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Hoofdstuk 1: inleiding, historiek, technologisch paradigma  

1.1Vertrekpunt 

Er bestaan verscheidende visies op psychose en waanzin. Zo veronderstelt men vanuit een 

medisch discours de aanwezigheid van een biologische fout ,‘er is iets mis’, ‘het gaat om 

een breinproces dat niet goed loopt, een bepaald erfelijkheidsmechanisme…’ welke 

aanleiding geven tot het ontwikkelen van psychosen. Psychose wordt vanuit dergelijke visie 

beschouwd als een defect toestand. Men gelooft dat er iets mankeert bij het individu. Lacan 

trekt deze medische visie in twijfel en houdt er een andere logica op na. Onderstaand citaat 

illustreert de zienswijze van Lacan.  

 

Figuur 1 citaat Lacan over psychose en waanzin. 

Zo stelt Lacan dat elke mens een biologische fout kent, een soort basisprobleem waarmee 

ieder van ons kampt. In die zin kent iedereen een niet-natuurlijk bestaan zijnde iedereen 

krijgt te maken met feit dat onze biologie niet al ons handelen bepaalt. Elk individu beschikt 

over een bepaalde vrijheidsmarge die hij/zij zal trachten in te vullen vanuit zijn of haar 

cultuur, opvoeding en identificaties en op die manier een weg zoekt in het leven.  

Vanuit deze visie beschouwt Lacan psychose als een moeilijkheid. Een moeilijkheid om 

door middel van die cultuur, opvoeding en identificaties je weg te vinden als mens. Zo is 

psychose bij uitstek een vorm van menselijk functioneren die getuigt van menselijkheid  

want in die vreemde, psychotische ervaringen zien we iets terugkeren van de kern van 

datgene wat we allemaal hebben zijnde iedereen worstelt met gebreken(= basisprobleem). 
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Aldus is psychose geen uiting van een soort degeneratieve toestand maar vormen 

psychosen bij uitstek diep, menselijke ervaringen.  

Dit alles brengt ons ertoe om ten aanzien van mensen met ernstige psychotische problemen 

een ethische houding aan te nemen(“Pas de clinique sans ethique”) met als uitgangspunt 

het feit dat psychoses diep menselijke ervaringen vormen. Vanuit deze ethische houding 

zullen we de persoon als mens moeten benaderen. Ook al is de ervaring voor de persoon in 

kwestie vreemd en onwennig , het blijft een diep, menselijke ervaring.  

Doorheen de lessen zal echter duidelijk worden dat het aannemen van dergelijke ethische 

houding geen evidentie is. We zullen hier dieper op ingaan als we het hebben over de 

geschiedenis van de vroege psychiatrie. Niet alleen vroeger maar ook vandaag nog worden 

patienten die kampen met psychosen onheus en niet-menselijk behandeld. Ook dit zal later 

nog aan bod komen. Vandaar dat we stellen dat deze ethische houding een keuze is. Als we 

ervoor kiezen om te handelen vanuit hersteldenken wil dit zeggen dat we, als hulpverlener, 

ervoor kiezen om ook al kampt iemand met een zware psychiatrische problematiek het 

eigene van de mens centraal te stellen. Vanuit deze redenering dienen we patienten te 

beschouwen als mens is en deze ook zo te behandelen. Bovendien gaan we ervan 

uit(opnieuw vanuit deze ethische houding) dat niemand gedoemd is om de dupe te blijven 

van zijn of haar problematiek. Zo is het onze rol als professional om samen met de patiënt 

op zoek te gaan. Mensen met psychosen maken iets mee, iets vreemd, ze zijn slachtoffer, 

ze zijn in de war en als hulpverlener is het onze verantwoordelijkheid om naast hen te gaan 

staan en trachten samen met hen na te denken over hoe ze opnieuw een plek in de wereld 

kunnen verschaffen. In dit zoeken wegen we steeds de balans af tussen vrijheid en 

limitering. “Hoeveel vrijheid geven we onze patienten? Waar stellen we grenzen? Waar zit 

de limiet? Bijvoorbeeld wat doen we als we weten dat iemand zelfmoordneigingen heeft?.” 

Ons krachtigste middel in dit zoekproces is de dialoog. In die zin dat we als hulpverlener 

proberen contact te zoeken, verbinding te maken en in dialoog te treden met onze 

patienten.1 

 

 
1 Tijdens deze les wordt nog niet zozeer ingaan op begrip herstel, eerder nadenken over de plek van herstel binnen 

psychiatrie. De invulling van het begrip herstel wordt behandeld in les 2. 
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1.2 Start psychiatrie 19e eeuw: klasseren en contextuele aanpak. 

De geschiedenis leert ons dat alle huidige spanningsvelden binnen de zorg vandaag de dag 

reeds hun oorsprong kennen uit de vroege psychiatrie. Als we het hebben over de vroege 

psychiatrie dan verwijzen we hiermee naar Philippe Pinel.  Pinel wordt gezien als de 

grondlegger van de psychiatrie. Hij was een Franse arts die zich liet inspireren door Kant. 

Het was Kant die stelde dat we geesteszieken hetzelfde dienen te benaderen als lichamelijk 

zieken omdat in beide gevallen een ziekteproces speelt. Kant stelt zo waanzin gelijk aan 

ziekte. Al was er wel een probleem, Kant was een filosoof en werd dus vanuit 

maatschappelijk oogpunt niet ‘aux serieux’ genomen. Pinel neemt Kants visie over en 

constateert dat waanzinnigen vooral werden opgesloten, wat volgens Pinel niet hoort. Deze 

mensen zijn ziek en hebben aldus recht op zorg. Met andere woorden krankzinnigen horen 

niet thuis in gevangenissen maar in ziekenhuizen waar ze nodige zorg krijgen. Dit is heel 

eenvoudig gesteld het vertrekpunt van Pinel. Vanuit diens visie onderneemt hij het 

volgende. Ten eerste onderscheidt Pinel verschillende soorten ziekten (melancholie, manie 

met delirium of waanvoorstellingen, manie zonder, dementia en idiotisme). Deze waren 

volgens Pinel de eerste psychiatrische aandoeningen of ziekten. Sinds dit onderscheid was 

er dus minder sprake van één homogene groep aan krankzinnigen. Ten tweede geeft Pinel 

telkens een systematische beschrijving van elk van de ziektebeelden en hun bijhorende 

karakteristieken. Hieronder volgt een korte illustratie van zo’n ziektebeeld omschreven door 

Pinel.  

 

 
Figuur 2 Beschrijving Pinel betreffende manie. 
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Samengevat had de komst van Pinel twee grote gevolgen: 

• Een eerste gevolg is dat het gedrag van waanzinnigen voortaan als normaal werd 

beschouwd. Het gedrag kon voortaan gekaderd worden vanuit een medisch 

discours. In die zin gaat het niet zomaar om abnormaal gedrag of vreemd gedrag 

maar gedrag dat valt te kaderen vanuit een medische logica. Het gedrag is als het 

ware passende bij het ziektebeeld. Het gestelde gedrag is een gevolg van de ziekte 

waaraan patienten lijden. 

 

• Een tweede grote gevolg is dat dankzij Pinel en zijn theoretische omschrijvingen een 

discours van humanisering werd gestart. Kenmerkend voor dit discours is dat 

mensen met een psychiatrische problematiek voortaan als ziek werden beschouwd 

en in functie hiervan allerlei behandelingen werden ontwikkeld. Pinel deed dat in 

Frankrijk in 1801, Samul Tuke deed hetzelfde in Engeland. Er werd als het ware een 

maatschappelijke revolutie opgestart waarbij men krankzinnigen verhuisde van 

gasthuizen/bewaarhuizen naar ziekenhuizen. Ook in België gebeurde dit dankzij 

Jozef Guislain, psychiater en prof aan Universiteit Gent. Hij is de oprichter van het 

Guislain instituut te Gent. De oprichting van het instituut zorgde ervoor 

waanzinnigen in België voor het eerst werden opgevangen in ziekenhuizen in plaats 

van opgesloten in gevangenissen of uitgesloten. We komen hier later nog op terug 

als we het Dr. Guislain instituut bestuderen. 

 

 
Figuur 3 *(Schilderij) als romantisering van idee hoe Pinel waanzinnigen is gaan bevrijden. 

 

Hierdoor word Pinel beschouwd als de Messias want patienten waren tot diens komst 

gevangenen, vastgeketend aan palen, werden geschopt, mishandeld, uitgesloten door de 
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samenleving en Pinel heeft hen als het ware bevrijd. In België wordt Dr. Guislain zowat 

aanzien als de Messias. Vooraf(voor de komst van Guislain) werden krankzinnigen 

opgesloten in het Gerard de Duvelsteen gebouw in Gent, in de kelder, in het centrum van 

Gent. 

 

 
Figuur 4 Gerard De Duvelsteen gebouw 

 

Guislain was zoon van een architectenfamilie en ontwierp een esthetisch mooi uitziend 

gebouw maar afgesloten en buiten de stad zodat patienten afgescheiden waren van het 

drukke stadsleven. Echter wekken de omringende muren van het instituut de indruk van 

een gevangenis wat niet onlogisch is aangezien patienten werden onderworpen aan een 

strenge mate van controle. Zo zijn de ramen van het gebouw van gietijzer en vormen deze 

als het ware een soort tralies. Ook de tuinen liggen in het midden van het gebouw zodat 

patienten konden vertoeven in het groen en rondwandelen maar niet buiten de muren van 

de instelling. Merk op dat er zich geen tuinen bevinden buiten de muren van de instelling. 

 

 
Figuur 5 Foto oude Ghislain Instituut 
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De eerste instellingen hadden als centraal doel om de waanzinnigen terug bij hun zinnen te 

brengen en hiervoor kan Guislain rekenen op de expertise van een arts(= strenge medische 

leiding). Een arts die elke patiënt bij aankomst onderwierp aan allerlei testen en 

onderzoeken. Deze arts probeerde eveneens om de denkbeelden van de patiënt uit te dagen 

en bij te sturen waar nodig. 

 

Daarnaast worden deze eerste behandelsettings gekenmerkt door een hoge mate aan 

controle. De patiënten stonden onder strikte controle. Patienten waren als het ware 

onderworpen aan de klok van verplegers en zorgkundigen. Patienten dienden te 

beantwoorden aan de geldende orde en regelmaat, werden verplicht om arbeid te 

verrichten, moesten verplicht onderwijs en religieuze activiteiten bijwonen en dit alles in 

functie van controle en zelfredzaamheid. Met andere woorden deze strenge controle werd 

niet zomaar gehanteerd. Het doel was om de patiënt opnieuw controle te laten verschaffen 

over zichzelf, om patienten opnieuw bij hun zinnen te brengen. Anders gesteld werd de 

patiënt via de discipline van de totaalcontrole gestuurd in de richting van zelfbeheersing, 

wilskracht en deugdzaamheid. 

 

Eén van de activiteiten binnen het vroegere Guislain instituut was marcheren op appel. Zo 

beschikte Guislain over een eigen leger aan patienten. Patienten werden beschouwd als 

genezen indien ze mee marcheerden zonder tegenstribbelen. In die zin was men genezen 

als men bereid was om de eigen waanzin als het ware te vergeten en in staat was om de 

groep te volgen. 

 

Een andere activiteit was het verrichten van arbeid. Het instituut beschikte over een 

weefzaal, had eigen fabriek onder leiding van de Broeders van Liefde. Patienten kregen geld 

(in vorm van eigen munten) in ruil voor hun arbeid. Patienten werden beschouwd als 

genezen indien deze in staat waren om te werken.  

 

Samengevat werden patienten aanzien als genezen indien men zowel mee kon marcheren 

als mee werken in de fabriek en dit zonder weerstand te bieden. 

 

Naast arbeid en marcheren beschikte het Guislain in die tijd nog over enkele andere 

hulpmiddelen om de waanzin te doorbreken en patienten opnieuw bij hun zinnen te 

brengen. Hieronder volgt een opsomming van een aantal van die ‘middelen’:  
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• koude douche. Patiënt laten ‘afkoelen’ als ze raar doen, raar praten en eenmaal 

afgekoeld dan praat je erop in als hulpverlener. 

• bain de surprise. Patiënt werd meegenomen voor een wandeling in de tuin. Eenmaal 

de patiënt op de brug stond, werd de kooi naar beneden gelaten. Men stak 

hem/haar minuutje onder water(soort simulatie van verdrinkingsdood) en op 

moment dat de patiënt bovenkomt en naar adem hapt dan moet je erop inpraten 

want dan is deze voor rede vatbaar. 

 

Enerzijds kunnen we concluderen dat er dankzij Pinel een humaniseringsproces heeft 

plaatsgevonden waardoor patienten voortaan aanzien werden als mensen en waarbij de 

hoofdtaak van hulpverleners eruit bestond om contact te zoeken en verbinding proberen 

maken met de patiënt. Anderzijds hangt er ook bepaalde prijskaartje vast aan dit nieuwe 

discours. De prijs die patienten voor humanisering moesten betalen is die van 

disciplinering. Zo werden patienten verwacht te werken, mee te marcheren, …  

 

De behandeling volgens Pinel en Guislain kan kortweg benoemd worden in termen van 

morele behandeling waarbij de hulpverlener poogt in te spelen op de ideeën van 

patienten. Men gaat discussiëren met patienten, hen helpen om foute ideeën los te laten. 

Hierbij horende moesten patienten gestimuleerd worden om deel te nemen aan normale, 

alledaagse activiteiten zoals werken, marcheren, deelname aan religieuze activiteiten. Dit 

alles onder strenge controle. Niemand mocht aan het systeem ontsnappen, iedereen moest 

gehoorzamen! Vanuit deze logica zijn verzorgers eigenlijk toezichters welke worden 

verwacht toezicht te houden op de controle. Concreet dienden verzorgers erop toe te zien 

dat patienten deden wat er van hen gevraagd werd. Als patienten dit niet deden, dan 

werden ze gestraft. Maar ook de toezichters stonden onder strenge controle. Zo mocht er 

geen ‘gratuit geweld’ plaatsvinden wat wil zeggen dat toezichters zich niet zomaar agressief 

mochten gedragen t.o.v. patienten, wat vroeger wel durfde gebeuren en waar Pinel 

opnieuw voor vreesde. Denk hierbij aan het beeld dat we schetsen over de tijd voor Pinel 

waarbij waanzinnigen werden uitgelachen, mishandeld, etc. door hun dorpsleden. Daar wou 

Pinel definitief komaf mee maken. Indien toezichters patienten straften, dienden dit op rede 

of feiten gebaseerd te zijn. Bovendien pleitte Pinel ervoor dat toezichters patienten 

benaderden als mens en zich vriendelijk en welwillend opstelden. 
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Samengevat, zien we in de 19e eeuw een sterke toename van het aantal gestichten. Zoals 

reeds besproken lag de nadruk in de eerste gestichten op disciplinering en toezicht als de 

ideale weg naar herstel.  

 

1.3 Michel Foucault: kritiek op het epistemisch vertrekpunt en machtsdynamieken 

psychiatrie 

Voor de middelleeuwen werden krankzinnigen uitgesloten, ze leefden in de marge van de 

maatschappij. In de middeleeuwen worden steden groter en vindt er een soort  “sociale 

opkuis” plaats met als gevolg dat krankzinnigen werden weggestuurd daar ze de burger tot 

last waren(= eerste beweging volgens Focault) 

Volgens Foucault betekent de komst van de vroege psychiatrie quasi geen verandering wat 

betreft de positie van waanzinnigen. We merken misschien wel enige vorm van 

humanisering ontstaan maar eigenlijk is er meer sprake van continuering dan een nieuw 

discours. Want krankzinnigen werden nog steeds opgesloten, leefden nog steeds in rand 

van de maatschappij en het was pas als ze zich opnieuw goed konden gedragen dat ze 

terug in de maatschappij mochten vertoeven. Het komt erop neer dat volgens Focault het 

principe van macht ingebakken zit in de psychiatrie. Hij stelt dat er helemaal geen sprake 

was van humanisering  maar het enkel zo lijkt omdat alles wordt bedekt door de mantel van 

medicalisering. Men is in medische termen over patienten beginnen spreken (manie, 

idiotisme) waardoor ziekte realiteit wordt. Patienten zijn ziek. Anders gesteld is Focault van 

mening dat er vooral sprake was van disciplinering en geen humanisering. 

In het kader hiervan komt Focault aanwaaien met het principe van reïficatie of 

verdingelijking. Reificatie of verdingelijking is een begrip oorspronkelijk geïntroduceerd 

door Nietschze en overgenomen door Focault. Reificatie of verdingelijking komt erop neer 

dat als we woorden gaan gebruiken voor zaken, dan worden ze objectief en realiteit. Denk 

maar aan de theoretische omschrijvingen van Pinel (manie, idiotisme). Door deze 

theoretische omschrijvingen zijn we geneigd te denken dat manie “iets is”, “iets wat als het 

ware in het lichaam van onze patiënt schuilt” waardoor we de gedragingen van onze patiënt 

zullen bestempelen als uitingen van manie. Maar wat is er hier werkelijk aan de hand? 

Iemand stelt bizarre gedragingen en wij hebben die benoemd als manie.  Reïficatie is vanuit 

die logica een hulpmiddel, een proces bestaande uit verschillende stappen. In een eerste 

stap worden concepten gekoppeld aan waanzin. In een tweede stap wordt het begrip 
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werkelijkheid. Manie wordt gezien als inherent kenmerk, een soort causaal/verklarend 

begrip. Bijvoorbeeld patiënt X doet raar maar dat is logisch want dit is een uiting van 

zijn/haar manie.  

