk dat die plaatsen open zijn zodat ook andere burgers daar binnen kunnen, 
en mensen die daar komen ook aansluiting vinden met andere burgers.  

Twee bewegingen maken binnen de gezonheidszorg: 

1) Mensen die we begeleiden als burgers zien, niet meer als patiënt 
2) Hoe kunnen we die burgers aansluiting laten vinden met andere burgers? 

Gaat over plaatsen, maar ook contacten. Ontmoeten van andere buurtbewoners, het maken van projecten. 

In sleidingen zijn ze heel hard bezig met hoe ze mensen terug kunnen integreren in die buurt. 

Waarom is kwartier maken belangijk? 

Hoe ‘ver heen’ iemand ook is (hallucinaties of wanen) , die is toch altijd op zoek naar erkenning en weggeraken uit het 
isolement. We zijn gewoon om die mensen te zien in psychiatrische instellingen, maar daar wordt het isolement net verstevigd 
en vergroot. Eens je in de psychiatrie bent geraak je nog verder weg van die erkenning waar je in eerste instantie naar op zoek 
was. Vanuit de psychiatrie moet je zelf dan de tegenbeweging maken om terug aansluiting te gaan zoeken. Het lijkt Peter een 
stuk makkelijker om die omweg naar de psychiatrie niet te hoeven maken en in plaats daarvan direct te werken op het 
isolement waar men in geraakt. Dit heeft vaak te maken met het terug op gang brengen van communicatie. Het kan zijn (en is 
ook vaak zo) dat als iemand psychotisch is, dat die voor de ander moeilijk te begrijpen is. Als men iemand niet goed begrijpt 
kan er angst ontstaan voor dat vreemde, terwijl dat niet hoeft. 

Kwartiermakers zijn mensen die die communicatie terug op gang proberen te brengen, soms een vertaling geven van wat 
iemand denkt en voelt (maar vaak niet gezegd krijgt tegen anderen). Door het te vertalen naar anderen toe komt de 
communicatie tussen die twee weer op gang. Dat is de essentie, brug functie zijn tussen degene die je begeleid en de ander 
waardoor er terug begrip kan ontstaan en minder angst. 

Hoe kan kwartier maken eruit zien? 

Een voorbeeld: in Nederland heb je EPS consulenten die op zoek gaan naar een job voor iemand die psychisch kwetsbaar is. Ze 
veranderen stukjes in de maatschappij zodanig dat die persoon een plaats vindt. Een soort verandering van perspectief. Je gaat 
bijna proberen om degene die psychisch kwetsbaar is naar een hoger niveau te brengen zodanig dat die terug naar de 
maatschappij kan, maar je probeert in de maatschappij verandering aan te brengen zodat diegene die psychisch kwetsbaar is 
terug zijn plaats vind.  

Bv: man die heel veel wanen had, zijn droom was om piloot te w van een lijnvliegtuig. EPS consulente ging het proberen. Ze 
gingen een paar keer naar Schiphol. De consulente merkt dat die man vooral aandacht had voor de stewardessen daar , de 
consulente zorgde ervoor dat die man een job kreeg in de kuisploeg op de luchthaven, waardoor hij alle dagen naar 
stewardessen kon kijken. 

Belangrijk dat je zicht krijgt op het verlangen van die persoon, wat betekent het voor hem om ‘piloot te worden’? Dat kunnen 
veel verschillende dingen zijn, waardoor je een aantal opties hebt om die droom te gaan waarmaken.  

Peter vindt dit het mooiste voorbeeld van kwartier maken, omdat het een beweging schets van iemand ernstig te nemen in 
zijn vraag en daar praktisch iets te proberen mee gaan doen. 
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Filmpje 2: Het belang van kwartiermaken en presentie 
Hoe verandert kwartiermaken de maatschappij? 

Peter denkt dat we pas echt goed kunnen zorg dragen of mensen plaatsen kunnen geven als we een maatschappij hebben die 
op die manier georganiseerd is. De lat ligt zeer hoog bij het kwartiermaken, ze willen een zorgzame en solidaire maatschappij 
creëren. Kwartiermakers zijn dus soms ook minder bezig met de mensen , maar ook met hoe je de maatschappij kan gaan 
veranderen. Het lijkt heel utopisch, maar er zijn wel kleine dingen die effectief werken, vb in Gent is er een alternatieve munt 
(Torekes?) die mensen ontvangen als ze gaan werken, en met die torekes kan je naar de bakker of beenhouwer. Een soort 
alternatief circuit waardoor mensen nog kunnen gaan werken. Deze kleine ingrepen maken toch heel veel mogelijk.  

Dus het grote plaatje is de maatschappij gaan veranderen, maar dan a.d.h.v. zeer praktische methodes. Kwartier maken lever 
die praktische methodes en werkwijzen. 

Is kwartiermaken hetzelfde als outreachend werken? 

Kwartiermaken is zeer outreachend, je gaat op stap met mensen. Er is wel een verschil met herstel. 

- Met herstel ga je op stap met mensen omdat het belangrijk is dat ze op stap gaan om niet in die psychiatrie te 
blijven zitten. 

- Het kwartiermaken deel is dat je andere mensen gaat aanspreken buiten de GGZ om daar ruimte te gaan creëren 
voor mensen met psychische kwetsbaarheid. Het is nog een stap verder dan enkel dat outreachende. 

Het verschil daartussen maken is belangrijk omdat mensen anders mogelijks denken dat ze kwartier aan het maken zijn met 
mensen, terwijl ze gewoon op stap gaan met hen. En dat is toch nog iets anders. 

De vroegere psychiatrische instellingen boden alles aan (zwembad, toneel,…) alles was op het terrein waardoor je niet meer 
buiten hoefde. Peter denkt dat het een voordeel is dat u psychiatrische voorziening niet al die dingen heeft. Als je dan naar 
buiten moet om naar een toneel te gaan kijken, kom je in contact met mensen die niks met psychiatrie en GG te maken hebben, 
en dat is het allerbelangrijkste. Door alles binnen de muren te organiseren bevestig je het isolement en creëer je een soort 
apart dorp voor mensen met psychische kwetsbaarheden. Dat is net heel stigmatiserend. 

Veel interesse in kwartier maken door artikel 107 (het afbouwen van bedden). ‘Als we de bedden moeten afbouwen, waar 
moeten die mensen dan naartoe?’ Kwartiermaken geeft een aantal richtlijnen en mogelijkheden om daar iets mee te gaan 
doen. 

Welke rol speelt presentie bij kwartiermaken? 

Als we vragen aan de buurtbewoners om de psychisch kwetsbare mensen nabij te zijn, is het belangrijk dat wij die 
buurtbewoners nabij zijn. Als kwartiermaker heb je een andere taakinvulling gekregen door ook buurten nabij te zijn, je wordt 
een stuk buurtwerker. Je moet er zijn voor die mensen als er in de buurt problemen voordoen, je bent dus voor hen zeer 
bereikbaar. Presentie is voor Peter daar de basis in. Presentie niet enkel voor de patiënten, maar ook voor buurten. 

Het gaat over een soort basishouding waarbij je mensen nabij blijft om het even wat er gebeurt. Hoe pijnlijk het ook is, je moet 
successen delen met mensen, maar ook verliezen. Je moet kunnen dragen dat een aantal dingen niet werken, maar dan mag 
je niet opgeven. Je moet bereikbaar zijn wat er ook gebeurt. Je moet procesmatig denken en niet gaan denken in doelen die je 
wel of niet bereikt (en ook als je dan die doelen niet bereikt dat je dan stopt met iemand).  

Het komt erop neer dat je: (1) Dienstverlener bent, (2) Bereikbaar bent, (3) Procesmatig denkt 

Hoop verlenen 

= de titel van Peters boek. In zijn ervaring in de praktijk is dat hetgeen waar het minste aandacht voor was. Het ging vooral over 
professionele afstand (dat je mensen geen hoop geeft en dat je dan suggestief zou werken en dat je dan niet therapeutisch 
aan het werken bent). Maar als je mensen opvangt die jaren in psychiatrie verblijven hebben ze de kracht niet meer om dingen 
te proberen om daaruit te geraken. Dan moet je mensen wel een stukje hoop geven dat de mogelijkheid om eruit te geraken 
er nog wel is. Maar hoop is natuurlijk niet voldoende, je moet daar ook wel werk van maken (het kwartiermakend gedeelte). 
Enkel hoop geven is valse hoop geven, maar hoop geven is wel de essentie om mensen opnieuw de stappen te laten durven 
zetten om eruit te geraken. Hetgeen je doet kan eigenlijk niet mislukken, want als het ‘mislukt’ dan proberen we iets anders 
(dat is die houding van hierboven besproken). Het proberen, het niet lukken , het aanwezig blijven en de hoop dat het wel kan 
lukken. Het is een combinatie van die aantal zaken , en hoop verlenen is één van de basiszaken daarin. 
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Tekst: Over Zorgvuldige Zorgzoekers 
 

‘Zorgwekkende zorgmijders zijn eigenlijk 
zorgvuldige zorgzoekers’ 

4 maart 2020, Peter Dierinck  

Peter Dierinck is psycholoog in het Psychiatrisch Centrum Gent-Sleidinge. Hij werkt momenteel binnen een pilootproject 
‘Kwartiermaken’. 

Keurslijf van therapieën 

Haar verslaving maakt dat haar leven in gevaar is. Ze woont zelfstandig en is gehecht aan het leven in de stad. Veel vrienden 
heeft ze niet en de vrienden die er zijn, zijn ook verslaafd. Ze helpen haar niet om clean te blijven. 

‘Een psychiatrische opname vond ze maar niks. Ze wilde thuis zijn.’ 

Haar huisarts heeft al verschillende keren aangedrongen op een psychiatrische opname. Dat lukte één keer. Maar die opname 
vond ze maar niets. 

Ze voelde zich gedwongen in een keurslijf van therapieën waarvan ze de zin niet inzag. De mensen die ze daar ontmoette 
vormden een bedreiging voor haar. Ze voelde zich vervreemd van haar omgeving. Ze wilde vooral thuis zijn. 

Voor sommige zorgverleners past ze in de categorie ‘zorgwekkende zorgmijders’. (Soms worden stigmatiserende diagnoses 
vervangen door even stigmatiserende omschrijvingen.) Maar laten wij het vooral hebben over ‘zorgvuldige zorgzoekers’, dan 
ligt de opdracht om gepaste hulp te vinden bij de hulpverlener. 

Vallen en opstaan 

Nu komen de hulpverleners bij haar aan huis. Het zijn kwartiermakers. Als psychiatrische thuisbegeleiders gaan ze mee op zoek 
naar een leefwereld die zinvol is voor haar, naar een omgeving waarmee ze zelf aansluiting wil. 

Het is een proces van vallen en opstaan. De hulpverleners doen niet alsof ze pasklare oplossingen hebben. Ze komen langs als 
gast. Ze luisteren en zoeken hoe ze dienstbaar kunnen zijn. Die zoektocht doen ze samen: het is de cliënt die stuurt, zij heeft 
de regie, zij geeft aan wat wel en niet werkt. 