In een derde en laatste stap wordt waanzin een medische realiteit. Het lijkt alsof een 

onderliggend medisch mechanisme de oorzaak vormt voor alle waanzin. Dit met als gevolg 

dat een machtsverhouding ontstaat. De arts heeft de macht want hij bepaalt wie wel/niet 

krankzinning is. Hij kleeft ‘namen’ op de realiteit. Bijvoorbeeld patient X, uw vrouw lijdt aan 

manie. Deze macht is volgens Focault epistemisch van aard wat wil zeggen dat patienten 

door de arts gevangen worden in een bepaald denkkader. We gaan als patiënt de arts 

zomaar geloven in wat hij/zij beweert. Anders gesteld doordat de arts mooie termen 

gebruikt, installeert dit een bepaalde volgzaamheid bij de patiënt en diens omgeving. 

“Bijvoorbeeld onze arts vertelt ons dat onze partner opgenomen dient te worden en we 

gaan onmiddellijk akkoord”.   

 

 

Figuur 6 Citaat ter illustratie epistemische macht volgens Foucault2 

Pinel “ the forgotten legacy” 

Pinel is één van meest interessante figuren wat betreft de geschiedenis van de psychiatrie. 

Hij heeft de basis gelegd voor het principe van werken met ervaringsdeskundigen. Hij 

was arts, richtte zijn eigen instelling op en nam Jean-Baptiste Pussin in dienst. Pussin was 

iemand die zelf een episode van waanzin had doorgemaakt en werd benoemd tot 

afdelingshoofd in de kliniek van Pinel in Bicêtre. Volgens Pinel is Pussin diegene die hem 

heeft geïnspireerd voor het hanteren van een ethische houding t.a.v. geesteszieken. Het 

was Pussin die inzicht heeft verschaft in de problematiek, die heeft aangetoond dat 

waanzinnigen mensen zijn die iets meemaken, wat heel verwarrend is voor henzelf en 

waarbij we als hulpverlener moeten trachten toegang te zoeken tot patienten, verbinding 

 
2 Andere termen voor epistemische macht zijn disciplinaire macht ofwel normatieve disciplinering. 
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proberen maken. Want zegt Pussin het functioneren van mensen met psychose is slechts 

deels verstoord. In die zin blijft een groot deel van hun functioneren normaal waardoor we 

als hulpverlener in staat zijn om verbinding te maken. 

Samengevat, heeft Pussin ons een nieuwe blik aangereikt ten aanzien van krankzinnigen. 

Het blijven mensen, het zijn medemensen, geen half mensen zoals men dacht in de 

middeleeuwen. Jammergenoeg na Pinel ging het concept van werken met 

ervaringsdeskundigen verloren. Vandaar ook de titel van dit cursusdeel zijnde ‘Pinel the 

forgotten legacy’. 

Jaren 60-70: protest: pleidooien voor deinstutionalisering 

In jaren 60-70 komen er pleidooien tegen de grote instituten. Patienten zitten er opgekropt 

met velen, in een groot gebouw, in een kleine kamer. Daarbovenop komt er protest tegen 

de agressieve omgangstijl met patienten. Het kan niet dat men hen zomaar opsluit in 

dwangbuizen,…. Het machtsverschil tussen PT en HV wordt aangekaart en vanuit deze 

kritieken ontstaat een tegenbeweging wereldwijd die gekenmerkt wordt door:  

- pleidooi voor open deuren 

- opvang in de gemeenschap 

- aandacht voor rehabilitatie 

- psychotherapie in psychiatrie 

- (ex)-patienten nemen als mondige burger het woord: ervaringsdeskundigen aan 

zet(oud idee Pinel en wordt opnieuw heruitgevonden door Basaglia) 

(Basaglia “ Weg met psychiatrie, dicht doen die handel”. In plaats van mensen opsluiten, 

laat hen leven in kleine gemeenschappen en  laat ons werken aan rehabilitatie. De 

psychiatrieën die niet wilden sluiten, mochten blijven bestaan maar dienen rekening te 

houden met criterium van open deuren.) 

Eigenlijk zijn de ideeën uit de jaren 60-70 inspiratiebron geweest voor herstelgericht 

werken vandaag de dag. De hele discussie omtrent hersteldenken is eigenlijk vanuit deze 

periode gegroeid. 
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Figuur 7(artikel) is geschreven door groep psychiaters uit Engeland die in 2012 stand van zaken zijn gaan opmaken 

betreffende psychiatrie. “Hoe kijken we naar patienten? Hoe stellen we behandelingen op ?Hoe gaan we om met 

onze patienten?” 

Bovenstaand artikel vormt vooral een kritiek tegen het dominante model en is als het 

ware een pleidooi om ook open te staan voor andere invalshoeken. Volgens de auteurs is de 

psychiatrie van de 19-20e eeuw vooral vertrokken vanuit een technologisch paradigma 

d.w.z. dat men mensen ging beschouwen als een soort computer, het menselijk lichaam als 

een computer, onze geest functioneert als een computer. Met andere woorden werd het 

technologisch paradigma stillaan het dominante model. Dit paradigma wordt gekenmerkt 

door volgende uitgangspunten: 

• 1e uitgangspunt: psychische problemen komen voort uit fouten in mechanismen. Het 

gaat om fouten in hoe de hersenen werken, hoe gedachten draaien. Deze fouten 

leiden tot symptomen, tot abnormale fenomenen/gedragingen bij het individu. Er zit 

een soort fout in hun menselijk systeem en dat leidt tot abnormaal gedrag bij 

patienten. 

• 2e assumptie: deze fouten zijn causaal van aard. Deze fouten in het menselijk 

systeem zijn de oorzaak van de problemen. Hier zie je dus duidelijk een lineaire 

causaal denken, waarbij men denkt vrij van context, er wordt context onafhankelijk 

gedacht. Het gaat om puur biologische fouten. Context doet er niet toe want het 

individu is verstoord. Of je nu slechte relatie hebt met je partner, thuisloos bent, .. 

dit kent geen impact op je psychose en is daarom van geen belang. De psychose is 

hoofdzakelijk gevolg van een biologische fout. 

• 3e assumptie; behandelingen/interventies worden een kwestie van de juiste knop te 

vinden. Dit wil zeggen door medicatie of andere proberen inspelen op die biologische 

fout. Goede behandelingen zijn precisie behandelingen. Als het ware alsof je zit met 
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bepaald gezwel en door middel van een laserstraal kan men dit gezwel doen 

verdwijnen. “We weten’ t zit daar, we gaan daar op die plek ingrijpen en probleem 

gaat verdwijnen.” De focus ligt hierdoor niet op belevingen van patiënten maar op 

het verstoord lichaam. Interventie wil zeggen raak de juiste plek, krijg je lichaam 

opnieuw op orde. Psychiatrie wordt hierdoor een tak van de geneeskunde. 

• Bijhorende zien we een evolutie naar medicalisering ontstaan. Psychische problemen 

worden gezien als gevolg van biologische, neurologische fouten, bepaalde 

mechanismen in onze hersenen die niet meer goed werken. Hierdoor stijgt de vraag 

naar medicatie, want medicatie kan inwerken op die fouten in ons systeem! 

Medicatie kan het defect in ons lichaam/brein verhelpen. Dit is slechts een hypothese 

maar wordt door mensen als waar aangenomen(opnieuw zien we het concept van 

verdingelijking/reificatie optreden). Terwijl er net heel wat empirisch bewijs bestaat, 

dat deze logica niet volledig klopt zijnde de idee dat één mechanisme de oorzaak is 

en waarvoor we een precisiebehandeling zullen opstellen. Maar toch merken we een 

stijgende vraag naar medicatie. 

 

Empirical evidence that challenges the current paradigm 

De auteurs van dit artikel pleiten voor andere benadering, een ander soort psychiatrie. Een 

psychiatrie waarin de therapeutische relatie centraal staat. Uit onderzoek blijkt immers dat 

dat de therapeutische relatie van primordiaal belang is((effectsize 0.28). Hoe beter de 

relatie, hoe beter het herstel!  Zo is de therapeutische relatie belangrijk om patienten 

opnieuw hoop te geven, hoop op herstel. Herstel wordt daardoor vooral het gevolg van 

goede, therapeutische relatie/van niet- technische aspecten van behandeling. Als gevolg 

hiervan stellen auteurs dat de therapeutische relatie een cruciaal aspect vormt van 

behandeling.  

Voor deze logica baseren de auteurs zich op verschillende studies. Een eerste studie werd 

uitgevoerd bij patienten met depressie. Verbeteringen komen vooral door niet -technische 

aspecten van behandeling. Zo bleek uit placebo onderzoek. Er bleek geen verschil te zijn in 

hoe patienten verbeteren, zowel de placebo groep als de actieve behandelingsgroep 

vertoonden immers herstel. Hieruit concluderen de auteurs niet zozeer dat medicatie geen 

effect heeft maar wel dat therapeutische relatie een groter effect kent. Het is voornamelijk 

hoop in combinatie met de overtuigingskracht van de behandelaar dat zorgt voor herstel. 
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Een tweede studie gaat over elektroshock therapie. Ook hierbij werd een deel van de 

patienten in een nepconditie geplaatst en een ander deel kregen elektrische shocks 

toegediend. Ook in deze studie trad bij beide groepen verandering op. Dit impliceert dat  

enkel en alleen het feit dat patient ‘au serieux’ genomen worden en zogezegd een 

behandeling worden voorgeschreven al een bepaald effect heeft op de patiënt. Kortom, 

therapeutische relatie en non- specifieke factoren zijn van cruciaal belang binnen het 

herstelproces.  

Tenslotte leggen de auteurs van dit artikel ook uit wat er volgens hen echt toe doet en hoe 

het volgens hen beter kan. Volgens hen moet: 

1) De therapeutische relatie centraal staan. Proberen voeling krijgen met uw patiënt, 

luisteren naar hun verhaal, het opbouwen van een therapeutische alliantie. 

2) Een therapeutische context installeren waarin gewerkt wordt aan empowerment en 

positieve zelfwaarde, verbondenheid. 

3) Specifieke technische interventies niet overschatten. Ga er niet van uit dat medicatie 

“de” behandeling is. Wees je ook bewust van neveneffecten voor de patiënt!  

Medicijnen werken maar zijn zeker niet “de” oplossing. 

4) Indien we psychiatrie vooral gaan zien als neurodiscipline, krijg je enorme 

verenging! Want zo lijkt het alsof opvoeding, cultuur en context er niet te doen. 

Terwijl in realiteit het gaat om samenspel tussen nature en nurture, samenspel van 

factoren. Psychiatrische problemen zijn zeer breed en dienen aldus breed benaderd 

te worden. 

Bovenstaande paragraaf illustreert de visie van de auteurs. Echter brengt deze visie enkele 

uitdagingen met zich mee. 

1) Probleem van culturele diversiteit. Multiculturalisme is aanwezig. Hoe gaan we 

hiermee om als professional? 

2) Hoe kunnen we constructief omgaan met eerstepersoonservaringen van mensen?  

3) Lotgenotencontact. Patienten kunnen hierdoor herstellen. Hoe zorgen we ervoor dat 

ze mekaar ontmoeten? Hoe zorgen we dat ze leren van mekaars ervaringen?  

 

 



16 
 

 

Samenwerking met gebruikersbeweging 

Dit verhaal moet je zien in termen van democratisering van de samenleving. De arts weet 

het en de patiënt verkeert in een luisterende, onderdanige positie. Maar democratisering wil 

net zeggen dat de patiënt zijn/haar stem laat horen. Hoe kan je echter vorm geven aan 

die stem? Hoe kan je patienten in behandelcontext een stem geven? Dit is niet altijd evident 

want de visie van patienten kan verschillen. Vaak is het geen eenduidig verhaal dat 

patienten brengen. De ene patiënt zal inderdaad meer denken vanuit een medisch discours 

zijnde er is een fout aanwezig ergens in mijn systeem. Terwijl de andere patiënt er een 

totaal andere visie op kan nahouden. Echter als men de vraag stelt aan oud-patienten wat 

hen geholpen heeft tijdens hun herstel  dan komt heel vaak het principe van ontmoeting 

terug. Het feit dat er naar patienten geluisterd werd, men respectvol behandeld is geweest, 

een toekomstperspectief kunnen uitbaten,… dat zijn zaken die voor patienten van 

elementair belang zijn.  

Conclusie 

We mogen als zorgverlener niet puur bio-medisch denken over psychische problemen 

maar deze benaderen als brede problemen waarbij medicatie mogelijks een hulpmiddel 

is. Vanuit herstelgericht denken wordt medicatie aanzien als een mogelijks onderdeel van 

een brede behandeling.3 

Spanningsvelden herstelgerichtheid 

In volgend onderdeel bespreken we een aantal spanningsvelden die eigenlijk doorheen dit 

cursusdeel al aan bod zijn gekomen en die zoals reeds aangegeven al aanwezig waren 

tijdens de vroege psychiatrie. 

- Hoe denken we over psychiatrische aandoeningen? Vanuit ziektemodel? 

Vanuit ervaringsmodel? Hoe is dat voor de patiënt? Herstelgericht werken wil 

zeggen dat we vanuit beide modellen kunnen nadenken, waarbij we toch de nadruk 

zullen leggen op het ervaringsmodel. Hoe ervaren patienten hun symptomen? Wat 

doet dat met hen? 

 
3 https://www.youtube.com/watch?v=qXS-kSDFVO4. Filmpje ter illustratie. 

https://www.youtube.com/watch?v=qXS-kSDFVO4
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- Twee dominante modellen in GGZ vandaag, biomedisch(artsen en 

verpleegkundigen en psychotherapeutisch(psychologen, sociaal werkers). 

Herstelgericht denken is niet te herleiden tot één van beide modellen. Het is niet 

puur biomedisch noch puur psychotherapeutisch.  

- Bejegening. Pinel is daar mooiste voorbeeld van, van hoe Pinel de krankzinnigen is 

gaan bevrijden en gesteld heeft dat het gewone, normale mensen zijn met wie we 

toenadering en verbinding moeten proberen krijgen. Spanningsveld afstand-

nabijheid. Niet te dicht, voldoende nabij zonder bedreigend over te komen. 

- Rol van normen, waarden? Denk maar aan Ghislain met marcheren, werken. 

Wanneer mogen mensen opnieuw participeren aan de samenleving? 

- Rol van expertise? Zijn we als professional diegene die het weten of gaan we 

proberen samenwerken? Herstelgericht denken gaat net uit van dit laatste. We gaan 

proberen samenwerken met patiënt, want vanuit onze expertise weten we iets maar 

niet alles! 

- Rol van sociale netwerk? Bij Pinel hebben we gezien dat krankzinnigen werden 

uitgesloten. Dankzij maatschappelijke beweging kwam participatie aan samenleving 

opnieuw centraal te staan. In de klassieke instelling werd het direct sociaal netwerk 

van de patient buiten behandeling gehouden, familie mocht enkel op bezoek komen 

maar werd niet direct betrokken in het behandelproces. Ook daar zien we vanuit 

herstelgericht denken een verandering optreden. Vanuit herstelgericht werken gaan 

we ervanuit dat goede sociale contacten bijdragen tot herstel. 

- Rol van de buurt? Klassiek genomen(Pinel, Guislain) moest het individu zich 

aanpassen aan de maatschappij. Vanuit herstelgericht denken wordt dit ook 

omgedraaid. Hoe past de samenleving zich aan aan patienten?  
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Hoofdstuk 2: vormen van herstel  

 

Figuur 8 Historische evolutie 

Bovenstaande afbeelding schetst de historische evolutie van hersteldenken waarbij men 

initieel patienten strikt genomen enkel behandelde in ziekenhuizen. In een volgende fase 

kwam er de golf van rehabilitatie denken gekoppeld aan de afbouw van 

instellingen/deinstutionalisering. In een latere fase was er de opkomst van het 

hersteldenken waarbij herstel gaat over hoe we mensen met een ernstige psychiatrische 

problematiek kunnen begeleiden. Hersteldenken heeft ook impact op hoe er over opnames 

gedacht wordt, vandaar de terugkerende pijl. 

Merk op dat we spreken over herstel en niet genezing. Onderstaande tabel duidt enkele van 

de belangrijkste verschillen tussen beide begrippen. 

Herstel Genezing 

Problematiek herdefinieert je functioneren Medisch discours 

Leven hervatten, sommige mensen 

behouden symptomen en kunnen alsnog 

leven uitbouwen. Het is niet perse 

noodzakelijk voor symptomen om te 

verdwijnen. 

Iemand was ooit gezond, dan ziek en dan 

terugkeert naar gezondheid. 

Mensen met problematiek kunnen alsnog 

plek vinden in maatschappij, ondanks 

problematiek 

Terugkeer naar oorspronkelijke toestand 
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 Model of denken impliciet aanwezig in vele 

psychotherapie waarbij genezen gelijkstaat 

aan het verdwijnen van symptomen 

 Chronische patiënten die chronisch 

afhankelijk zijn van zorg. 

1e persoonsperspectief. Wat is ervaring 

voor persoon zelf? Hoe ervaart iemand de 

wereld? Hoe ervaart die zichzelf?  

3e persoonsperspectief: expert observeert 

patient, bijvoorbeeld : “ deze persoon 

hallicuneert”. De expert legt uit wat de 

patient ervaart. 