Haar vrienden maken het alleen maar slechter 

Ze ontmoet graag andere mensen, maar ze wil dat zij weten dat ze verslaafd is, dan hoeft ze niets te verbergen. 

‘Eenzaamheid is vaak erger dan vriendschappen die nadelig zijn.’ 

We willen rond haar een steunend netwerk uitbouwen, een groep mensen die haar graag zien zonder dat ze de verslaving 
erger maken. We denken dat haar huidige vrienden dat niet kunnen. Maar hen laten vallen, betekent dat ze er helemaal alleen 
voor staat. En we weten dat eenzaamheid vaak erger is dan vriendschappen die nadelig zijn voor het eigen leven. 

Vandaar onze hypothese: als we zorgen voor een nieuw netwerk dan kan ze, zonder dat het haar eenzaam maakt, afscheid 
nemen van degenen die haar schade berokkenen. 

We proberen het uit. 

Onze hypothese was fout 

Ervaringsdeskundigen geraken bevriend. Ze proberen haar mee te tronen naar gastvrije plekken in de buurt. Dat lukt 
moeizaam. In het buurtcentrum vindt ze aansluiting bij een aantal activiteiten. Maar echt klaar om meer nieuwe contacten uit 
te bouwen, is ze niet. 

‘Ze wilde naar een psycholoog maar vreesde dat het spreken haar zou overrompelen.’ 

We zaten fout met onze hypothese. De nieuwe vrienden zorgen niet voor meer afstand met de oude kring van gebruikers. Het 
is voor haar onmogelijk om die groep achter te laten. Het lukt ons ook niet om de oude vrienden aan een netwerkoverleg te 
laten deelnemen. Er is geen contact. We kunnen enkel praten over hen, niet met hen. Een tekort dat door iedereen wordt 
aangevoeld. 
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De deur naar therapie staat open 

Stap voor stap zien we verandering. Haar gesprekken met de mensen uit het nieuwe netwerk worden intenser. Tot dan heeft 
ze nooit gesproken over haar jeugdervaringen: ze zijn zwaar traumatisch. Ze wil naar een psycholoog maar zegt dat zij dit nooit 
eerder deed omdat ze vreesde dat het spreken haar zou overrompelen. 

‘De hulpverlening vertrekt vanuit haar levensverhaal.’ 

Nu wil ze wel proberen, omdat ze steun ervaart. Ze heeft voor het eerst vrienden die er zijn als ze na een gesprek met de 
psycholoog van de kaart is. Daarom durft ze de stap naar therapie zetten. We komen tot een nieuwe hypothese. Voor een 
groep ‘zorgvuldige zorgzoekers’ is het juist het steunend netwerk dat maakt dat iemand de voordien als te confronterend 
ervaren therapie toch start. 

Het valt trouwens op dat de therapie zich niet richt op haar diagnose van borderline. Nochtans was dit aanbevolen bij haar 
psychiatrische opname. Wel aan de orde is hulpverlening die vertrekt vanuit haar levensverhaal waardoor de hulpverlener erg 
aansluit bij de hulpvrager en niet omgekeerd. 

Niet minder, maar wel andere professionals 

De verbindende nieuwe vrienden vervangen geen professionals. Maar de aanwezigheid van die burgers kan de drempel naar 
professionals wel verlagen, op voorwaarde dat die professionals hun deskundigheid niet van bovenaf opleggen. 

‘De hele verwijs- en doorgeefgedachte in de zorg moet op de schop.’ 

Dit betekent dat we moeten mikken op professionals die nabij zijn, die actief zijn in de leefomgeving van de cliënt, die 
samenwerken met de cliënt, die voldoende rekening houden met de ervaring van de cliënt. We brengen de hulpverlening naar 
de kleinere schaal van de wijk en laten de grote gespecialiseerde voorzieningen achter ons. 

Laten we ons dus niet blindstaren op het clichébeeld van vermaatschappelijking: het stoppen met of doorgeven van 
professionele hulp aan geëngageerde burgers. 

De hele verwijs- en doorgeefgedachte in de zorg moet trouwens op de schop. Philippe Delespaul, de Nederlandse hoogleraar 
zorginnovatie in de geestelijke gezondheidszorg, heeft het over het werken op een schaal waarbij mensen verwijzen geen zin 
meer heeft. Als we kleinschalig in de omgeving van mensen werken, dan zijn hulpverleners, ervaringsdeskundigen en 
verbindende nabij. 

Geëngageerde maatjes 

Ze heeft het even wat moeilijker. Maar de vrienden zijn gebleven en steunen haar volop. Ze is gestart met therapie. Die is op 
korte termijn confronterend, maar zal op lange termijn zorgen voor een meer kwaliteitsvol leven. 

Uit haar verhaal komt één inzicht bovendrijven: professionele hulp met ondersteuning van geëngageerde burgers is succesvol. 
Beide zijn noodzakelijk. 
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Les 7: Ervaringsdeskundigheid 
Eerst hebben we werkvormen uit les 6 verder afgewerkt. Nu gaan we verder met het implementeren van 
ervaringsdeskundigheid: gastcollege Wilma Boevinck. 