 

Hoe wordt er gedacht over herstel in België? 

Belgische context: enkele feiten: 

- Oezo rapport 

- Meest aantal ziekenhuisbedden en dit is historisch gegroeid. 

- Vergelijking met andere landen zijn cijfers België opvallend. België heeft dubbel 

zoveel bedden als Frankrijk! 

- België heeft problemen met aantal opnames, kost maatschappij veel geld!! 

Residentiele opnames zijn duur, zeker als je bedenkt dat deze middelen anders 

ingezet zouden kunnen worden. 

- Zorg werd vroeger georganiseerd door religieuzen, eerste zorg gebeurde in 

kloosters/ordes. 

- Eigenlijk zijn deze cijfers historisch gegroeid want onze overheid heeft nooit gezegd 

om massaal in te zetten op kloosters, om grote voorzieningen uit te bouwen voor 

psychiatrische zorg. Gelukkig dankzij dit Oezo rapport is men beginnen nadenken 

over hoe het anders kan en is er een soort kritische tegenbeweging ontstaan. 

- Italië nog nauwelijks psychiatrische bedden. Enorm contrast met België!  

-  Deze tegenbeweging komt er in 2010.  In 2010 krijgen we een hele 

zorgvernieuwing met als centrale vraag : “Hoe gaan we in toekomst zorg 

organiseren in België?” Concreet heeft er herziening van ziekenhuiswetgeving(art 

11/art 107) plaatsgevonden. Wat concreet geleidt heeft tot de invoering van 

zorgregio’s: 
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o Zorgregio’s moeten in hun regionaal gebied alle psychiatrische zorg 

afstemmen. Wat heeft onze regio nodig? Hoe gaan we dit organiseren? 

Verplichte samenwerking. 

o 5 functies met als doel het anders doen dan in de geschiedenis. Niet meer 

zoals vroeger zorg bieden. Het anders aanpakken!* 

o Nog volop aan gang, nog niet overal geïmplementeerd… 

5 kernfuncties 

- 1) Ggz-promotie, preventie, vroegdetectie en vroeginterventie→ Er op tijd bijzijn, op 

moment dat eerste symptomen verschijnen. Denk hierbij aan prodromale 

verschijnselen bij psychose. 

- 2) Mobiele behandelingsteams die zich verplaatsen naar waar de zorgvrager zich 

bevindt : thuis of elders, in zijn of haar leefomgeving→ Niet patiënt verplaatsen 

maar personeel. Mobiele behandelteams voor mensen met acute en chronische 

problematiek. 

- 3) Teams inzake psychosociale rehabilitatie→ Inzetten op rehabilitatie, opnieuw plek 

krijgen in samenleving. Rehabilitatieteams die werken aan herstel en inclusie. 

- 4) Intensieve gespecialiseerde residentiële GGZ-units waarbij men kortdurend(aantal 

maanden of jaren), intensief patiënt behandelt en daarna keer patiënt naar huis→ 

Ziekenhuis voortaan als kortdurende passage. 

- 5) Specifieke woonvormen en verblijfsformules voor patienten die moeilijkheden 

ondervinden om zelfstandig te wonen. Denk maar aan begeleid wonen en beschut 

wonen.4 

 

 
4 http://docplayer.nl/53618948-Art-107-en-de-hertekening-van-de-geestelijke-gezondheidszorg.html 
https://www.zorg-en-gezondheid.be/artikel-107-hervorming-van-de-geestelijke-gezondheidszorg 

http://docplayer.nl/53618948-Art-107-en-de-hertekening-van-de-geestelijke-gezondheidszorg.html
https://www.zorg-en-gezondheid.be/artikel-107-hervorming-van-de-geestelijke-gezondheidszorg
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Figuur 9 concept herstel 

Hersteldenken vormt inderdaad het nieuwe denken binnen het huidig zorglandschap en 

is in die zin een leidend begrip maar het begrip zelf kent verschillende invullingen. Artsen, 

verpleegkundigen, psychologen en psychiaters kennen allemaal hun eigen invulling van het 

begrip herstel. Voor elk van hen betekent herstel iets anders. Herstel is met andere 

woorden geen eenduidig begrip. Kortom, is herstel enerzijds vernieuwend en anderzijds is 

het kernbegrip vaag. 

Problemen met betrekking tot nieuwe zorg 

Vernieuwing/vermaatschappelijking van de zorg brengt ook neveneffecten met zich mee, 

vooral dan voor mensen met SMI “Serious Mental Ilness5”. Hieronder volgt een oplijsting 

van een aantal van de mogelijkse neveneffecten: 

- Discontinuïteit van zorg. Deze groep (SMI) kenmerkt een grote nood aan 

ondersteuning, gaan regelmatig in crisis. Het verdwijnen van de ziekenhuissettings  

zorgt er jammergenoeg niet voor dat patienten hun problemen plots opgelost raken. 

Bovendien komt er versnippering in het zorgequipe. Patienten beschikken niet langer 

over een vaste zorgfiguur meer maar staan onder behandeling van uitgebreide 

teams. Zo worden intermenselijke contacten brokkelig. Daarnaast betekent 

discontinuïteit van de zorg ook dat mensen meermaals in kortdurende opname 

kunnen gaan met alle gevolgen van dien. Stel persoon X gaat in crisis en wordt 

opgevangen in ziekenhuis A, het kan zijn dat als persoon X opnieuw in crisis gaat 

 
5 Deze term verwijst naar mensen met psychotische problematieken of bipolair, zware 
persoonlijkheidsproblematieken.  
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deze terechtkomt in ziekenhuis B. Het ondermijnt de zorgrelatie terwijl we weten dat 

net de therapeutische relatie zo belangrijk is voor herstel(zie les 1) 

 

- Vermaatschappelijking is niet voor iedereen. Kwetsbaren worden nog kwetsbaarder 

want er is een sterke focus op individu en individuele copingvaardigheden. 

Mensen worden gezien los van hun context. De nadruk komt te liggen op de persoon 

en zijn of haar problemen los van diens context. Wat kan patiënt? Kan de patiënt 

overleven in zijn maatschappelijke context? 

 

- Aantal problemen nemen toe met nieuwe zorgwetgeving. Bijvoorbeeld kans op 

suïcide, criminaliteit, dakloosheid. Dit zegt iets over kwetsbaarheid van onze 

patiëntengroep en feit dat ze pover netwerk hebben. 

Kortom, had het nieuwe zorglandschap als doel solidair te zijn maar het is dit niet altijd en 

niet voor iedereen. 

Herstel/recovery als meervoudig concept  

Zoals reeds aangegeven is herstel geen eenduidig begrip maar ambigue. Zo heersen er 

verschillende opvattingen over herstel. Psychiaters, psychologen, artsen denken anders 

over herstel. Belangrijk is om steeds de vraag te stellen:” Over welke vorm van herstel gaat 

het hier?” 

 

 

Figuur 10 eerste definitie van herstel door ervaringsdeskundige 
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Een eerste visie op herstel dateert van 1988. Deegan is zelf ervaringdeskundige en 

definieert herstel als (zie citaat hierboven): 

1) Een proces 

2) Geen perfect lineair proces van ziek zijn naar herstel maar met vallen en opstaan. 

Ene keer voel je beter, dan opnieuw slechter. 

3) De grote uitdaging is leren omgaan met problematiek/beperking en opnieuw doel en 

betekenis te vinden in het leven voorbij symptomen. 

4) Het doel van herstel is gewoon te kunnen leven, mensen graag zien, bijdragen aan 

de maatschappij, een plek hebben, erkend worden in uw eigenwaarde. 

 

Een twee visie omtrent herstel is die van Anthony. Anthony is geen ervaringsdeskundige 

maar wordt gezien als de grondlegger van rehabilitatie denken. 

 

Deze definieert herstel als : 

1) Een persoonlijk veranderingsproces waarbij je als mens een transformatie 

ondergaat. Je waarden, vaardigheden, je gevoelens veranderen. 

2) Het is manier van leven gebaseerd op hoop. 

3) De grote uitdaging van herstel is hoopvol leven leiden. 

4) Herstel gaat om nieuwe betekenissen en doelen vinden. Aanvankelijk is er sprake 

van een catastrofistisch effect. Het is alsof je niks meer waard bent, niks meer kan 

bereiken. Kampen met psychische problemen is als een kaartenhuisje dat uiteenvalt. 
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Het doel van herstel is om voorbij dit denken te geraken en opnieuw doel en zin te 

verschaffen in het leven. 

Kortom, beide visies beschouwen herstel als individueel transformatieproces waarbij de 

nadruk ligt op datgene wat wél nog lukt. “Wat kan ik nog ondanks mijn 

moeilijkheden/beperkingen?” 

De voorbije jaren zijn nog andere visies ontstaan die niet vertrekken vanuit de visie van één 

individu maar waarbij er meer systematisch wordt nagedacht over herstel en verschillende 

visies worden samengebracht en vandaaruit gezocht wordt naar patronen. Zo wordt er 

klassiek genomen vandaag de dag een onderscheid gemaakt tussen drie vormen van 

herstel zijnde: 

- Klinisch herstel= wanneer symptomen verdwenen zijn(1), als je opnieuw kan 

werken/ naar school gaan voltijds of deeltijds(2), in staat om plan te 

trekken/zelfstandig wonen zonder zorgverleners(3), het hebben van vrienden(4) en 

dit voor periode van 2 jaar. Deze definitie komt vanuit onderzoek en praktijk. 

Kenmerkend bij klinisch herstel is dat het gezien wordt als een toestand, geen 

proces waarbij patienten dienen te voldoen aan bepaalde kenmerken, zoals 

hierboven omschrijven. Een tweede, kenmerkend iets is dat herstel iets wordt dat 

objectief kan vastgesteld worden door een clinicus. Het is de clinicus die beslist of 

iemand herstelt is, en dit is redelijk uniform. Deze kenmerken lezen we in slide 10 en 

kunnen samengevat worden als het technologisch paradigma. 

 

- Persoonlijk herstel(sluit aan bij visie van Anthony en Deegan)= vanuit 

patienten/ervaringsdeskundigen gegroeid, accent op persoonlijk 

transformatieproces. Herstel als werkwoord, geen toestand zoals bij klinisch 

herstel(1). Herstel is sterk subjectief, wat voor de ene …(2). Enkel persoon zelf kan 

beslissen of hij/zij hersteld is, niet de clinicus(3). Herstel wordt individueel 

ingevuld(4). 

 

- Maatschappelijk herstel of sociaal herstel betekent kunnen leven met minimale 

sociale disruptie of conflicten(1) en financieel onafhankelijk en stabiel zijn (2) en plek 

hebben om te wonen(3). Vanuit deze visie komt focus vooral te liggen op sociale 

netwerken en dat mensen opnieuw kansen krijgen. Kansen om deel te nemen. 
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Kunnen mensen bij iemand terecht? Beschikken ze over werk of zinvolle 

dagbesteding? Vanuit deze visie staat herstel gelijk aan burgerschap. Kunnen 

deelnemen aan de samenleving, kunnen werken, …  

Deze drie visies staan op gespannen voet. Zo is het grote verschil tussen klinisch en 

persoonlijk herstel dat bij klinisch herstel men ervanuit gaat dat iemand herstelt van een 

problematiek. Terwijl bij persoonlijk herstel iemand kan leven met een problematiek, de 

symptomen dienen als dusdanig niet volledig afwezig te zijn. 

Nog een ander verschil is dat bij persoonlijk herstel het accent ligt op de zieke, niet de 

ziekte. Het gaat erom hoe de persoon de eigen situatie ervaart? Wat betekent het voor die 

persoon? Hoe ervaart die persoon zijn of haar situatie?(zie citaat hieronder) 

 

Figuur 11 Visie persoonlijk herstel 

Er is veelvoudig kwalitatief onderzoek uitgevoerd naar persoonlijk herstel waarbij men 

vertrekt vanuit de subjectieve beleving van de patiënt. Het meest recente voorbeeld is de 

meta- analyse uitgevoerd door Stuart et al. Wat blijkt vooral uit deze meta-analyse? Hoe 

denken mensen over herstel? Op basis van deze meta-analyse werd een model ontwikkeld, 

voortbouwende op een eerder bestaand model. Dit model is het Chime-DTar model. 

Initieel sprak men van het CHIME model dat 5 factoren omvatte en Stuart et al hebben op 

dit model voortgebouwd en de DTAR factoren toegevoegd. Zij hebben deze 5 factoren 

toegevoegd omdat ze vonden dat het vorige model een te positief, rooskleurig en 

onelastisch beeld schetste. Herstel gaat ook gepaard met moeilijkheden. 
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Dit model bevat 9 factoren, 9 factoren die patienten zelf aangeven als belangrijk zijnde 

tijdens herstel. Merk op dat we hierbij dus hebben over persoonlijk herstel als we 

spreken over herstel.  Welke factoren zijn dit? Wanneer is herstel doenbaar, wanneer 

komt dit tot stand?  

- C staat voor (connectedness) verbondenheid. Opnieuw zinvol contact hebben met 

anderen. Aansluiting vinden bij anderen. Die anderen kunnen allerlei zijn zowel 

peers, als vrienden, familie. 

- H staat voor hoop en optimisme. Het ontwikkelen van toekomstperspectieven. 

Kunnen dromen. 

- I staat voor identiteit. Opnieuw het gevoel hebben van iemand te zijn. Een 

psychiatrische problematiek leidt immers tot verbrokkeling. Je herkent jezelf niet 

meer, je krijgt meer en meer gevoel jezelf niet meer te zijn, jezelf te verliezen aan 

de problematiek. “Ik ben iemand en ik doe ertoe.” 

- M staat voor meaning in life, betekenis in het leven. Een betekenis halen uit 

problematiek. Het leert je iets als het ware. Het overkomt je niet zomaar, het vormt 

een soort levensles. 

- E staat voor empowerment. Je krijgt opnieuw regie over je eigen leven en je 

behandeling.  

- D staat voor difficulties. Herstel gaat gepaard met moeilijkheden. De meeste mensen 

blijven worstelen met problemen door psychiatrische problematiek(bijvoorbeeld 

financieel). Herstel wil zeggen dat je kan omgaan met moeilijkheden en er voorbij 

kan kijken als het ware.  
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- T staat voor therapeutic input. Herstellen wil zeggen blijvend ondersteuning hebben, 

bijvoorbeeld via mobiel team, psychologen, psychiaters waarbij je blijvend terecht 

kan. Ook na behandeling. 

 

- A staat voor aanvaarding. Aanvaarden wil zeggen dat je ervanuit gaat dat niet 

zomaar voorbij gaat. Rekening houden dat je problematiek kan terugkeren. 

 

- R staat voor terugkeer(returning). Herstel wil zeggen dat je opnieuw gezien wordt 

als mens, niet als patiënt. Stel je verhuist naar een nieuwe buurt en buurtbewoners 

beschouwen je gewoon als buur en niet als de ex-patient in de wijk.  

 

Kritieken/Kritische noten op CHIME- Dtar model 

- Zeer individualiserend perspectief waardoor we opnieuw een bepaald succesverhaal 

creëren en waarbij herstel gelijk komt te staan aan voldoen aan bepaalde 

voorwaarden, het voldoen aan dat succesverhaal. Herstel = DIY. Maar wat met 

mensen bij wie het niet lukt? Waarbij het niet lukt om alleen te wonen, te werken,… 

Deze gaan we gaan beschuldigen. ”Je doet je best niet goed genoeg, is uw fout, 

want het kan”. Op die manier krijg je een neo-liberaal verhaal waarbij we 

beschuldigend te werk gaan. 

- De visie van het model houdt te weinig rekening met omstandigheden van de 

patiënt. Bijvoorbeeld je hebt je werk verloren en vindt geen job, je hebt moeilijk om 

financieel rond te komen en dus focus te bewaren op persoonlijk herstel. Sommige 

mensen lijden aan structurele ongelijkheid. Puur focussen op persoonlijk herstel 

zonder hierbij rekening te houden met de context van patienten is te beperkt. 

Klinisch herstel is volgens Vanheule geen herstel. Hij ziet herstel als een existentieel en 

relationeel proces. Dit vormt als het ware een vierde invulling van begrip herstel. 

Herstel als existentieel en relationeel proces. 

Herstel als existentieel en relationeel proces. Existentieel wil zeggen dat herstel je raakt tot 

in je zijn, het doet je nadenken over jezelf. “Wie ben ik, wat wil ik?” Relationeel wil zeggen 

in relatie tot Anderen. Herstel gaat over je contacten met je naasten. Herstel is kwestie van 
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opnieuw een balans vinden in beide. Dit wil zeggen dat het zeker niet gaat om terugkeren 

naar een vroegere toestand! Daarentegen gaat het om een veranderingsproces. Het 

verandert je als persoon. Je bent nooit meer exact dezelfde! Psychiatrische problemen 

doormaken doet iets met je als mens, het verandert je .  

Om het proces van herstel volledig en accuraat vanuit bovenstaande visie te begrijpen, 

moeten we eerst het concept symptoom wat toelichten. 

Wat is symptoom? Wat verstaan we onder symptomen? 

Vanuit biomedisch denken zijn symptomen tekenen van ziekte, een verstoring in het 

menselijk lichaam. Mensen krijgen te kampen met bepaalde ziekte en ontwikkelen bijhorend 

symptomen. Behandeling bestaat eruit symptomen te reduceren/wegwerken. Dit denken 

wordt gekenmerkt door een sterke focus op ziekte(niet op de zieke/ persoon!). Dit denken 

kent zijn basis vanuit de klassieke geneeskunde. Denk hierbij aan de griep. Je bezoekt de 

arts en die schrijft je medicatie voor, waardoor je symptomen(hoofdpijn, buikpijn,..)zullen 

doen verdwijnen. 

 

Figuur 12 illustratie visie medisch denken 

Een visie die haaks staat tegenover deze visie is die van de psychoanalyse waarbij men 

uitgaat van de vraag: ‘Hoe is het voor de persoon zelf om bepaalde symptomen te ervaren?’ 

Waarbij het luisteren naar mensen centraal komt te staan. Laat mensen praten. We gaan 

symptomen bekijken vanuit de impact die ze hebben op persoon. Symptomen hebben een 

vervreemde impact, onze patiënt staat vaak versteld van zichzelf. De patiënt herkent 

zichzelf niet meer. Bijvoorbeeld “ Ik kamp met depressie en geraak mijn bed niet meer uit, 

terwijl ik normaal zo een actief persoon ben”. Merk op hoe dergelijke ervaringen en 
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gedachten aanleiding kunnen geven tot het in vraag stellen van jezelf als persoon. ‘Wie ben 

ik? Wat gebeurt er met mij?’  

Bovendien heeft het feit dat de patiënt zich deze vragen stelt ook een impact op diens 

interpersoonlijke relaties. Als je in de war bent over jezelf en je snapt niet goed wat er 

gebeurt voor jezelf, dan voel je ook vreemd ten aanzien van de Ander. ‘Als ik mezelf al niet 

snap, hoe moet dat dan zijn voor die Ander? Ben ik nog wel wie ik was voor de ander?’ Dit 

met als ultieme angst om gek te worden, om als het ware als persoon volledig uit mekaar 

vallen. 

Tot slot is kenmerkend voor symptomen dat ze niet te controleren vallen. Je kan niet 

bepalen wanneer ze wel en niet opduiken. Je kan nog zoveel inpraten op jezelf, jezelf 

dwingen, je best doen maar symptomen zijn niet afhankelijk van onze wil en net 

daarom zijn ze zo overspoelend en vervreemdend. Denk maar een epilepsie of psychose. 

Tot zover, het eerste kenmerk van een symptoom.  Een tweede kenmerk is dat relaties 

gekenmerkt worden door iets onnatuurlijk. Het vetrekpunt is een wanverhouding, er is geen 

spontane verhouding t.o.v. Ander. Ik ga actief iets moeten construeren om mij te 

verhouden tot de Ander, waardoor je automatisch geconfronteerd wordt met de ethische 

vraag zijnde “Wat moet ik doen om goed te doen t.a.v. mijn kind, mijn partner,..?” 

Vanuit de psycho-analyse gaan we symptomen en het relationele koppelen aan een 

zijnstekort. We hebben geen spontaan weten over hoe we moeten leven(= zijnstekort). 

Wat is het goede leven, dat weten we niet en dat maakt ons kwetsbaar. Antwoorden op 

deze vraag (Hoe we moeten leven) formuleren we op basis van onze context, ervaringen en 

opvoeding. Deze kaders geven ons denken richting, we halen er ideeën uit en deze vormen 

als het ware een vangnet voor kwetsbaarheid, een soort mentaal netwerk. Als ik ideeën heb 

over hoe ik mij best verhoud t.a.v. mijn geliefde dan geeft dat mijn leven richting en dan 

kan ik mezelf denken als het ware. Dit met als gevolg dat personen die niet beschikken over 

dergelijk vangnet, mensen die weinig dragende ideeën hebben kunnen construeren, meer 

kwetsbaar zijn. Zo blijkt ook uit epidemologisch onderzoek in de psychiatrie. (cfr. Studie 

van Jim van Os. Nature vs Nurture) Centrale vraag binnen dit type van onderzoek is :”Bij 

wie komen psychiatrische stoornissen vooral voor?" Jim van Os deed dit in verband met 

psychosen en shizofrenie. Zo concludeert hij dat shizofrenie vooral gevolg is van een 

samenspel tussen nature en nurture factoren. Het gaat zowel om 
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erfelijkheidsfactoren(bijvoorbeeld ouders die een bepaalde psychische problematiek kennen) 

als omgevingsfactoren. 

Uit meta- analyse onderzoek blijkt dat volgende omgevingsfactoren risicofactoren vormen 

voor het ontwikkelen van shizofrenie: (~predictoren voor shizofrenie volgens Jim Van Os) 

• Opgroeien in stad 

• Cannabisgebruik op jonge leeftijd 

• Behoren tot minderheidsgroep 

• Trauma 

 

De kwetsbaarheid/het zijnstekort die we allemaal hebben gaat zich richten op 4 specifieke 

gebieden zijnde :  

- Man/vrouw zijn  

- Relaties 

- Ouderschap/kind zijn 

- Leven in licht van de dood 

 

Al van bovenstaande vormen punten van kwetsbaarheid bij iedereen. Vaak gaat men 

ervanuit dat psychische kwetsbaarheden iets is wat slechts sommigen kan overkomen, 

terwijl er niet zoiets bestaat als “de psychisch kwetsbaren”.  

Vanuit de logica van psychoanalyse gaan we symptomen bekijken als oplossingen voor 

problemen. Mensen die intense symptomen ontwikkelen zijn eigenlijk aan het worstelen met 

vragen over hoe zichzelf te verhouden t.o.v. anderen, wie ze zijn…Ze zitten met 

vragen/moeilijkheden betreffende dat zijnstekort. Vanuit deze visie wordt het dus des te 

belangrijker om contact te maken, voeling krijgen met thema’s die spelen bij iemand. “Wat 

gaat er in die persoon om?” Herstelgericht werken bestaat er dan uit om mensen te helpen, 

bij te staan om antwoorden te vinden op de vragen waarmee ze worstelen, hen helpen om 

een zinvol leven uit bouwen. 

Biomedische versus subjectiverende benadering van hallucinaties. 
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Klassiek gezien gaan we hallucinaties beschouwen zoals Esquirol dat deed. Hij was de 

eerste die het concept hallucinatie beschreef. Hij stelt dat hallucinaties gelijk staan aan 

dingen waarnemen terwijl er niets is dat de zintuigen geprikkeld heeft. Deze visie werd tot 

op heden bewaard. Ook vandaag  de dag beschouwen we hallucinaties als dingen horen, 

dingen zien die er niet zijn. Met andere woorden komt het accent te liggen op de foute 

perceptie bij de patiënt. 

 

 

Figuur 13 visie van Esquirol op hallucinaties 

Het vaststellen of er sprake is van hallucinatie is echter een moeilijk gegeven. Laat ons dit 

kort toelichten aan de hand van volgend voorbeeld. Een 50-jarige vrouw verloor haar 

echtgenoot en ze geeft aan hem soms nog te voelen en te horen. ‘Is dit een voorbeeld van 

een hallucinatie? Of eerder een illusie?’ Strikt genomen voldoet dit verhaal aan de criteria 

van een hallucinatie. Een ander voorbeeld is het nemen van LCD. Mensen die dat nemen 

ervaren dingen die er niet zijn. ‘Is dit hallucineren? Is dit hetzelfde als bij onze patienten? Is 

dat dezelfde vorm van hallucineren?’ Om een antwoord te kunnen bieden op dergelijke soort 

vragen kunnen we enkel beroep doen op onze eigen mening als clinicus. “Vind ik, als 

clinicus, dat er hier sprake is van hallucinatie?” Hierdoor verschuift het accent naar de 

clinicus. 

Lacan heeft kritiek op dit soort denken. Volgens hem is dit denken een vertaling van een 

heel oud model over waarneming, zijnde het model van Thomas van Aquino.  

 

Figuur 14 Model over waarnemingen en ideeën van Thomas Van Aquino. 

Volgens bovenstaand model bestaat een waarneming uit een waarnemer, een percipiens(1), 

die een waarneming zijnde een perceptum(2) of beeld opbouwt. Dit opbouwen gebeurt 
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doordat een sensorium(een zintuig)(3) aanwezig is bij percipiens die informatie doorstuurt. 

Dit doorsturen van informatie gebeurt omdat er een extramentaal object(4) aanwezig is in 

de ruimte. Denk aan kat die in leslokaal rondloopt, dit is voorbeeld van extramentaal object. 

De klasgenoten op de eerste rij hadden de kat vrijwel onmiddellijk opgemerkt doordat hun 

sensorium die informatie doorstuurt, via hun zintuigen, hun ogen merken zij de kat op. 

Hieruit volgt dat een hallucinatie het opbouwen is van een waarneming door middel van 

sensorium zonder de aanwezigheid van het extramentaal object(vandaar het rode kruis). 

Om terug te keren naar het voorbeeld van de kat. Wanneer zouden we denken dat iemand 

aan het hallucineren is, als deze zijn hand opsteekt en beweert dat er kat rondloopt terwijl 

dit niet zo is. Eén iemand ziet iets en de rest ziet dit niet. Volgens deze visie zit de fout bij 

de waarnemer waardoor je een defect denken krijgt. Dit noemen we in mooi termen een 

deficit visie. Lacan is niet akkoord met dit laatste. Hij zegt dat we ons een andere vraag 

moeten stellen. We moeten ons de vraag stellen wat het met iemand doet. Hiermee 

verschuift de focus van de vraag “Heeft persoon iets gezien dat niet bestaat?” naar “Hij 

heeft iets gezien en welk effect heeft dit op persoon? Hoe tekent dit de persoon? Wat doet 

deze ervaring met persoon?” Zo komen we bij wat Lacan definieerde als het eigene van een 

psychotische ervaring zijnde het stuurt mensen in de war. Het doorlopen van een 

psychotische ervaring leidt tot perplexiteit, vreemde dingen gebeuren, er ontstaat 

verwarring bij onze patient. 

 Een hallucinatie is een ontketende betekenaar 

Indien hallucinaties opduiken en een verwarrende, perplexe effect oproepen met mensen 

dan zal dit volgens Lacan samenhangen met ruimere, perplexe kwesties. Een symptoom is 

in die zin een antwoord op een botsing in het leven van een mens zijnde een niet- weten 

wat te doen. Hij koppelt hierbij de psychotische ervaring aan een zijnstekort.  

Voorbeeld casus jonge vrouw. Zij voelt zich bedreigd, samen met haar moeder. Er is sprake 

van een gedeelde waan. De vrouw vreest dat anderen haar willen vernietigen. Dit keer zijn 

het de buren die het op haar gemunt hebben. Zo belandt de vrouw uiteindelijk in de 

psychiatrie waar Lacan vraagt naar detaillering. Leg keer uit wat je bedoelt. De vrouw 

vertelt te horen op bepaalde dag als ze in gang staat hoe de vriend van de buurvrouw haar 

“zeug” noemt. De persoon in kwestie is eigenlijk een gehuwde man met wie de buurvrouw 

een affaire heeft. Lacan gaat keer op keer proberen doorvragen, vragen naar details. Wat 
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doet dat met je? Wat heb je gezegd op moment dat je zeug hoort? Wat zegt deze 

hallucinatie je? Je gaat proberen met je interventie de betekenis te achterhalen van de 

hallucinatie. 

De vrouw in kwestie kan amper uitleggen wat het betekent voor haar dat woord “zeug”. De 

vrouw kan enkel zeggen dat ze van slager komt. Volgens Lacan is deze zin illustratief. Het 

vertelt ons iets. Lacan stelt dat we gaan moeten proberen achterhalen wat die zin betekent 

en waarom zegt ze net deze zin. Lacan gaat deze zin(“ik kom van bij de spekslager) vrij 

letterlijk gaan analyseren. Zo stelt hij dat ze deze zin uitspreekt t.o.v. een man, een man die 

zijn vrouw bedriegt. De vrouw in kwestie is reeds in verleden moeten vluchten van haar ex-

partner dus zien we twee keer het aspect van bedreiging voorkomen in relatie tot een man. 

Bovendien benoemt deze vrouw haar eigen activiteit d.m.v. de woorden “ik kom van bij de 

spekslager” maar deze woorden plaatsen haar niet in een bepaalde positie tot de man. Ze 

doet louter een functionele beschrijving, van wat ze doet, deze woorden definiëren haar 

niet. Stel dat ze zou antwoorden “ik spreek niet tegen je, want gij zijt een ontrouw wezen. 

Dat zou heel anders geweest zijn. 

Vanuit Lacan zijn redenering is er op dit punt sprake van een breuk. Ze slaagt er niet in om 

door middel van woorden een positie in te nemen t.o.v. de man. Ze slaagt er niet in te 

zeggen wat ze werkelijk van de man vindt. Ze vindt geen bindende, situerende woorden en 

de hallucinatie treedt op als een soort oplossing. Een oplossing die poogt een woord te 

vinden om een ondragelijke situatie te benoemen. De vraag wordt dan wat de ondragelijke 

situatie is? In die zin duikt een hallucinatie niet random op, maar omdat iemand in zijn leven 

geconfronteerd wordt met een kwestie waarop hij/zij geen antwoord kan vinden. 

Hieruit volgt dat het kenmerkende van een psychotische ervaring is er niet in slagen om 

antwoorden te bieden op minstens één van de existentiële vragen(forclusie), waardoor 

men als het ware in een soort zwart gat terecht komt en symptomen een soort oplossing 

vormen voor dat zwart gat. Hallucinaties duiken op, omdat er ruimere ervaringen zijn of zijn 

geweest in iemand zijn levenscontext waar hij/zij letterlijk geen antwoord op wist en gek 

van wordt. Herstelgericht werken zal er dan uit bestaan om de zoektocht aan te gaan 

samen met de patiënt waarbij centraal staat een manier te vinden om, om te gaan met niet 

vinden van antwoorden op existentiële vragen. Vanuit deze logica zullen we symptomen 

beschouwen als een crisis, waarbij een crisis zowel een uitdaging als een kans vormt. Een 

crisis als uitdaging wil zeggen dat het de persoon overspoelt, omdat het de eigen identiteit 
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uitdaagt en het zelfgevoel ondermijnt.  Een crisis als kans omdat het de persoon met 

kwetsbaarheid confronteert waarop die een antwoord zal moet zoeken waardoor de persoon 

er mogelijks sterker uitkomt. 

Ik 2.0 

Er kan een Ik 2.0 ontstaan. In die zin kan de persoon na psychotische ervaringen nieuwe 

ideeën ontwikkelen over zichzelf, over de relatie t.a.v. anderen. Men gaat zichzelf als het 

ware heruitvinden.  

Herstellen = ploeteren 

Herstel is moeizaam en ploeteren omdat het vertrekt vanuit een crisis, een vreemde 

ervaring. Herstellen wil zeggen dat je door tijd te krijgen, door ruimte te krijgen en door 

hulp en contact met Anderen geleidelijk aan een antwoord kan bieden op die vreemde 

ervaring. Wat hierbij zeer belangrijk is zijn helende contacten. Helende contacten zijn 

mensen die je de nodige tijd en ruimte bieden, die niet veroordelen en die samen op zoek 

gaan. 

Herstel is een soort sociaal-relationeel gebeuren, waarbij men initieel een therapeutische 

relatie zal opbouwen om daarna ook buiten therapeutische context opnieuw bindende, 

dragende contacten aan te gaan. De moeilijkheid ligt hem erin dat er geen spontane en 

natuurlijke contacten bestaan, het is altijd een beetje zoeken. Contacten tussen mensen 

vertrekken altijd vanuit een wanverhouding. De kunst ligt er hem in om contacten aan te 

gaan die veilig aanvoelen. 

Symptoom= dubbel raadsel 

Ook voor de omgeving is het moeilijk en confronterend om om te gaan met de psychotische 

ervaringen. Mensen geven aan hun partner of kind niet meer te herkennen(= de Ander 

snapt je niet). De omgeving worstelt om met deze uitdaging om te gaan en er volgen al 

gauw allerlei reacties:  

1) Dadendrang ontstaat. Mensen uit de omgeving worden ongerust en 

willen dat er iets gebeurt, dat er iets aan gedaan wordt. Denk maar 

aan opname 

2) Patiënt in veiligheid brengen, waardoor de vrijheid hen beroofd wordt. 

Denk opnieuw aan opname. 
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3) Een bepaalde machtsrelatie ontstaat. Het is de omgeving die 

beslissingen neemt en de menig van de patiënt doet er niet toe, ervan 

uitgaande dat de patiënt toch niet bij zijn zinnen is. Men denkt dat het 

beter is voor de patiënt als de omgeving de regie over het 

behandelingsproces bewaart. 

  

Hoofdstuk 3: macht/dwang en stigmatisering 

Tekst Minerva Geert van de Casteeele. Wat halen jullie hieruit? 

- Verschil tussen beide opnames. Gedwongen opname en als persoon zichzelf 

aanmeldt. 

- Eerste opname eerder klinische herstel, tweede opname meer gewerkt aan 

persoonlijk herstel. 

- Is persoonlijk verhaal dus is niet van toepassing op iedereen. Valkuil om te gaan 

generaliseren. 

- WRAP methode. Methode bestaat eruit om mensen met psychiatrische problematiek 

te vragen om te beschrijven wat hen kan helpen in functie van hun herstel en dit op 

momenten van helderheid. Wat verwachten ze van de zorg? Want op moment dat ze 

crisis doormaken kan dit moeilijk worden om formuleren. 