Boevinck was zelf lange tijd psychiatrisch patiënt: ze werd rond haar twintigste opgenomen met een psychose. Ze gaat vandaag 
ook even in op haar ervaringen in de psychiatrie van toen. Ze wil ons duidelijk maken wat het belang v ‘herstel’ is en hoe we 
via dit concept ervaringsdeskundigheid kon ontwikkelen in de psychiatrie. Twintig jaar is een ingewikkelde leeftijd: men 
studeert, gaat op kot etc. In de psychiatrie toen, was die context er niet. Ze werd gediagnosticeerd met schizofrenie omdat ze 
stemmen hoorde. Ze woonde een paar jaar in het ziekenhuis waar ze opgenomen was. Na een paar jaar veranderde het beleid 
in Nederland, wat zei dat mensen niet zo lang een bed in beslag moesten nemen. Zij werd dus ook ontslagen maar was niet 
genezen, ze nam haar patiëntidentiteit en de opvatting dat ze nooit meer in orde zou komen mee. Psychiatrie gaat in het grote 
deel van de gevallen niet over genezen, ook al is de goede bedoeling wel aanwezig.  

De eerste jaren na haar opname leefde ze heel nederig. Jaren later las ze een artikel waarin een mevrouw in een rolstoel 
beschreef dat ze een mens was, waar de rolstoel bijkwam. Deze mevrouw verwoordde hoe ze van lijdzaamheid en passiviteit 
tot een besef kwam dat ze zelfbewust was, dat ze aanwezig was, dat ze haar leven zelf richting kon geven. Het lezen van dit 
artikel was een openbaring voor Boevinck. Het duurde echter nog jaren om haar jas van psychiatrisch patiënt te zijn af te 
werpen. Het herstelconcept - ‘recovery’ - opende voor haar het inzicht dat er iets aanwezig kan zijn wat op dit moment niet 
overgaat, waarrond ze haar leven kan bouwen, waarvoor ze aanpassingen kan zoeken, waarvoor ze zich niet hoeft te schamen. 

Het grootste deel van haar leven was ze bezig met het herontdekken van de betekenis van vanwaar de ziekte komt. Haar 
diagnose was altijd al het antwoord op haar symptomen en problemen geweest. Het duurde jaren vooraleer ze iemand vond 
in de GGZ die samen met haar wou afstappen van het label schizofrenie. Op dat moment vertelde ze voor het eerst over een 
trauma uit haar kindertijd. Hier ging ze twee jaar voor in therapie, waarna haar klachten verdwenen waren. Ze verwierp haar 
diagnose schizofrenie en onderzocht haar eigen context, haar eigen menselijkheid. Gedurende de therapie was ze wel heel 
vaak van de wereld. Alles was heel wazig, ze had veel nachtmerries en werd veel opgenomen in deze periode.  

Wat haar hielp om haar identiteit op te bouwen, was onderlinge steun en zelfhulp. Wat ook belangrijk is, is wanneer je je goed 
voelt dat je vertelt over je ervaringen en wat er kan gebeuren moest je hervallen. Voor de omgeving is iemand met een 
psychose namelijk ook angstaanjagend. Communiceer hier dus over, wees open over wat ze kunnen verwachten. 

Boevinck probeert een collectief verhaal te vertellen, een ervaringsdeskundig verhaal. Je moet het niet met elkaar eens zijn, 
maar tegenstrijdigheden in versch. verhalen kunnen wel inzichten geven. Patiëntenverhalen met een ‘toen-en-toen-verloop’ 
zijn gewoon getuigenissen. Via ervaringsdeskundigheid kan men een herstelperspectief naar voren halen en de huidge GGZ 
steeds te evalueren en mogelijks een transitie te implementeren. Ze hoopt de kloof tss ‘de expert’ en ‘de onwetende’ klein(er) 
te maken. Ervaringsdeskundigheid is nooit een doel op zich, maar een middel om de transitie in gang te zetten.  
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Les 8 – Responscollege 1 (Sven Unik) 
Nota’s Lotte Braeckman + zie documentaire (link op Ufora) 

Bezig over een farmaceutisch bedrijf, een vertrouwde omgeving. 

Alles dat vreemd was schreef hij op in een notitieboekje. Hoe meer hij daar over begon te weten, hoe erger de feiten waren 
die hij vaststelde.  

Zijn ouders waren zelfstandig, ze hadden klein bureau in huis.  

Dachten dat ouders in het complot tegen hem zaten. Vanaf dan reageerde hij zeer angstig, panisch. Hij kwam ook te weten dat 
medicijn op de markt brengen, miljarden franken kostte aan onderzoek,…Het leven v één iemand die teveel weet weegt niet 
op tegen het economisch voordeel. Hij dacht dat hij moest oppassen, dat het fout ging lopen. 

Abe: “De wereld was bekend voor u, iedereen kent iedereen. Geleidelijk aan begon er iets vreemd op te duiken, zelfs uw ouders 
begonnen vreemd te zijn. Die zaten er middenin volgens u, was dat belangrijk moment?” 

Ja grote angst van ‘wat zijn ze hier v plan, hier gebeurt iets omdat ik iets te veel weet over een bedrijf’” 

Dat was zo beangstigend dat hij niet aan de nachtrust durfde te beginnen. Hij heeft zitten zoeken naar oplossingen. Hij had 
relatie met buurmeisje, ze zaten er warm in (artsen). Hij had de deal gemaakt dat hij de nachten daar mocht doorbrengen maar 
hij was daar ook opgewonden door alles dat hij bleef ontdekken. Ze hadden een tv kamer met een speciale fauteuil die je kon 
richten naar positie die jij perfect vond en daar bracht hij heel de nacht door al gewapend met afstandsbediening in zijn hand 
en al zappend probeerde die nacht door te komen. 

Abe: “je noemt het een deal, wat zocht je?” 

Veiligheid. Dat buurmeisje vertrouwde hij wel nog maar dat is uit elkaar gespat hoe verder die psychose begon te gaan.  

Hij had op A4 alles geschreven over farmaceutisch bedrijf en dacht dat als alles op tv kwam, dan zou ik gered zijn. Dan kunnen 
de Zwitserse mensen hem niets meer doen. Het was een race tegen de mensen in zijn omgeving die hij minder en minder 
vertrouwde. Dat ging naar een hoogtepunt. 

Op een bepaald moment moesten ze mijn gedrag bij de VRT heel vreemd gevonden hebben en op een bepaalde ochtend 
keerde hij terug v de buren naar bij hem thuis en dat zijn moeder telefoontjes had gekregen v mensen bij de VRT waar expliciet 
werd gezegd dat hij geen toegang meer kreeg tot de gebouwen van de VRT. Op dat moment kwam zijn moeder verslag 
uitbrengen, toen wist hij dat het helemaal om zeep is. De Zwitsers hebben niet alleen mijn ouders, het koude weer geïnstalleerd 
maar ook mijn werk in hun macht. De enige kans om mij nog te redden bleek gehypothekeerd te zijn. Dan is het heel snel 
gegaan.  

Hij zat in een auto naar spoed met zijn ouders. Hij werd wakker in de auto en dacht v ‘ja dit is het moment dat ze naar de 
Zwitserse gaan.’ Hij bleef eerst zeer rustig maar uit paniek heeft hij dan zijn armen rond de nek v zijn vader gedaan. Mensen 
uit andere wagens hebben hem dan hardhandig er af gegaan. Moeder is in gevangenis gegaan om te bellen voor hulpdiensten. 
Ambulances kwamen aan en er werd gevraagd aan hem om rustig mee te gaan met hun. 

Vanaf dan is zijn leven grondig veranderd. 

Abe: “Dat was het begin van uw traject in de hulpverlening. Hoe waren die contacten daar?” 

Het ding is dat in zijn angsten had hij dit ook voorzien. Hij had voorzien dat hij ging opgenomen worden in een psychiatrisch 
ziekenhuis, dat door hun ook gesponsord wordt. Hij dacht dat ze hem daar gek gingen maken. In zijn onderzoek was hij dus 
ook op zoek naar mensen die hetzelfde had meegemaakt. Hij zocht mensen in het PZ op die gelijkaardige patronen zouden 
gehad hebben. 

Abe: “Je bent er niet in blijven geloven, hoe is dat geloof afgetakeld?” 

Er werden medicijnen toegediend en hij werd vastgebonden om hem zo snel mogelijk uit te schakelen. Hij snapt het ook wel 
ergens, er zijn niet veel andere opties. Nu kijkt hij er anders naartoe, maar achteraf bekeken heeft hij dat ook niet ervaren. 
Voor Brenda heeft dat een heel ander effect nagelaten. Hij herinnert zich weinig van vastgebonden te worden maar hij vond 
dat zeer gênant. Hij lag daar in zijn eigen behoefte (kaka ew).  Het ergste vond hij dat zijn ouders hem hebben willen uitleveren 
aan een Zwitsers farmaceutisch bedrijf. Op dat moment ben je een psychiatrisch patiënt, je zit op een crisisopnameafdeling. 
De herinneringen die hij heeft zijn zeer fragmentarisch, door de medicijnen maar het is absoluut niet zo dat de gedachten die 
hij had tot op het moment dat hij de spuit kreeg weg zijn. Voor hem waren die Zwitsers er nog. Dat heeft maanden of zelfs 
meer dan maanden geduurd vooraleer er een soort kentering kwam in dat gedachtepatroon. Een kentering die er gekomen is 
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door maandenlange therapie, met jezelf bezig te zijn. Je kan er niet een datum op pinnen ‘ja op diene dag wist ik het’ maar er 
zijn aantal dingen gebeurd waardoor het proces is beginnen omkeren, dat er twijfel gezaaid werd.  

Als er een nieuwe patiënt op de afdeling kwam, moest hij die eerst screenen of hij geen infiltrant was. Hij was enkel daar nog 
mee bezig. Hij kreeg vraag om iets te doen met tuinen (?). Hij had verschillende soorten therapie, het voelde alsof hij 
gedefragmentiseerd wordt om zichzelf in elkaar te puzzelen. Hij was eerst niet ingegaan op die vraag, maar later wel. Hij heeft 
altijd de typische vouwmeter op zak 

Hij vindt het moeilijk om alles terug juist in beeld te krijgen maar als hij er over spreekt met lotgenoten, merkt hij dat zij er niet 
op die manier kunnen op terugkrijgen. Dat is toch opmerkelijk dat dat heel vaak met negatieve herinneringen of met negatieve 
beelden gepaard gaat.  
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Les 9 – Responscollege 2 (Cliëntenbureau) 
Gastcollege met begeleider (Abe Geldhof) en 2 ervaringsdeskundigen (Mira en Eef). 

1. Wat doen we? 

• Project rond herstel en ervaringsdeskundigheid 
• Duowerking: hulpverlener + ervaringsdeskundige 
• + Groep vrijwilligers 
• Voor en door mensen met een psychische kwetsbaarheid 
• Ontstaan uit Poco Loco: Wetgroep en cliëntenbureau opgestart dr ‘accident’: stagiaire moest activiteit organiseren 

maar werd afgeschrokken door het feit dat mensen psychische kwetsbaarheid. 