Illustratie Brenda Froyen(filmpje) 

Psychose: een mysterium tremendum et fascinans (beeldvorming) 

Als we het hebben over psychose, dan merken we een dubbele verhouding op. Enerzijds 

fascineert waanzin ons en anderzijds vinden we het angstaanjagend. Deze dubbele 

verhouding zien we ook weerspiegelt in de kunst  
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Ook in de filmwereld zien we het concept waanzin terugkeren. Door al deze beelden 

ontstaat er in ons hoofd een link tussen geweld/ agressie/ gevaar en waanzin. Deze beelden 

blijven hangen waardoor we een concept ontwikkelen over waanzin. Waanzin wordt 

vooral iets vreemd en onbegrijpelijk. We zien onszelf niet in staat om dergelijke daden te 

stellen. Denk maar aan Kim de Gelder. Wanneer door de jaren heen verschillende van die 

beelden de media halen dan creëert dit inherent een link tussen waanzin en geweld. Alsof 

elke persoon die kampt met ernstige psychotische problematiek een gevaar vormt voor de 

maatschappij en overgaat tot geweld.  

Een ander voorbeeld uit onze beeldencultuur en welke impact heeft op ons idee over 

waanzin is de case van Jonathan Jacob, een gevangene die is overleden nadat hij door 

cipiers ter dood geslagen werd.  

Samengevat leidt dit tot volgende vaststellingen:  

- Er is sprake van een hoger risico op het plegen van geweld(= eerste vaststelling). 

Maar dat risico geldt voor zovele mensen. Iemand die zijn job verliest kan overgaan 

tot geweld, iemand die zijn vrouw verliest, iemand die uitkomt op partnerbedrog.  

We dienen dit aldus te nuanceren. Kortom, het geweld zegt niet zozeer iets over de 

persoon of psychiatrische problematiek zelf maar wel over concept crisis.  

 

- Bovendien(= tweede vaststelling) zullen mensen met ernstige psychiatrische 

problematiek vaker slachteroffer zijn van geweld in plaats van dader in hun beleving! 

Ook in realiteit zijn ze vaker slachtoffer. Dit staat haaks op de eerste vaststelling 

zijnde dat ze sneller aanzetten tot geweld. Echter is het zo dat de beelden van 

mensen met psychiatrische aandoening die slachtoffer zijn veel minder sterk blijven 

hangen in het collectief geheugen! Waardoor we opnieuw de link krijgen tussen 

waanzin en gevaar en waardoor de eerste vaststelling opnieuw naar de voorgrond 

treedt. Dit kunnen we mogelijks verklaren door het bizarre karakter van de daden. 

Denk opnieuw aan Kim De Gelder. Niemand van ons ziet zichzelf in staat dergelijke 

daden te stellen. Weliswaar vergeten we dat er ook het gevaar schuilt van de 

extreme agressie van de Ander t.a.v. patiënt. 

 



37 
 

Hoe functioneren macht/dwang en stigma? 

Om de concepten macht en dwang te duiden nemen we als basis een interviewstudie met 

ex-patienten. In deze studie werd patienten volgende vraag gesteld : “Wat werkt qua macht 

en dwang?” Om een antwoord te kunnen bieden op deze vraag is het noodzakelijk om eerst 

een onderscheid te maken tussen formele en informele macht. Formele macht springt in het 

oog, bijvoorbeeld een isoleercel. Informele macht, heeft te maken met bejegening, met de 

manier waarop hulpverleners met patienten omgaan, hoe men patiënt beschouwd en 

benaderd.  

De vraag naar macht en dwang is doorheen decennia alsmaar meer op de agenda komen te 

staan en dit kan verklaard worden vanuit de omschakeling van een paternalistisch, klassiek/ 

medisch model(waarbij patiënt louter moet luisteren naar zijn arts) naar een meer 

democratisch model (waarbij patiënten zelf inspraak hebben in behandeling). Deze twee 

modellen staan vandaag de dag alsnog op gespannen voet. Enerzijds is er het nieuwe model 

welke inpikt op het rechtendiscours. Er bestaat zoiets als patientrechten, mensenrechten. 

Mensen willen graag hun autonomie behouden en willen dat al hun rechten nageleefd 

worden. Anderzijds leidt dit tot bezorgdheid bij personeel omtrent risico’s. Denk maar 

iemand die suicideneigingen heeft. Vandaar de neiging bij zorgpersoneel om zoveel mogelijk 

risico in te perken. We kunnen deze discussie samenvatten als het spanningsveld tussen 

veiligheid langs de kant van professional en inspraak langs de kant van de patiënt. 

Als we kijken naar de cijfers in verband met de toepassing van macht en dwang in Belgische 

zorgcentra,  dan botsen we op een negatief verhaal. Exacte cijfers ontbreken maar we 

weten wél dat macht en dwang toeneemt wat zich concreet uit in meer isolaties, meer 

gedwongen behandelingen, … 

Om terug te keren naar de besproken studie, in deze studie stonden volgende twee vragen 

centraal : 

- Wat wordt ervaren als dwang en macht door patienten?  

- Wanneer is opname niet overweldigend, wanneer heb je niet het gevoel als patiënt 

dat dit dwingend is? 

Vanuit deze twee centrale vragen werd een model ontwikkeld. 
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Een eerste vaststelling uit verhalen van patienten was dat patienten in sterke mate te 

kampen krijgen met segregatie. Segregatie is een begrip dat verwijst naar een onderscheid 

in wij-zij. Patienten hadden heel sterk het gevoel als patiënt benaderd te worden. Ze 

worden als het ware in een patientenrol geduwd. Ze krijgen het gevoel benaderd te worden 

vanuit stereotypen. 

Zo geeft één van de participanten uit de studie aan dat ze op bepaald punt langsgaat bij 

psycholoog omdat ze moeilijkheden ondervindt op haar werk. Haar moeilijkheden worden 

direct gekaderd vanuit haar diagnose. Het is normaal dat ze moeilijkheden gezien haar 

diagnose. 

Segregatie is een gevolg van de vele regels die heersen binnen een instelling. Denk maar 

regels zoals patienten mogen eten aan deze tafel, niet aan de andere. Als patiënt mag je 

naar die toilet gaan, niet naar die van de zorgverleners. Ex-patienten geven zelf aan dit als 

storend te ervaren . Er heerst een kloof tussen patienten en zorgverleners. Enerzijds heb je 

de groep patienten en deze staat tegenover de groep hulpverleners. Het is ook zo dat deze 

opsplitsing gepaard gaat met bepaalde geboden en verboden. Bijvoorbeeld als patiënt mag 

je geen glas wijn drinken ‘s avonds. Als zorgverlener mag je dat gerust wel in je vrije tijd. 

Er ontstaat als het ware een opsplitsing welke een vervreemdende impact heeft op de 

patiënt. 

Ook langs de kant van patienten zien we dit soort denken ontstaan. Zo geven patienten aan 

dat ze zelf ook aan wij-zij denken beginnen doen. Ze beginnen zorgverleners te zien als 
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zorgverleners. Patienten spreken in termen van ‘het personeel, als een blok personen 

waarbij men hen niet erkent als individu. “De verpleging vindt dit, de dokters vinden dat…” 

Een tweede vaststelling is dat patienten te maken krijgen met de-subjectivering. Dit wil 

zeggen dat patienten het gevoel krijgen dat belangrijke aspecten van hun identiteit er plots 

niet meer toe doen. Bijvoorbeeld thuis ben je partner van, op het werk ben je baas, je bent 

papa van je kinderen…. Op moment van opname worden deze aspecten genegeerd. Je 

wordt enkel gezien als patiënt en alle andere aspecten van uw identiteit verdwijnen naar de 

achtergrond. Dit zorgt ervoor dat er bij patienten twee aparte werelden ontstaan: de wereld 

in de instelling en het dagelijks leven daarbuiten. Deze splitsing leidt tot versterkte 

gevoelens van vervreemding bij de patiënt. Ook langs de kant van de zorgverleners zien we 

de-subjectivering optreden. Zorgverleners werken vanuit hun rol, met respect voor 

protocollen maar reële ontmoetingen met mensen vinden amper plaats. Zorgverleners 

houden sterk vast aan hun professionele rol. Dit met als gevolg dat patiënten het gevoel 

krijgen dat er geen persoonlijke zaken meer tegen hen verteld worden, waardoor ze zich 

uitgesloten voelen. Het lijkt wel alsof professionals vooral technieken uitvoeren en geen 

betrokken mensen zijn die vanuit een bepaalde bewogenheid met de persoon aan de slag 

gaan. 

Wanneer hebben patienten nu het gevoel dat er macht op hen wordt uitgeoefend? 

Dat is vooral op momenten dat ze het gevoel hebben enkel als patiënt te worden benaderd, 

als contacten worden verbroken, geen mens tot mens ontmoetingen meer. Informele 

contacten ontbreken. Je wordt puur gezien als patiënt.  

Een eerste vaststelling hieromtrent is dat er niet naar patienten geluisterd wordt. Denk 

maar een Brenda Froyen die liever wou hardlopen dan badmintonnen. Een bijhorend iets is 

dat je zelf niet mag bepalen als patiënt waaraan je wil werken. Denk opnieuw aan Brenda 

die stelt dat ze vooral de betekenis wil weten van haar psychosen en dit wordt door 

hulpverleners volledig genegeerd.  

Een tweede vaststelling is dat patienten het gevoel hebben geconfronteerd te worden met 

een stilwijzgen. Stilzwijgen wil zeggen dat hulpverleners geen uitleg geven over waarom ze 

dingen doen. Bijvoorbeeld waarom plaats je iemand in isolatiecel? Wat kan de persoon 

verwachten eenmaal in isolatiecel? Het is net het ontbreken van dialoog en contact dat pijn 
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doet en de crisis vergroot. De manier waarop er gehandeld wordt door hulpverleners op 

moment van crisis, versterkt eigenlijk de crisis. 

Een derde vaststelling is dat ze veelal gevoel hadden te moeten gehoorzamen. Patienten 

moeten mee badmintonnen en worden verwacht braaf medicatie in te nemen. Soms is dit 

paradoxaal want als moeilijk gaat , ga je weinig spreken en braaf gehoorzamen. Op 

momenten dat minder goed gaat doe je net omgekeerde. Met als gevolg dat je als patiënt 

zal leren om te zwijgen en braaf te doen wat er gevraagd wordt om zo sneller uit opname te 

geraken. Maar dat wil niet perse zeggen dat je geholpen voelt of hersteld. Dit gegeven 

versterkt opnieuw gevoel van de-subjectivering bij patienten.  

Het is echter niet allemaal negatief. Er zijn ook zaken die patienten als positief ervaren.  

Wat geven patienten aan als positief te ervaren? (zie citaat hieronder) 

 

Figuur 15 citaat over wat helpend is 

Voor patienten is het vooral belangrijk om menselijk behandeld te worden en in de 

omgeving te vertoeven van professionals die vertrouwen uitstralen want op die manier zal 

de persoon opnieuw vertrouwen krijgen in zichzelf . 

Medicatie kan ook een hulpmiddel zijn indien hierover open gesproken wordt met de 

patiënt. Medicatie is in die zin pas een helpend indien een dokter kan uitleggen waarom 

hij/zij vindt dat medicatie nodig is en indien de eigen mening van de patiënt hierover 

beluisterd en gerespecteerd wordt. 

Tot slot zijn vertrouwen, een band scheppen met professionals, serieus genomen worden 

zaken die cruciaal zijn volgens patienten. 

Artikel  Mechanismen van stigmatisering…6 

 
6 Het onderlijnde is belangrijkste! 
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Figuur 16 artikel stigmatisering 

Thomas Scheff vraagt zich af waarom mensen met een psychiatrische problematiek  

negatief bekeken worden. Hij ontwikkelt hierover een theorie, een theorie bestaande uit een 

labelingsproces zijnde het benoemen of labelen van mensen. “Die persoon is zot, ziek…” 

Dit labelingsproces bestaat uit verschillende stappen. Een eerste stap waarbij de persoon in 

crisis gaat en deze bepaald afwijkend of abnormaal gedrag stelt. Hierdoor wordt crisis een 

publieke kwestie. Het gedrag van de persoon wordt merkbaar voor de Ander. Op het 

moment dat we met iemand in crisis geconfronteerd worden ontstaat er stereotiepe 

beeldvorming welke onze reactie stuurt . Onze ideeën bepalen hoe we de persoon gaan 

benaderen. Het gevolg van dit alles is dat we een verhaal krijgen van self -fuffiling 

prophecy. Het labelingsproces is in die zin compleet als de persoon in crisis het label gaat 

geloven. “Ik ben psychotisch”.  

 

De theorie van Scheff is een sociologische kritiek omdat maatschappelijke reacties centraal 

staan. Het gaat om hoe de Ander, vanuit zijn of haar label, reageert op de crisis. Er komt 

uiteraard heel wat kritiek op deze theorie van Scheff o.a. door Gove. Gove stelt dat 

labelen niet zomaar gebeurt, labelen vertrekt steeds vanuit deviant gedrag. Mensen labelen 

niet zomaar, het is een soort ziektetheorie waarbij deviant gedag de bron vormt voor het 

label.  

Deze kritiek en nog andere hebben geleid tot de totstandkoming van de ‘Modified Labeling 

Theory’. Volgens deze theorie ontwikkelen mensen een informele lekentheorie over 

psychische problemen met a priori verwachtingen. ‘Wat zijn PP? Hoe uiten deze zich? Wat 

zijn de gevolgen ervan?’ Elk individu heeft hierover ideeën. Dit noemen we de lekentheorie 

en deze wordt zowel geactiveerd op het moment dat wijzelf als de ander PP ontwikkelen. 

Als wijzelf geconfronteerd worden met PP lokt deze lekentheorie defensiviteit, onzekerheid, 

… uit. Ik word als het ware slachtoffer van mijn eigen vooringenomen ideeën. Interventies 
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kunnen echter het spontane labelingsproces doorbreken omdat het mensen een andere 

zienswijze biedt. Mensen gaan anders nadenken over hun PP. Dit idee noemen sociologen 

“Package Deal”. Wanneer mensen goede zorg krijgen, zullen deze er een andere visie op 

na houden wat betreft hun eigen problematiek en wordt dit labelingsproces gecounterd. 

 

Ook op deze Modified Labeling Theory’ kwam kritiek namelijk dat het te weinig aandacht 

heeft voor sociale uitsluitngsmechanismen. We zullen hier dieper op ingaan als we het 

concept stigma bespreken. 

 

Wat is stigma?  

Hieronder lezen we de internationaal meest gehanteerde definitie omtrent stigma.  

 

 

 

 

Volgens deze definitie is stigma een proces waarbij een aantal zaken gelijktijdig gebeuren. 

1. Een onderscheid maken tussen mensen op basis van kenmerken. Bijvoorbeeld 

zwarte mensen, blanke, vrouwen, mannen. Op diezelfde manier kan je ook 

onderscheiden maken tussen PP. Bijvoorbeeld je hebt mensen zonder PP en mensen 

met. Je hebt mensen met shizofrenie en zonder. 

2. Negatieve, culturele denkschema’s worden gekoppeld aan het onderscheid. 

Bijvoorbeeld mannen zijn lui. Zo kan je ook doen met PP. Iemand met shizofrenie is 

onberekenbaar, niet te vertrouwen. 

3. Onderscheid maken in gedrag en interactie. Bijvoorbeeld iemand met shizofrenie 

woont in een wijk. Hij ziet dat de buren zijn aan praten en gaat erbij staan en de 

buren keren één voor één naar binnen.  
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4. Verlies van status en discriminering. Er wordt neergekeken op de persoon. De groep 

gaat zich zodanig gedragen dat er ongelijke uitkomsten worden gegenereerd. 

Bijvoorbeeld iemand die shizofrenie heeft gehad, gaan we niet aanwerven want deze 

persoon is onbetrouwbaar. Of weigeren om te verhuren aan iemand met PP. Mensen 

met PP worden uitgesloten op verschillende vlakken(sociaal, economisch,..)  

 

Bovendien gaat stigma steeds gepaard met allerlei emoties. Mensen zijn bang van persoon 

en zullen deze bijgevolg mijden. Dit is het gedrag van de stigmatiserende. Langs de kant 

van de patiënt leidt stigma tot schuld en schaamte. Kortom, beide ervaren emoties die 

verschillend zijn van aard. 

 

Bij stigma kunnen we zes dimensies onderscheiden: 

1)Het kunnen wegstoppen of verbergen. ‘Hoe kan je ervoor zorgen dat het mensen niet 

opvalt dat je met PP kampt?’ Zo kent iemand met een fysieke beperking een hoger risico op 

stigma omdat het moeilijker te verbergen valt. Op dit punt worstelen (ex)-patienten met 

een dilemma. ‘Deel je het of deel je het niet?’ Enerzijds willen ex-patienten het wel vertellen 

maar anderzijds vrezen ze voor mensen hun reacties. 

 

2)Het verloop. ‘Kan je ervan genezen? Is het permanent?’ Denk maar aan mensen met 

ernstige psychiatrische problematiek daar is amper sprake van omkeerbaarheid.  

 

3)Disruptie. 

4)Estetische kenmerken. Dingen die er erger uitzien lokken meer stigma uit. Stel iemand is 

zwaar verwond door brandwonden in het gezicht dan kan het zijn dat deze persoon meer te 

kampen krijgen met stigma dan iemand die een brandwonde heeft opgelopen aan zijn  

5)Oorzaak. Minder stigma indien de bron of oorzaak iets is wat buiten de wil van de persoon 

valt. Denk maar aan biologische fout die ervoor zorgt dat je kampt met PP. Je kan er niet 

aan doen, het is een fout in je biologie.  

6)Gevaar. Situaties die meer gevaar uitlokken, leiden tot meer stigma. 

 

Waarom doen mensen eigenlijk aan stigmatisering?  

Het antwoord hierop is simpel namelijk omdat men de norm wil behouden. Mensen 

houden van coherente groepen. We houden van cohesie. Stigma richt zich net tot diegene 

die afwijken en buiten de groep vallen. Het is pas als deze mensen herstellen en zich 

opnieuw gedragen zoals anderen en zoals de norm het voorschrijft dat ze er opnieuw 
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mogen bijhoren. Op die manier maken mensen gebruik van stigmatisering om anderen erop 

te duiden dat ze zich abnormaal gedragen en aldus niet langer deel uitmaken van het 

collectief. Mensen doen dit in de hoop dat patienten herstellen en opnieuw deel kunnen 

uitmaken van de samenleving. Echter verloopt dit niet zonder gevolgen. Stigma kent 

zogenaamde neveneffecten: 

 

- Mensen gaan anders met hen om. 

- Mensen met PP gaan anders naar zichzelf kijken 

- Minder kansen op vele vlakken bijvoorbeeld gezondheid, onderwijs, arbeidsmarkt. 

Denk maar aan mensen die solliciteren nadat ze hersteld zijn van PP.  

 

Een andere vraag die we ons kunnen stellen is hoe patienten hier zelf mee omgaan. ‘Op 

welke manieren gaan patienten om met stigma?’ Klassiek genomen worden drie 

mogelijkse reacties onderscheiden: 

  

• vermijden of verbergen 

• opvoeden : mensen uitleggen wat het is; wat het betekent om psychoses te hebben. 

• terugtrekken: het niet meer zien zitten. Bijvoorbeeld de hobbyclub verlaten.  

 

Dit zijn drie voorbeelden van maladaptieve strategieën. Maladaptief omdat ze focussen op 

het individu terwijl stigmatisering net een collectief probleem is. Het heeft geen nut om 

patienten trachten uit te leggen dat het verbergen of uitleggen doelloos is. Veel belangrijker 

is om ons te richten tot het collectief bewustzijn en dit trachten te beïnvloeden en hierdoor 

op structureel niveau verandering te bewerkstelligen. Denk hierbij aan allerlei campagnes 

zoals “Te Gek” om het taboe rond PP te doorbreken. 

 

Tegenover deze maladaptieve strategieën staan twee positieve, adaptieve strategiëen: 

• het laten paseren (deflecting). Het van “je afschudden”. 

• het uitdagen(challenging). Door je te gedragen op manieren die stereotypen 

doorbreken, waardoor het collectief beeld en stereotypen doorbroken worden. Denk 

maar aan campagne van “Te Gek”. 
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Wat zijn de gevolgen van stigmatisering bij mensen met problematiek?  

 

 
Figuur 17 gevolgen van stigmatisering bij patiënt 

• Self fulfulling prophecy.  

• Minder hoop 

• Minder zelfvertrouwen 

• Minder geloof in jezelf en feit dat je iets kan veranderen 

• Minder therapietrouw 

• Minder sociale steun 

• ... 

 

Merk op dat elk van bovenstaande zaken zijn die herstel tegenwerken. Vandaar dat het zo 

belangrijk wordt binnen therapie om met stigmatisering aan de slag te gaan.  

 

Eerste persoons perspectieven op psychotische ervaringen 

‘Wat overkomt je? Hoe voelt dat voor de persoon? Hoe ziet persoon zichzelf en de wereld 

rondom? Wat ervaar je? ‘ 

 

Een eerste belangrijk iets om uit te leggen is dat er verschillende vormen van 

psychotische ervaringen bestaan.7 Zo spreken we van: 

-shizofreen functioneren 

- paranoide functioneren 

-manisch depressief functioneren 

-autistisch functioneren 

 

 
7 De prof spreekt expliciet van functioneren omdat het fout loopt in je functioneren. Maar je blijft wel persoon, je 

blijft normaal mens.  
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Deze vormen kunnen apart of samen voorkomen. Ook kan er in sommige gevallen sprake 

zijn van overlap. Iemand kan zowel paranoïde als manisch depressieve gedachten 

hebben.  Bovendien kan elk van deze vormen normaal of abnormaal van aard zijn, 

pathologisch of niet-pathologisch.  

 

(Intermezzo TED-talk van Elyn Saks) 

 

Shizofreen functioneren 

Kernelementen verhaal Elyn Saks: 

• Behandeling werkt! 

• Shizofrene geest is verbrijzeld. Iets van éénheid verbrokkelt, je valt uiteen als mens. 

Saks benoemt dit zelf als verwardheid. Haar zelfervaring verdwijnt. Haar ik-gevoel 

verdwijnt.  Dit proces benoemen we in de cursus als de teloorgang van het 

spiegelbeeld, ego-desintegratie of versplintering. 
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Klassiek psychiatrie: de Clérambault. 

Volgens de Clérambaut is de basis van shizofreen functioneren een mentaal automatisme 

d.w.z dat op mentaal vlak automatische processen gebeuren. Met andere woorden 

gedachten, gevoelens komen op buiten de wil om. Het voelt allemaal vreemd of 

xenopathisch aan voor de persoon in kwestie. De Clérambaut maakt hierbij een onderscheid 

tussen positief en negatief mentaal automatisme. Positief mentaal automatisme wil zeggen 

dat er iets bijkomt. Negatief wil zeggen dat er bepaalde zaken wegvallen uit je ervaring. 

Beide kunnen tijdens shizofrene ervaring optreden. Bij Saks bijvoorbeeld staat vooral 

positief mentaal automatisme centraal. Denk maar aan de wartaal, de woordensalade zoals 

ze het zelf benoemt. Bij Saks zien we dat positief mentaal automatisme zich vooral uit via 

taal. Er zijn ook andere manieren waarop zo een positief mentaal automatisme zich kan 

uiten. Denk maar aan bepaalde vreemde gedachten die plots opduiken. Samengevat, het 

positief mentaal automatisme kan cognitief, motorisch, affectief, sensorisch van aard zijn.  

 

Daartegenover staat het negatief mentaal automatisme wat ook cognitief, motorisch, 

sensorisch of affectief van aard kan zijn. Het grote verschil tussen beide is dat bij negatief 

automatisme bepaalde zaken wegvallen. Denk maar aan patienten die niks meer onder 

woorden kunnen brengen, of patienten die motorisch gezien niet meer kunnen 

bewegen(katatonie). Denk maar aan verhaal van patiënt die na groepsmaaltijd op de gang 

bleef staan. 

 

Hoofdstuk 4: vormen van psychotische ervaringen  

In het vorige deel van deze cursus, bespraken we reeds kort een aantal van de vormen van 

psychotische ervaringen. Zo bespraken we in vorig deel schizofreen functioneren. In dit deel 

gaan we hier dieper in op de resterende vormen van psychotisch functioneren. Alsook staan 

we kort stil bij het concept van de betekenaarsketting.  
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• Anticipatie: S1 en S2 gaan we koppelen wanneer we doen aan 

zinsconstructie(tijdens het spreken of denken) en op elk moment waarop we 

eindigen met deze taalproductie ontstaat een anticipatie beweging (S3)d.w.z. dat we 

altijd een verwachtingsproces in gang zetten over datgene wat zal volgen waardoor 

dat datgene wat effectief optreedt in het nu moment nooit compleet onverwacht is. 

Voorbeeld : ik loop op de trap(S4 we verwachten dit) vs ik loop naar de 

maan(S5)(dit laatste is een spreekwoordelijke uitdrukking en dus minder verwacht) 

• Retroactie: we bouwen in een terugkerende beweging betekenis op. Hoe meer we 

zeggen, hoe meer hertekening we krijgen in de betekenissen die we toekennen. 

Vandaar die T2 omdat we op een bepaald moment T1 zullen hertekenen. 

 

Deze betekenaarsketting zorgt ervoor dat er een soort subjectgevoel ontstaat langs de kant 

van de patiënt. Het is immers hij of zij de woorden denkt of uitspreekt en op die manier 

woorden toekent aan de realiteit.  Het is dus door taal te gebruiken dat er zelfervaring 

optreedt. 

 

Kortom, zijn dit drie stappen in de visie op taal en taalgebruik(anticipatie, retroactie en 

ontstaan van een subject gevoel).  

 

Hoe kunnen we dit nu koppelen aan de shizofrene ervaring?  

Het is net die betekenaarsketting die onder druk komt te staan tijdens een shizofrene 

ervaring. We zullen dit eerst toelichten aan hand van negatief mentaal automatisme waarbij 

de persoon zal trachten woorden te kleven op de realiteit/betekenaars te produceren maar 

woorden hem/haar ontbreken. De persoon valt als het ware in een zwart gat. Als we dit 
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benoemen in termen van de betekenaarsketting dan spreken we van een breuk in de 

metonymie. Metonymie wil zeggen betekenaars aan mekaar schakelen in kettingen. Bij een 

negatief mentaal automatisme stopt dit plots. Dit laatste heeft een effect op subjectniveau 

waar we aanvankelijk door ons taalgebruik een ik-gevoel hadden, zal dit ik-gevoel plots 

verdwijnen. Je beschikt niet langer over woorden om jezelf en de werkelijkheid mee te 

benoemen met als gevolg dat uw zelfgevoel ook verdwijnt. Ook de anticipatie verdwijnt. 

 

Echter bij een positief mentaal automatisme komt er iets bij, er wordt iets toegevoegd aan 

de realiteit. Dit wordt weergegeven in het schema door Sx. Onverwacht komt er een 

betekenaar bij die ik totaal niet geanticipeerd heb. Plots duikt dit element op. Dit laatste 

benoemen we als parasitaire betekenaars of gedachten. Parasitair omdat het niet de 

persoon zelf is die de gedachten produceert maar ze komen gewoon op bij de persoon. 

Kenmerkend voor een positief mentaal automatisme is dat ze onbegrijpbaar zijn voor de 

persoon. De persoon in kwestie kan deze niet koppelen aan andere gedachten of 

handelingen. Het is retroactief niet te koppelen deze nonsensicale elementen. In 

tegenstelling tot negatief mentaal automatisme krijg je geen verdwijning van het ik-gevoel 

maar treedt er verwarring op. Verwarring over wie je bent, of jij het bent die de 

gedachten produceert, etc. Want er zit iets in u, maar dit komt niet door u.  

 

 
Figuur 18 voorbeelden van positief mentaal automatisme 

Lacan 

Vanuit Lacan zullen we dit kaderen als iets van het Symbolische(taal) dat Reëel wordt. Het 

wordt reëel omdat het absurd is, het overkomt de persoon met als effect dat chaos 

ontstaat. Lacan heeft een aantal uitdrukkingen om aan te duiden hoe schizofrene patienten 

taal ervaren. ‘Taal heeft geen grip op het lichaam.’ ‘Taal is gek’…. En het is doordat taal gek 

aanvoelt de angst ontstaat om zelf ook gek te worden. 
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Mentaal automatische bij Saks 

 

 

 

 

Fenomenologisch 

In de fenomenologie wordt gesteld dat het kenmerkende van shizofrenie een verstoorde 

zelf-ervaring is. Elyn Saks benoemde dit als verwardheid, Lacan als ego-decentratie. Een 

gewone zelf-ervaring gaat gepaard met het voelen van aanwezigheid van jezelf, je ervaart 

jezelf als individu, als eenheid, afgelijnd van de buitenwereld en dit is coherent in tijd. Dit 

laatste duiden we aan met de term minimale zelf-ervaring. De meeste mensen hebben dit. 

Een ander woord is ipsiteit. Kenmerkend voor shizofreen functioneren is dat deze zelf-

ervaring wordt uitgedaagd. In die zin dat mensen dingen mee maken, vreemde ervaringen, 

die hen het gevoel geven dat hun eigen zijn niet langer bestaat. Het is alsof hun kern is 

weggenomen. Vanuit de fenomenologie definieerde men zeven kenmerken betrekkende een 

schizofrene ervaring. Zeven kenmerken die typisch zijn voor een schizofrene functioneren: 

 

1) Verminderd gevoel van bestaan. Niet het gevoel hebben dat je echt leeft.  

2) Verstoring in zelf-ervaring waardoor vervreemding van gedachten optreedt. 

Bijvoorbeeld patienten die aangeven dat ze het gevoel hebben alsof hun 

gedachten niet van hen zijn(= positief mentaal automatisme) 

3) Ruimtelijke situering van ervaringen waarbij ervaringen niet intern gesitueerd 

worden maar extern. Denk maar aan Saks die zegt dat de huizen waar ze 
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langs liep gedachten in haar hoofd produceren. Daardoor krijgen gedachten 

een soort “ding” karakter. Het zijn objecten die in mijn hoofd geschoven 

worden en niet subjectief door mij gecreëerd. 

4) Ik-grenzen zijn onstabiel waarbij de innerlijke ervaring onveilig is. Denk maar 

aan patienten die aangeven dat jij als professional niet weet wat er in hun 

hoofd omgaat, of omgekeerd dat ze bang zijn dat je hun gedachten kan lezen 

en op die manier hun gedachten bedreigt. 

5) Het gevoel hebben niet thuis te horen in de wereld. Het gevoel een alien te 

zijn. 

6) Taal. In de shizofrene manier van taalgebruik worden sommige evidente 

uitspraken niet begrepen. Vaak heeft dit te maken met het figuurlijke dat als 

letterlijk geïnterpreteerd wordt.  

7) Grote hyperreflectiviteit. Men blijft nadenken, reflecteren zelfs over 

belachelijke details waar andere mensen niet zo lang zouden bij stilstaan. 

Denk hierbij aan hyperbewustzijn bij shizofrenie. 

 

 

Figuur 19 voorbeeld van patiënt met shizofreen functioneren 

Gemengd paranoide-shizofreen functioneren 

Vaak is het zo dat beide samen voorkomen. Shizofrenie komt doorgaans vaak voor met 

paranoïde functioneren. Mengvormen zijn aldus vaker realiteit, dan uitzondering. 

Het concept achter deze specifieke mengvorm kunnen we eenvoudigweg uitleggen aan de 

hand van volgend voorbeeld.  

 

Daniel Paul Schreber , een man die op 50-jarige leeftijd meedoet aan de verkiezingen in 

Duitsland en hij verliest. Hij wordt psychotisch en angst ontstaat. Dit is zijn eerste 

ziekteperiode. De man herstelt en herneemt zijn functie als jurist en paar jaren later wordt 
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hij benoemd. Opnieuw krijgt hij te maken met een psychotische periode. Na tien jaar 

herstelt hij. Naar aanleiding van zijn herstel schrijft hij in 1903 een autobiografie. Om zo zijn 

rechten terug te krijgen en om zijn inzichten te delen aan de wereld. Vier jaren later 

overlijden zijn vrouw en moeder en stort hij opnieuw in mekaar. 

 

Zijn boek gaat vooral over zijn eerste en tweede ziekteperiode. In zijn eerste ziekteperiode, 

moment dat hij verkiezen verliest, zien we vooral kenmerken van een shizofreen 

functioneren zijnde “de man valt uit mekaar.” “Hij vreest dat hij ziek is.” Dit wordt in de 

cursus benoemd als hypochondrische bekommernis. Daarnaast wordt hij geconfronteerd 

met desintegratie van imaginair lichaamsbeeld. Ook heeft hij last van angsten. Deze angsten 

kunnen zich dan uiten in de vorm van catatonie en stupor. Catatonie wil zeggen niet meer 

kunnen bewegen. Stupor wil zeggen niet meer kunnen spreken, geen woorden meer vinden. 

Je wil bewegen maar bewegen lukt niet meer. Je wil spreken maar er zijn geen worden. Tot 

slot, heeft de man het idee dat de wereld weldra zal vergaan.  

 

In zijn tweede ziektefase gaat hij dit opnieuw meemaken maar gaan zijn ervaringen stap 

verder. Op een bepaald moment heeft hij zelf idee dat hij contact heeft met God. God 

spreekt hem toe. Volgens Schreber loopt er een zenuw uit zijn hoofd, die hem rechtstreeks 

in verbinding stelt met God. Aanvankelijk zijn dit vooral desoriënterende boodschappen die 

hij doorkrijgt. Schreber krijgt idee dat zowel zijn behandelende arts als God het slecht met 

hem voor hebben. Dat ze hem willen kapotmaken. Schreber vreest vooral voor seksueel 

misbruik. De volgende stap in zijn psychotische ervaring is het ontwikkelen van een 

alternatieve realiteit. Hij begint zaken anders te zien en kent zichzelf een missie toe, 

namelijk de vrouw worden van God. De wereld mag dan ten ondergaan maar dit is niet erg 

want uit Schreber zijn lichaam zal volgens hemzelf een nieuw ras geboren worden. Hij en 

God gaan de wereld opnieuw bevolken. Dit idee brengt Schreber tot rust. Freud ziet dit idee 

als een poging tot correctie, een poging om te begrijpen, een genezingspoging. Freud maakt 

een onderscheid tussen vier types van waan of paranoïde ervaring: 

1- Grootheidswaanzin. Dit wil zeggen dat de patient zichzelf als centrum van de 

wereld ziet. Denk maar aan Schreber die zichzelf als vrouw van God 

beschouwt en hij zal samen met God nieuw volk ter wereld brengen. 