2. Wat doen we? 

• Ondersteuning in het herstelproces. 
• Ervaringsdelen: WED (= Werkgroep ervaringsdeskundigen en destigmatiseren) – workshop op zaterdagvoormiddag 

(3-wekelijks). 
• We zijn er voor lotgenoten, familie, vrienden en HV’ers. 
• Ontmoetingsplek vr mensen met psychische kwetsbaarheid.  
• Informatiedelen rond herstel, ervaringsdeskundigheid en positieve beeldvorming. 

3. Wat kunnen we betekenen? 

Wat willen de niet betekenen? Wij ó zij-verhaal creëren. Men spreekt altijd over ‘partners’, niet over cliënten en 
hulpverleners.  

• Je staat niet alleen met jouw psychische kwetsbaarheid. 
• Je kan op eigen tempo een proces lopen, met vallen en opstaan. 
• Je mag jezelf zijn, met jouw krachten en kwetsbaarheid. 
• Je leert jouw eigen verhaal een plek geven dr het delen van jouw ervaringen met anderen. 

4. Waarop zetten we in? 

5 pijlers: 

• Beeldvorming 
• Beleidsparticipatie: vergaderingen met ziekenhuizen etc. om op maatschappelijk niveau iets te betekenen 
• Interne  
• Mensen hun stem binnen psychische diensten brengen 
• Onderzoek met bijv. UGent 

5. Wat bieden we? 

• WED – workshop 
• Opleidingen volgen 
• Begeleiden v vrijwilligers 
• Getuigenissen geven 
• WRAP = Wellness recovery action plans: zelfhulptool 
• Inloopmoment op vrijdag 

Herstel 

We kunnen niemand meer tegenkomen of ze werken aan hun herstel. “Wat houdt het in?”, of “Ik moet vooruitgaan”. Maar 
herstel is een verhaal waarin alles kan en niets moet. Mensen moeten zelf keuzes maken.  

Herstel volgens cliëntenbureau: 

- Herstel is uniek, persoonlijk en kent geen vast verloop. 
- Herstel is proces vd cliënt/patiënt waarbij hij/zij verandering doormaakt in houding, waarden, gevoelens, doelen, 

rollen, vaardigheden. 
- Dit laat zich niet afdwingen maar hooguit faciliteren door de HV. Herstelgericht werken is samenwerking tss HV en 

cliënt. 
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- Mensen krijgen terug goesting ih leven. Maar het is zoals tour-de-france: je moet zelf trappen, maar langs de zijlijn 
staat er iemand te juichen. 

- Je gaat samen het proces aan.  

Visueel: ontregeling die blijvende verandering veroorzaakt.  

® In de beginfase neemt de ziekte, de symptomen, de last het over 
(zie blauw deeltje). Jou als persoon w minimaal (zie geel).  

® Gedurende het herstel ga je jezelf terugvinden, ondanks dat de 
symptomen nog niet gereduceerd zijn.  

® Als je nieuwe/andere dingen ih leven gaat opnemen, krijg je 
gevoel dat je meer bent dan jouw ziekte. Het is uiteraard geen 
lineair verloop! 

® Id laatste fase leren we leven met onze psychische kwetsbaarheid. We omarmen deze zonder dat ruimte vr familie, 
hobby’s, relaties,… w beperkt. Zie bijv. ‘The Black Dog’.  

Herstel volgens onze vrijwilligers: 

- Herstel is niet synoniem met genezen maar vooral ‘leren omgaan met’ (Raphaël) 
- Terug goesting krijgen. Herstel is weer durven dromen, hopen, uw eigen kracht zien. (Ielde) 
- Eerst mijn eigen comfortzone vinden (grenzen) om er dan terug te durven uittreden. (Gina) 
- Heel veel meer energie hebben. (An) 
- De nevenwerkingen vd medicatie voelen afnemen/verdwijnen. (Christel) 

Abe maakt vergelijking met Dumbo. Hij kent ‘afwijking’ waardoor hij zich slecht voelt. Echter, hij erkent de kracht ervan op het 
einde en leert ermee te vliegen. Subtiel detail: kleine muis juicht Dumbo aan; Dumbo krijgt veertje “als je er niet in gelooft, neem 
de veer vast, deze zal je helpen.” Maw: kwetsbaarheid ombuigen naar sterkte.  

Andere opvallendheid… Abe wijst op ‘accident’ wat ervoor zorgde dat ze zich gingen verenigen en toch zichzelf kunnen blijven. 
Dit is niet alleen belangrijk vr cliëntenbureau maar voor iedereen: het is zo belangrijk om jezelf te zijn en jouw verhaal te kunnen 
doen (los vh label dat je extern toegewezen krijgt). Enerzijds ben je alleen, en toch w je gegroepeerd. Dit is spanningsveld vr 
deze organisatie: je moet je ergens groeperen om je verhaal te vertellen, maar deze plaats moet erkend w (‘politieke plaats id 
SL’).  

Getuigenis Mira 

Mira (32j) werkt als ervaringsdeskundigen ih cliëntenbureau.  

Waarom een getuigenis? 

• Positieve beeldvorming: “Er moet iets ten goede veranderen want we willen niet zomaar gelabeld w als zotten”.  
• Met ons verhaal naar buiten komen. 
• Herstel is een proces met vallen en opstaan. 
• Geloven id kracht v kwetsbaarheid. 
• Vanuit een overtuiging. 
• Boodschap: “wij zijn niet zo wereldvreemd” 
• “Er valt te leven met een psychische kwetsbaarheid” 

“Verbondheid is wat we zoeken, en dat zoeken is wat ons verbindt” - Mira 

Verhaal adhv een levenslijn in beeld: Mira gebruikt een rode draad met ingrijpende gebeurtenissen. De negatieve 
gebeurtenissen w geïllustreerd adhv een steen, positieve adhv bloemen. Ze heeft een trauma meegemaakt voordat ze 6j was, 
maar de geboorte v haar kinderen (wat ze wel mooie gebeurtenis vindt) was ontwrichtend, triggerend en traumatisch. 