2- Achtervolgingswaanzin waarbij mensen de ervaring hebben dat iemand het 

op hen gemunt heeft. Denk opnieuw aan Schreber die op bepaald moment 

denkt dat zijn arts hem wil kapotmaken. 
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3- Erotomanie of de overtuiging dat de ander seksueel betrokken is op je. Het 

idee dat de andere jou een soort teken heeft gegeven dat jij de uitverkorene 

bent waarmee men seksuele doeleinden wil nastreven. Dit kan weleens 

aanzet geven tot stalking. Bij iemand op bezoek gaan en zeggen “Ik ben hier. 

Je hebt mij een signaal gegeven dat ik de uitverkoren ben en nu ben ik hier.”  

4- Jaloersheidwaanzin waarbij de persoon gevoel heeft dat mensen allerlei 

dingen achter diens rug bekokstoven.  

 

Alles we dit alles samenvatten is het centrale kenmerk de ervaring bij de patiënt dat de 

Ander het op hem of haar gemunt heeft, wat gekweg leidt tot genezing want je krijgt 

opnieuw de ervaring van iemand te zijn maar dan wel op een zeer uitgesproken manier 

zijnde ofwel : 

- Destructief(achtervolgingswaanzin) 

- Seksueel (erotomanie) 

- Narcistisch(grootheidswaanzin) 

 

In deze vreemde ervaring staat een uniek weten staan. Denk maar aan het verhaal van de 

man op de Boekenbeurs die mensen probeerde te overtuigen van het idee dat de 

maanlanding nooit heeft plaatsgevonden. Hij had dit als enige idee door. Het is niet zo dat 

patienten ineens dit idee krijgen maar ze hebben tekens ervaren in de werkelijkheid die hen 

dit duidelijkheid hebben gemaakt, bijvoorbeeld radio of TV. Het gaat eigenlijk om een vorm 

van interpreteren van mentaal automatisme waardoor ze in een waan terechtkomen. Een 

waan bestaat dan uit het uitbouwen van een verklarend denksysteem. Soms is dit 

stabiliserend, soms niet stabiliserend. Bijvoorbeeld indien je jezelf als mikpunt van een 

Ander blijft ervaren is dit niet stabiliserend.  
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Figuur 20 voorbeeld van paranoide ervaring/waan bij Schreber. 

 

 

Figuur 21 tweede voorbeeld van Schreber 

 

Figuur 22 derde voorbeeld Schreber 
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Figuur 23 laatste voorbeeld Schreber 

 

Melancholische en manisch- depressieve ervaring 

Om deze psychotische ervaring te begrijpen vertrekken we van het verhaal van Piet Kuiper 

die zelf een melancholische ervaring heeft doorgemaakt. 

Kernelementen verhaal Piet Kuiper 

Declenchering is een term om aan te duiden het moment waarop de psychose doorbreekt. 

 

Figuur 24 verlieservaring van Piet Kuiper 

Bovenstaand citaat illustreert het moment van verlies want Piet moet noodgedwongen 

vroeger op pensioen, vriendschappen gaan verloren. Hij verliest het beeld dat hij heeft van 

zichzelf zijnde een competente, intelligente hoogleraar en psychiater. Dat beeld had bij hem 

sowieso een fallisch, idealiserend rol want door zijn functie als hoogleraar en psychiater zal 

Piet het idee hebben gehad van een belangrijk persoon te zijn. Hij zal hieruit een stukje 
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zelfwaarde geput hebben. Opmerkelijk in het verhaal van Piet, is het feit dat hij een andere 

houding ontwikkeld t.a.v. zijn eigen gedachten. “Ik kon niks meer zien….” Dit citaat 

illustreert dat zijn subjectervaring onderuit gaat. De wereld wordt niet meer vatbaar voor 

hem, bijna onwezenlijk. Zo ervaart Piet op een bepaald moment zijn eigen functioneren als 

vreemd, hij slaapt langer, vaker… Iets van de taal ontbreekt, pijn heeft hij niet. Zijn zelf-

ervaring wordt leeg/dof. In de cursus benoemen we dit als een breuk in de metonymische 

continuiteit of ipsiteit. 

In een volgende stap koppelt Piet dit aan lichamelijke ervaringen. Hij krijgt last van 

hoofdpijn, angsten. Hij wordt overspoeld door wanhoop. Dit leidt tot angsten en gruwelijke 

voorstellingen. Bijvoorbeeld tijdens het wandelen vreest Piet ervoor dat hij zijn eigen 

ingewanden zou uitbraken, dat zijn ingewanden tijdens het wandelen zouden loskomen. 

Ook ontstaan er impulsen die hijzelf als vreemd ervaart. Bijvoorbeeld op een bepaald 

moment heeft Piet schrik dat hij zijn dochter iets zou aandoen. 

Deze ervaring van impulsieve agressie leidt tot schuldgevoelens, woede en wanhoop. We 

krijgen geleidelijk aan de vertaling naar schuld. Uiteindelijk besluit Piet om opgenomen te 

worden in een psychiatrische voorziening. Eenmaal in opname starten de zelfverwijten. 

Volgens zichzelf heeft hij geleefd als narcist, egomaan,…. Dit lezen we ook in onderstaand 

citaat. 
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 Vervolgens maken externe tekens  Piet iets duidelijkheid, waardoor hij de idee krijgt dat de 

werkelijkheid niet de echte werkelijkheid is. Het is allemaal niet echt. Bijvoorbeeld zijn 

vrouw is niet zijn vrouw. Dit lezen we ook in bovenstaand citaat. 

Tot slot, zien we zijn symptomen geleidelijk aan verbeteren. Dit leiden we af uit 

onderstaand citaat. 

 

Videogesprek Kuiper met Adriaan Van Dis. 

- Zijn verhaal hoe hij zijn ervaringen weergeeft 

- Hij ervaart het zelf als vreemd wat hem overkomen is 

- Hoe hij erover kan vertellen 

Structuur van de melancholische ervaring. 

Tijdens normaal functioneren kunnen we gebruik maken van onze betekenaarsketting om te 

anticiperen en kunnen we via taal de wereld rondom ons en onze ervaringen vormgeven. 

Het is net het kunnen projecten van taal wat wegvalt tijdens een melancholische ervaring. 

Er zijn geen woorden meer waardoor de anticipatiebeweging stopt. Met andere woorden 

het toekomstperspectief verdwijnt waardoor de persoon komt vast te zitten in het hier 

en nu. Met als gevolg dat alle hoop en betekenis verdwijnt. Er is geen toekomst meer en 
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wat er nu is, is het enige wat er is. Men gaat ook nadenken over het verleden, waardoor er 

weleens schuldgevoelens ontstaan.  Dit in samenspel met angst leidt tot hoge 

suicidedreiging. Concreet wil dit zeggen dat de gedachten en gevoelens “Ik ben niks, ik kan 

niks, ik ben slecht”  omgezet worden in daden. 

Goed om weten is dat de melancholische ervaring fundamenteel verschillend is van andere 

ervaringen bijvoorbeeld depressie neurose. 

Een tweede kenmerk van melancholisch functioneren is obsessief gedrag. Patienten gaan 

zich bezighouden met heel obsessieve activiteiten. Denk maar aan lijstjes maken van 

activiteiten die ze nog willen doen voor ze zelfmoord plegen, lijstje opstellen van alle films 

die persoon heeft gezien en nadat lijstje afgerond is dan pas kunnen ze sterven. We kunnen 

ons de vraag stellen wat hier het doel van is?  Is dit mogelijks een genezingspoging tijdens 

psychotische depressie?  

Manie(niet bij Kuiper) 

Manie gaat vaak gepaard met depressie melancholische ervaring. Wat we hierbij zien is 

enorme dadendrang, waarbij de persoon los van intenties, allerlei dingen begint te doen. 

Denk maar aan drinken, geld uitgeven, vrouwen versieren. Deze activiteiten leiden achteraf 

tot de vaststelling “ blijkbaar heb ik dat gedaan.” Het is een soort automatisme qua 

handelingen dat de persoon overspoelt, wat mogelijks leidt tot wanhoop want  de persoon 

in kwestie heeft het gevoel overgegeven te zijn aan impulsen. Alsook suicidedreiging stijgt. 

Zo kan de persoon zeer impulsief beslissen “nu ga ik uit raam springen of mezelf voor auto 

gooien”. Bij manie staat het nu moment centraal. 

Kraepelin was de eerste die concept manie bedacht. Hij omschreef het als een ideeënvlucht. 

Autistische ervaring 

Voor deze ervaring vertrekken we vanuit het verhaal van Temple Grandin, professor in de 

Dierengeneeskunde. Het opmerkelijke aan haar verhaal is dat er weinig sprake is van lijden. 

Ze beseft dat ze anders is, anders dan de mensen rondom haar heen. Maar er is geen 

sprake van pathos. 
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Bovenstaand citaat dient om het verschil te illustreren tussen autistisch functioneren en 

neurotypisch. Bij neurotypische personen is het noodzakelijk om oogcontact te maken om 

zo een soort verbondenheid te installeren met de Ander. Bij mensen met autisme geldt net 

het omgekeerd. Oogcontact wordt door hen gezien als onaangenaam, aversief, bedreigend.  

Een andere anekdote die Grandin meegeeft is de volgende: 

 

Uit deze anekdote blijkt dat de Ander en de wereld rondom soms als overrompeld kan 

ervaren worden.  

Samenvattend kunnen we het volgende stellen: 

- We hebben vier vormen van functioneren onderscheiden, waarbij de aandrifit(a) 

telkens op een andere manier verschijnt. 
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- Bijvoorbeeld bij shizofrene ervaring is het net het ontbreken van betekenaarsketting 

dat centraal staat. Taal ontbreekt. Dit zal veelal ervaren worden als een stoornis die 

in de persoon schuilgaat.  

- Bij paranoide ervaring is het vertrekpunt hetzelfde. Ook hierbij is er sprake van 

ontbreken van de betekenaarsketting maar hierover wordt een weten ontwikkeld. Dit 

weten zal uitleggen hoe de wereld het op mij gemunt heeft. Er is sprake van een 

stoorzender van buitenaf. 

- Bij melancholische ervaring is er ook sprake van het ontbreken van de 

betekenaarsketting met als gevolg een sterke focus op eigen verantwoordelijk. ‘Ik 

ben verantwoordelijk voor het feit dat het niet lukt. Ik ben de stoorzender’. Het gaat 

hierbij om schuldgevoelens die niets te maken hebben met reële ervaringen die 

hebben plaatsgevonden in iemand zijn leven maar schuldgevoelens over het falen 

van uw mentale capaciteiten. 

- Bij de manische ervaringen staan driften centraal. Het feit dat de persoon 

overgeleverd is aan zijn of haar driften. 

- Bij autistische ervaringen is er sprake van driftmatigheid t.o.v. de Ander. De Ander is 

bedreigend 

- Elk van de vormen kan gemixt voorkomen. Het zijn geen op zichzelf staande 

verschijningsvormen. 

- Deze ervaringen kunnen heel overrompeld zijn ofwel zich eerder op de achtergrond 

afspelen. Het voorkomen van deze vormen veroorzaakt bepaalde sterkte van lijden. 

Het kan zijn dat de patiënt zeer veel lijden ondervindt, en op ander moment in tijd 

amper lijden ervaart. Dit laatste benoemen we als stille psychose, alledaagse 

psychose of psychose ordinaire. Hiermee bedoelen we dat ondanks iemand bepaalde 

ervaringen of vormen van functioneren heeft, deze alsnog een normaal leven kan 

uitbouwen. 

 

Hoofdstuk 5 gesprekstherapie en meer. 

In dit deel van de cursus zullen we het vooral hebben over behandeling. ‘Hoe kunnen we  

best omgaan met patiënten die gekenmerkt worden door een ernstige psychiatrische 

problematiek? Wat zijn principes waarmee we rekening dienen te houden tijdens 

behandeling? Wat zijn stabilisatiemechanismen die rol spelen binnen begeleiding?’  
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Bovenstaande afbeelding illustreert het uitgangspunt van herstelgericht werken. Een 

herstelgerichte behandeling bestaat niet uit het normaliseren van mensen. We gaan niet 

eigenheden van mensen wegnemen. Dit is immers de grote angst van patienten. “Zal ik dan 

mijn creativiteit verliezen als ik in behandeling ga?” Vanuit herstelgericht denken zullen we 

net het vreemde omarmen. We gaan proberen mensen te leren omgaan met hun vreemde 

trek , in die zin dat we patienten leren dit vreemde een plek te geven in hun leven. 

Denk hierbij aan het CHIME DTAR model waarbij we het hadden over herstel en meer 

specifiek belangrijke factoren bij herstel zoals hoop en verbondenheid maar het ontwikkelen 

van een soort aanvaardende houding ontwikkelen t.a.v. eigen functioneren(‘A’ van 

Acceptance in model). 

 

Kritieken op doorsnee zorg 

In de les over macht en stigma hebben we geleerd dat bejegening een belangrijke rol 

speelt. Denk hierbij aan het verhaal van Geert Van de Casteele. Zijn verhaal toont ons dat 

een sanctionerende aanpak net de crisis verergert. Ook moeten we voorzichtig omgaan met 

het labelen van mensen, gebruik van medicatie, gebruik van isolatie… Eveneens hebben we 

gezien dat professionals vaak worden ervaren als betuttelend en bevoogdend(→ Pinel 

disciplinering) en patienten dienen mee te gaan in het regime van de hulpverleners. Verder 

moeten we beseffen dat psychotische ervaringen vaak een ontworteling impliceren. Denk 

hierbij aan Piet Kuiper die vertelt dat door zijn ervaring het contact met zijn dochter en 

echtgenote zwaar verstoord raakte. Het verhaal van Elyn Saks illustreert dit laatste 

eveneens. Het woord ontwortelend wijst erop dat ook de patiënt dit als vreemd ervaart. 
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Het heeft een vervreemdend effect op de patiënt. Tot slot, leren we uit filmpje van Brenda 

Froyen dat het spreken over psychotische ervaringen nog steeds taboe blijft. Mensen 

spreken er niet graag over, omdat ze niet willen, omdat ze angst hebben voor reactie van 

anderen, omdat…  

 

Al deze zaken dienen we in ons achterhoofd te houden als we nadenken over alternatieven 

voor de huidige manier van zorg. In onze alternatieve manier zullen we een andere aanpak 

moeten hanteren die verschilt van de huidige en waarbij we rekening houden met aspecten 

die persoonlijk herstel bewerkstelligen. 

 

Medicatie (les 1 en les 2 reeds besproken) 

Medicatie helpt voor sommigen maar is niet voor iedereen een hulp. Zo vertelt Piet 

Kuiper hoe medicatie hem geholpen heeft , idem voor Thomas Melle en Elyne Sacks. Maar 

dat verhaal gaat niet voor iedereen op. Denk hierbij aan Brenda Froyen.  Wie heeft 

medicijnen nodig? Wie wel? Wie niet? Belangrijk is om dit niet als een zwart-wit verhaal te 

benaderen, zijnde de  ene groep wel en de andere groep niet. Ook onderzoek bevestigd dit 

laaste. We dienen dit patiënt per patiënt te bekijken rekeninghoudende met mogelijke 

neveneffecten bij de patiënt. Psychiaters kunnen ons hierbij helpen. Het doel van medicatie 

is vooral het indijken van het mentaal automatisme.  

 

Bovendien toont onderzoek ook aan dat patienten die tijdens eerste psychose episode geen 

medicatie krijgen of lage dosis, een betere outcome kennen na 7 jaar. Vandaar het principe 

“less is more.” Hoe minder we kunnen geven, hoe beter, want we gaan een betere outcome 

realiseren. Samengevat is het een zoektocht naar een juiste balans qua hoeveelheid. Zoals 

gezegd is deze zoektocht vooral de taak van psychiaters. Psychiaters hebben hierbij een 

breed palet aan keuzen. Vaak wordt eerst gekozen voor een minder ingrijpend middel. Denk 

maar aan slaapmiddelen of angstremmende medicatie. Dit zijn voorbeelden van medicatie 

die dienen om korte episoden van crisis te overbruggen. 

 

Het hele denken over medicatiegebruik heeft ervoor gezorgd dat de laatste jaren een 

hernieuwde interesse is ontstaan in gesprekstherapie. Deze hernieuwde interesse komt 

na aantal decennia aan puur blind geloof in biologisch denken. Zo ging men er vanuit dat er 

sprake was van een biologische fout die aan basis lag van mensen hun vreemde gedrag. Het 
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is maar dankzij epidemiologisch onderzoek(cfr studie Jim Van Os) dat dit blinde geloof werd 

ontkracht. 

 

Premissen psychoanalytische gesprektherapie 

In dit deel van de cursus zullen we het vooral hebben over psychoanalytische 

gesprekstherapie, waarbij vetrekken vanuit een psychotische ervaring. We zullen een aantal 

kernprincipes van deze techniek bespreken alsook een aantal kernconcepten hernemen.  

Een eerste kernconcept is het psychotisch symptoom. We gaan symptomen bekijken vanuit 

het spreken. Het eigene van psychotische ervaring is het optreden van een breuk. Ofwel dat 

er gaten vallen ofwel dat er niet gedacht kan worden in termen van realiteit? Ofwel dat er 

intrusies zijn? Positief en negatief mentaal automatisme? Vanuit de psychoanalyse bestaat 

er een hypothese over wat deze symptomen uitlokt zijn de hypothese van de forclusie. 