ó Verhaal adhv een dossier: woorden zoals PTSS, miskraam, chroniciteit, depressie, trauma,… zijn woorden en labels 
waar je in principe niets mee bent.  

Abe vroeg wat het effect van haar diagnose was. Mira zegt dat die labels (vooral chroniciteit) een gedachtegang activeert 
waarbij je denkt “ik kan mezelf beter van kant maken”. Op sommige momenten is dat als HV onverstandig om dit te doen, 
aangezien men volledig id emoties zit en toch gezond verstand v/d cliënt vereist.  

Herstel is sterker dan deze termen zegt Mira. Het is sterker dan dit alles en dan tegenslag. Mira voelt haar meer dan de 
terminologie. Een boek lezen is helemaal anders dan het zelf te beleven.  

Verhaal adhv herstel:  
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- Zoektocht naar hulp en therapie, en wachtlijsten. 
- September 2017: kick-off Herstelacademie Gent mbt ervaringsdeskundigheid waar ze oorspronkelijk sceptisch 

tegenover stond (“dat is helemaal niets voor mij”).  
- Oriënterend basistraject “Ervaringswerk id GGZ” 
- Motivatie: 

o ‘Bekwaamheid’ vs. ‘bevoegdheid (Mira is v opleiding verpleegkundige).  
§ Je bent pas bevoegd als je er bekwaam voor bent. 
§ Mira wil eerst graag dingen leren, eigen maken, vooraleer ze ermee ad slag gaat. 
§ Dit is géén pleidooi vr ervaringsdeskundige eerst opleiding te geven! Voor haar is dit wel het 

geval. 
o Athenticiteit: vanuit ervaringsdeskundigheid id zorg stappen ipv omscholen naar psychiatrisch 

verpleegkundige (leek voor haar afstand creëren).  
o Maatschappelijke verantwoordelijkheid (o.a. bespreekbaar maken, destigmatisering,…). 

- Eigen ervaring met hulpverlening = ZOEKEN. Het is een zoektocht. 

Zoeken naar herstel 

- Zoektocht: Mira heeft te maken gekregen met héél veel verschillende HV’ers.  
- Het probleem in psychische kwetsbaarheid, herstel,… is dat je soms kiest ifv beperkte mogelijkheden. Voor haar was 

het vaak v “het moet combineerbaar zijn met werk” (want werk gaf haar een waardigheidsgevoel). 
- Moeilijk veilig voelen ó hulp nodig hebben. 
- Motivatie om schakel te zijn, vanuit ervaringen, naar warme, betrokken zorg. 
- Gebaseerd op waarden en idealen: nooit eindigend, wel richtinggevend. 

Een psycholoog heeft haar ooit gezegd “Je doet niet genoeg je best”, juist op moment dat Mira het niet meer zag zitten. Dit is 
iets wat het Uber-Ich (Freud) alleen maar versterkt (“Zie je wel, je kan het niet”). Dit is een domste interventie die je als 
psycholoog kan doen! Abe vroeg zich af, was het een ‘gemakkelijke’ opmerking? Mira zegt dat het eerder een onmachtsgevoel 
was vd clinicus. Het was wel voor haar een drijfveer geweest om te reflecteren. Heeft haar zoektocht terug in gang gezet (na 
2j). 

Helpend in mijn herstel 

- Veiligheid en vertrouwen 
- Steunfiguren en een houding v empowerment 
- Andere ervaringen: lotgenoten, maar evengoed vrienden, HV’ers die zicht “kwetsbaar” opstellen,… 
- Warme, betrokken zorg 
- Ruimte: 

o Bij HV’ers niet aan heel grote verwachtingen moeten voldoen,  
o Stapje terug mogen zetten, 
o Setting waar je jezelf mag zijn. 

Metafoor met architectuur: als je iets tekent en je levert het ad architect kan hij er iets mee doen. Of deze ruimte nu 
groot of klein is, je geeft ze wel. Bij herstelgerichte zorg maak je ruimte. Je kan je zorgvrager niet doen herstellen, 
maar je geeft het wel ruimte om persoonlijke groei door te maken.  

Mira zegt dat het mogelijks niet de gepaste afstand is om af en toe eens te bellen, of te sturen naar je psycholoog… Maar Abe 
zegt dat dit mogelijk niet bestaat; “wat is de gepaste afstand?”. Nu zeker id Coronacrisis is dit normaal geworden. 

Hulp in mijn herstel (ongevraagd advies voor professionals) 

Wat kan ik HV’ers meegeven (vanuit persoonlijke anekdotes ipv algemeen advies!): 

- Jeugdpsychiatrie: ‘repareren’ en teruggooien 
o Mira heeft de jeugdpsychiatrie ervaren als vissers: ze vangen de vis, halen de haak eruit en zwieren hem 

terug ih water.  
o Ze was niet de enige die moest veranderen, er waren nog andere mensen die haar een slecht gevoel gaven.  

- ‘Verkoopspraatje EMDR’ 
- Blijven doorgaan bij de therapeute: als therapeut zijnde moet je kunnen aangeven of je al dan niet kennis hebt over 

iets en je cliënt niet ah lijntje houden! 
- Aanmelding moeder-baby eenheid: ookal was het niet iets wat ze nodig heeft, het heeft Mira wel geholpen.  

Waar begint herstel? Dit is een onmogelijke vraag voor Mira.  
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Getuigenis Eef 

Levensverhaal ih kort 

- Depressies 
- Verlies vader (17j), verlies vriend (19j) 

- Geboorte van Laurens 
- Relatiebreuk na 5 jaar 

Heel veel verlieservaringen en momenten waarop Eef haar machteloos voelde hebben geleid tot crisismoment. 

- Depressies, automutilatie, zelfmoordpogingen, middelmisbruik, destructief,… 
- Opnames en diagnoses 
- Geboorte van Otis 

Eef’s traject 

- 1ste opname in 2009 id Heilige Familie: Afdeling de Kiel (behandelafdeling voor depressie). Na 10 maanden plots terug 
thuisgestuurd met heel veel medicaties. Nu gevoelig voor verslaving door zwaar medicamenteuze behandeling; dus 
medicatie- en alcoholverslaving. Na heen- en weerperiode te horen gekregen dat ze  

- 2010: PCGS campus Gent: afdeling De Bron (behandelafdeling voor persoonlijkheidsstoornissen, Eef voor 
borderlineproblematieken): periode v 2,5j (= lang!). Uiteindelijk dubbele enkelbreuk opgelopen met 5 maand langer 
opname tot gevolg. 

- 2013: PCGS campus Gent: afdeling De Steiger (dagbehandeling). 
- Op einde vd opname aangemeld bij MOBiL Team Noord, simultaan met opname op de Steiger (dagopnamedienst v 

PCGS campus Gent) + verdere, wekelijkse thuisbegeleiding. 
- 2012: Werkgroep Ervaringsdelen en Destigmatisering (lotgenotencontact en ervaringsdeskundigheid) ➝ 

vrijwilligerswerk met ‘veilige taken’ (emails, administratie,…). Verder opgebouwd naar ervaringsdeskundigheid 
totdat vacature kwam vr Cliëntenbureau, gesolliciteerd en aangenomen. 

- 2017: Heropname KARUS campus Melle (behandelafdeling voor angst- en stemming) vanwege nieuwe relatie en 
besloten te hebben om kindje te nemen (lesbisch koppel, partner was drager tgv IVF en uiteindelijk kind geboren). 
De relatie was niet optimaal en na geboorte is relatie gestopt en is contact met kind ook gestopt.  

- CGG Verslavingszorg + vrouwengroep 
- Aanloophuis Poco Loco 
- Cliëntenbureau. 

Ambulante hulp: MOBiL Team, Poetshulp, Thuiszorg,… 

Proces van Eef: van een werkende, samenwonende partner v iemand, geliefde, zus, dochter,… steunfiguur, adviesgever, 
vrolijke gangmaker en nog zoveel meer,… naar “zieke”. Dit was in haar proces grote domper. 

- Op zoek naar een reden: “hoe komt dit alles nu?” 
- Heel veel vragen 
- Wat betekent nu mijn ‘ziek zijn’? 

- Wat is de inhoud daarvan? 
- Lotgenotencontacten 
- Het plaatsen v/d betekenis 

“Zieke”: iemand met depressie, lusteloze dame, borderliner, alcohol- en medicatieverslaafde, mutistisch, obesitas, 
zwakkeling,… 

- Ben ik dit allemaal echt? 
- Hoe zien mensen mij? 

- Is er nu echt niets anders meer overgebleven? 
- … 

Van zieke dan naar iemand met PTSS, chronische depressie, PH-stoornis NAO, alcoholverslaafde, aanpassingsstoornis,… 

- Diagnoses stapelen zich op 
- Somatische klachten w binnen dit kader bekeken 

- Verfijning vd problematiek 
- Ik ben de problematiek en het probleem 

Andere eigenschappen vd patiënten w op achtergrond geschoven.  

Vervolgens evolueert Eef weer naar vrijwilliger, kwetsbare, terug zus van, tante en meter, maar ze voelde zich op dat moment 
nog steeds fragiele, soms overspannen en impulsieve, nog wat labiel,… 

 Dit impulsieve is iets wat volgens Eef in haar zit (en niet als kenmerk v Borderline).  

Uiteindelijk evolueert Eef van “zieke” naar “herstellende”: betaalde werkkracht, zelfstandig alleenwonende, soms stabiele, zus, 
tante, patiënt v, collega v, vriending v, iemand die iets kan betekenen,… 

 Abe: Je hoeft niet altijd stabiel te zijn (zelfs de president v Amerika is niet stabiel). 
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Uiteindelijk gaat Eef van “herstellende” naar “ik” en zoveel meer! Ze is nog steeds in behandeling, maar kan wel de dingen 
doen die ze graag doet. Ze wil ons meegeven dat het werk wij id toekomst zullen doen heel veel ondersteuning biedt, en zinvol 
is. 

Getuigenissen zijn intiem, maar toch ook hier voorbij. Een getuigenis kent enigszins voorbij het intieme, een politieke dimensie: 
vanuit persoonlijk verhaal draag je veel bij aan een grotere doelgroep. Het is een maatschappelijke bijdrage die anderen ah 
denken kan zetten. Kwetsbaarheid is niet iets wat enkel mensen treft die naar psycholoog of dergelijke moet, het is iets wat 
iedereen treft (hetzelfde met symptomen etc.). ~Nietszche met ideaal vh Uber-Ich (mens zonder symptomen/kwetsbaarheid 
bestaat niet). Als je mensen tegenkomt die niet worstelen met zichzelf, is Abe er van overtuigd dat ze worstelen met de 
omgeving.  