Deze hypothese vertrekt vanuit onderstaande formule (cfr. metafoor in de Naam van de 

Vader) 

 

Bovenstaande afbeelding illustreert deze hypothese waarbij de linkerkant gaat over de 

Ander. Wanneer we met een Ander geconfronteerd worden, zit er altijd iets raadselachtig 

achter zijn intenties. “Wat wil een Ander eigenlijk van mij?” We weten dat niet spontaan als 

mens en daarom gaan we dit zelf invullen vanuit onze conventies, vanuit onze ideeën die 

we meekregen door cultuur, opvoeding. Hierdoor komen we tot een benoeming. Volgens 

Lacan is het effect van zo’n benoeming dat de patiënt ook het andere in zichzelf zal kunnen 

benoemen. Ik meet mezelf een identiteit toe doordat ik wetmatigheden of ideëen kan kleven 

op de Ander. Het eigene aan de psychose is dat er iets niet lukt, er is een zwart gat. Het is 

die leegte die aanleiding geeft tot psychose. Het is door confrontatie met de Ander, welke ik 

niet benoemd krijg, waardoor ik zelf raadsel wordt voor mezelf. Vaak benoemen we dit als 

een pijnlijke ervaring/trauma die aan de basis ligt. In therapie zullen we vooral proberen om 

iets te herstellen, proberen het gat van niet kunnen benoemen een alternatief voor 

formuleren. We gaan proberen grip krijgen op zowel het Imaginaire, het Symbolische als 

het Reeële. 
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Om dit te illustreren, gaan we even dieper in op twee voorbeelden uit de praktijk. 

Voorbeeld 1: Marianne die te kampen heeft met manisch depressieve problematiek. Ze is 

wanhopig, denkt aan suïcide, ze handelt impulsief. Ze begint te spreken over wanhoop en zo 

belanden we bij het thema opvoeding. Hoe meer de kinderen nabij komen, hoe meer de 

kinderen weg moeten. Wat ervoor zorgt als de schoolvakanties er waren, Marianne ervoor 

zorgde dat ze buitenshuis was. Marianne slaagt er niet in om een idee te ontwikkelen over 

wat het is om moeder te zijn. Wat zijn basis vindt in de eigen opvoeding van Marianne. Er is 

echte remming tav kinderen. Ze heeft zelfs schrik dat ze haar eigen dochter op bepaald punt 

iets zou kunnen aandoen en vandaar dat ze haar kind van bij de geboorte nooit heeft 

vastgehouden, de borst gegeven,… Ze voelt zich hierover zeer schuldig. Ze ontwikkelt 

wanhoop over het feit dat ze er niet in slaagt een moederrol te vervullen tav haar kinderen. 

Voorbeeld II: Alain is een man van 35 die kampt met shizofreen-paranoide functioneren. Hij 

is op zijn werk gek geworden. Hij had zich op zijn materiaalkast opgesloten en wordt op 

basis daarvan doorverwezen. Bij Alain staan er eerst vreemde lichamelijke gewaarwordingen 

centraal. Hij heeft het idee dat er beestjes aan de binnenkant van zijn vel kruipen naar zijn 

hart. Hij snapt dit zelf ook niet. Hij koppelt deze ervaring aan Anderen. Het zijn Anderen die 

op hem gemunt zijn, misschien wel politie, of maffia… 

Aan de hand van deze twee casussen bespreken we de principes van gesprekstherapie. Een 

eerste principe is dat we zullen proberen vertrekken als professional vanuit bepaalde 

ethiek. Deze ethiek bestaat eruit om te vermijden vanuit principe van goede bedoelingen te 

handelen. We moeten vermijden te vertrekken vanuit beeld van adequaat functioneren. Dit 

idee kwam reeds aan bod tijdens de lessen ‘Assesment’ inzake Lacan en Sint-Maarten. 

Wanneer we het goede willen voor een Ander, dan zijn we dwingend. We gaan invullen wat 

een Ander nodig heeft(“Le bien a l’image du mien”). Dit werkt niet bij patienten en leidt 

mogelijks tot weerstand en heeft bovendien een negatief effect op de therapeutische relatie 

Vandaar dat we gaan proberen een tekort in te bouwen. Dit alles noemen we samengevat 

de ethiek van de leegte. 

Gesprektherapie focust op:  

(1) Ontmoeting= beluisteren van mensen, rekeninghoudende met existentievragen, 

zicht krijgen op wat maakt het voor hen ondragelijk, wat werkt reeds bij hen, 

aandacht besteden aan overdracht.  
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Ontmoeting klinkt evident maar is het niet. Want patiënt ervaart vreemdheid en kan 

daar nergens mee terecht want mensen zouden hem als gek beschouwen. Dit alles 

impliceert een enorme eenzaamheid. De patiënt draagt deze last alleen . Wat wij, als 

professional, in eerste instantie zullen moeten doen is een soort relatie installeren. 

Mensen de mogelijkheden te bieden om dat soort zaken eindelijk te delen. Indien dit 

lukt, kunnen we hopelijk soort van continuïteit installeren d.w.z. een besef 

installeren dat de patiënt blijvend bij ons terecht kan. Waarbij we vooral geen 

moeten installeren in het contact, in die zin is het ont-moeten. Patienten moeten 

niks, niet normaal worden, geen verplicht contact. Bovendien gaan we in ons contact 

geen positie van abstinentie innemen. Ook gaan we niet enkel praten over 

moeilijkheden. We praten met onze patiënt over allerlei onderwerpen. Bijvoorbeeld 

thuis, de kinderen, het werk,… 

 

(2) Beluisteren= noch sanctioneren, noch stimuleren. Beluisteren wil in eerste instantie 

zeggen het toelaten dat de ervaring bestaat. Vaak is de therapeutische context de 

enige plek waar patienten durven spreken over hun vreemde ervaring. Vandaar dat 

we voorzichtig dienen te werk gaan d.w.z. niet focussen op de psychotische ervaring, 

vooral open vragen stellen, vragen om woordje uitleg en geen interpretaties geven! 

Het heeft geen zin om mensen uit te leggen waarom ze dergelijke ervaring hebben, 

wat dat betekent… Dit wordt bovendie vaak als bedreigend ervaren door patienten 

zelf. Wél kunnen we letterlijk een boodschap teruggeven aan de patiënt, door in hun 

eigen woorden ons begrijpen van de situatie weer te geven. We gaan dus in geen 

geval gaan parafraseren! We gaan beroep doen op de bewoording van de patiënt. 

Denk maar aan Marianne. Als ze jou, als professional, vertelt dat ze gek wordt van 

haar kinderen dan ga je dit beamen door te stellen dat ze gek wordt van haar 

kinderen. Je gaat in geen geval termen gebruiken als je wordt psychotisch van je 

kinderen, wat dat heeft ze niet zo gezegd! Door gebruik te maken van de taal van de 

patiënt installeer je verbondenheid. 

De houding die we hierbij hanteren is die van het niet- weten. We weten niks van de 

problematiek en de patiënt is onze bron van informatie. “Gardez vous de 

comprende”. Alsook moeten we patienten de vrijheid geven om te spreken en zeker 

geen plicht tot spreken installeren. Patienten bepalen wat ze wél of niet vertellen. 
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Bovendien moeten we onze werkvormen steeds aanpassen op basis van de feedback 

van onze patiënt. 

 

(3) Voeling krijgen met existentievragen/intentionaliteitsvragen. Waar botsten 

patienten op? Welke moeilijkheden ervaren ze? Hoe ervaren ze hun eigen lichaam? 

Welke spontane behandeling heeft iemand? Soms helpt een geschiedschrijving 

hierbij, om zo samen met patiënt een narratief te ontwikkelen. Een geschiedschrijving 

wil zeggen dat je iets van de historiek zal proberen reconstrueren. Wanneer is het 

begonnen? Wanneer zijn moeilijkheden begonnen en hierover een verhaal over te 

ontwikkelen samen met de patiënt. Denk maar aan Marianne, waarbij de psycholoog, 

een verhaal probeert op te bouwen over elk van de 6 kinderen. Elk van de zes 

kinderen wordt besproken om zo een idee over moederschap te ontwikkelen. 

Ook andere behandelingen kunnen helpen of een DSM-dagnose. 

(4) Psychotische ervaringen. De ene patiënt spreekt hier graag over, de andere niet. Er 

is een diversiteit tussen mensen in al dan niet willen spreken hierover. Denk maar 

aan Brenda die hier heel graag over wou spreken. Biedt dit mensen al dan niet 

houvast? Wat doet dit met patienten? Hoe voelen ze zich na het spreken? Dit moeten 

we stukje monitoren. Stabiliseert het spreken ja of neen? 

(5) Nagaan welke singuliere uitvindingen werken. Welke manieren van denken en 

doen bieden patienten houvast? Denk aan het verhaal van Alain, die denkt dat de 

Ander zich bedreigt. Hij denkt dat de Ander allerlei complottheorieën is aan het 

ontwikkelen tegen hem. In functie hiervan zal hij zich meer beginnen bezighouden 

met de actualiteit. Hij begint kranten te lezen om zo te weten te komen wat er 

gaande is in de wereld. Op die manier is hij een gewone caféganger, die koffietje 

drinkt en krantje leest en toch informatie krijgt die hij zo zeer nodig acht. Dit proces 

noemen het uitvinden van eigen antwoorden. Als professional zullen we ons vooral 

als compagnon de route opstellen. Wie is de ander voor de persoon? We gaan de 

Ander behandelen. Denk maar aan Marianne voor wie de kinderen een probleem 

vormen. Ik help Marianne om haar kinderen te denken en zo een moederrol op te 

nemen, door te spreken over haar kinderen. Belangrijk hierbij is dat we geen nieuwe 

behandelstrategieën zullen uitvinden, maar de reeds bestaande behandeling die 

patienten al volgens henzelf zijn aan het doorvoeren ondersteunen. Denk opnieuw 
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aan Marianne, met wie we zullen spreken over de kinderen want de kinderen zijn het 

probleem.  

 

Druggebruik komt vaak voor bij deze mensen, om hen te kalmeren. Maar de vraag is 

of dit werkelijk helpend is? Stabiliseert het? Stabiliseert het niet? Wat doet dit met 

iemand? Indien dat stabilisatiepogingen niet lukken, dan treedt er enorme wanhoop 

op met risico op passage a l’acte( ageren naar zichzelf toe bijvoorbeeld door stellen 

van suïcidaal gedrag of automutilatie) 

 

(6) Overdrachtshantering (dit deeltje niet behandeld in lesopname) 

Therapie blijft niet onberoerd 

Indien we werken met mensen die zo een overspoelende ervaring meemaken, dan gaan we 

zelf ook uitgedaagd worden in ons zijn. Ons tolerantievermogen t.a.v. het vreemde wordt 

uitgedaagd. We worden geconfronteerd met grote angst, wanhoop, hopeloosheid. 

Belangrijk hierbij is dat we als therapeut tolereren dit wil niet zeggen zomaar akkoord 

gaan maar wel luisteren. Denk maar aan Alain die met complottheorie komt dan moet je 

theorie niet zomaar bevestigen. Je mag gerust aangeven dat je hiermee niet akkoord gaat. 

Dergelijke ervaringen kunnen bepaalde ontredderdheid installeren langs de kant van de 

hulpverlener.  ‘Hoe gaan ik daarmee om? Kunnen we hiervoor terecht bij anderen? 

Mogelijkheden tot supervisie? Hoe ga ik ervoor zorgen dat ik dit niet alleen hoef te dragen? 

Heb ik een eigen vangnet om hiermee om te gaan? ‘ 

 

 >Gesprekstherapie: stabilisering via verschillend vormen van uitvinding(zie Leader) 

‘Wat houdt stabilisatie in? Wat gebeurt er als iemand opnieuw stabiliteit kan vinden in zijn 

leven? Op welke manier treedt stabilisatie op?’ Allemaal belangrijke vragen en in functie 

hiervan bespreken we hieronder de vormen of types van stabilisering. 

1. Identificatie met imaginair persoon/beeld dit wil zeggen dat de patiënt als resultaat 

van het behandelproces een zelfbeeld opbouwt. Een zelfbeeld waar de persoon heel sterk 

aan vasthoudt. Denk maar voorbeeld van de bergbeklimmer uit boek van Leader. Helene 

Deutsch beschrijft dit als alsof identificatie, alsof je iemand anders was. Patienten dreigen 

hierdoor een letterlijke kopie te worden van iemand anders. Belangrijk hierbij is om als 

therapeut dit masker/ pesona niet te problematiseren. Vaak sluiten de identificaties aan bij 
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elementen uit de familiegeschiedenis of eigen levenscontext. Denk opnieuw aan de 

bergbeklimmer die zich identificeert met grootvader. 

2. Ontwikkelen van gedragsformules. Denk aan het voorbeeld van vrouw die met elke 

man naar bed gaat die haar iets of wat aandacht geeft. 

3.Ontwikkelen van een compenserend symbolisch systeem dit heeft te maken met taal 

en regels. Voorbeeld van Louis Wolfson. 

4. Manipulaties op en rond lichaam. Stabilisering kan optreden door dat mensen 

intrusieve ervaringen gaan neutraliseren. Denk maar mensen die stemmen horen en in 

functie daarvan koptelefoon opzetten. Mensen gaan hun lichaam als het ware afgrenzen. 

Het gaat om manipulaties die ervoor zorgen dat overspoelende ervaringen niet langer als 

overspoelend worden ervaren en zo contact met de buitenwereld opnieuw mogelijk wordt. 

Voorbeeld : Gil the Grid 

5. Artistieke kopie maken van instructieve ervaring. Er zijn heel wat mensen die vanuit 

vreemde ervaring erin slagen om daar iets creatief uit teweeg te brengen. Creatief bezig zijn 

als een uitlaatklep bijvoorbeeld fotografie, muziek, poëzie en theater. Kunst, theater, .. als 

uitingsvormen. 

6. Persoonlijke naam en faam verwerpen. Belangrijk is dat er erkenning komt voor uw 

creatief bezig zijn. Klassiek voorbeeld hierbij is James Joyce, een modernistisch schrijver. Hij 

ziet taal als een epifanie. Alles wat hij schrijft, heeft hij niet zelf bedacht maar het is hem 

binnengekomen. 

7. Een waan-wet te ontwikkelen. Wanen kunnen stabiliserend zijn maar zijn het niet 

altijd. Als je puur slachtoffer wordt van je wanen, dan is het niet-stabiliserend. Het is pas 

stabiliserend als het toelaat om de wereld ‘tout court’ anders te interpreteren. 

 

Stabilisering binnen psychose 

Sintoom(!= correcte spelling) is voor Lacan de evolutie die iemand kan maken op vlak van 

symptomen. Symptomen kennen we allemaal, het zijn tekenen van ziekten. Lacan stelt dat 

een geslaagde behandeling niet zal leiden tot gezondheid, maar zal leiden tot het omarmen 
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van je eigen eigenaardigheden. Deze eigen eigenaardigheden benoemt Lacan als sintomen. 

Het gaat om het cultiveren van je eigen eigenaardigheden. 8 

Hoofdstuk 6: werkvormen 

Wat leert cross- cultureel onderzoek? 

Een eerste grote vaststelling uit dergelijk onderzoek is dat psychotische ervaringen een 

universeel gegeven zijn. Ongeacht cultuur, ongeacht achtergrond komen ze over ter wereld 

voor. Sommige personen ontwikkelen tijdelijk een ervaring, andere gedurende langere tijd . 

Maar ze komen in alle samenlevingen voor. Het is dus niet zo dat er in bepaalde landen 

mensen nooit psychotische ervaringen kennen. Psychotische ervaringen komen overal ter 

wereld voor. 

Een tweede vaststelling is dat de manier waarop culturen omgaan met psychotische 

ervaringen verschilt en dat onze Westerse manier zeker niet superieur is want er werden 

vooral betere outcomes gevonden buiten de Westerse Wereld. Zo geeft men aan in deze 

studie dat er vooral een schril contrast heerst met bepaalde Afrikaanse landen of landen 

zoals India, waar een psychotische ervaring in mindere mate zal leiden tot het geen plek 

meer vinden in de maatschappij. Dit gaat in tegen ons typisch Westers denken. We gaan er 

vanuit dat wij, als goede, geleerde Westerling, het beste met dergelijke problematieken 

kunnen omgaan wat al gauw niet zo blijkt te zijn. 

Een derde iets vaststelling is dat er sterke samenhang heerst tussen het ontwikkelen van 

schizofrenie en bepaalde sociale gebeurtenissen zoals armoede, geweld. Met andere 

woorden indien mensen kampen met shizofrenie gaat dit veelal gepaard met andere 

problematieken zoals armoede, geweld. Bepaalde antropologen spreken van ‘social defeat’ 

dit wil zeggen dat personen met schizofrenie enerzijds vaak getuigen dat ze uitgesloten 

worden en hierdoor bepaalde vormen van sociale stress ondergaan en anderzijds kampen 

ze met de stress als gevolg van hun ziekte.  Kortom, deze krijgen te maken met meer 

sociale stress en minder sociale steun waar ze op kunnen rekenen.  

Tot hiertoe bespraken we een aantal vaststelling met betrekking tot psychisch lijden op 

wereldschaal. In dit onderdeel zullen we even kort stilstaan bij de verschillende manieren 

waarop er omgegaan wordt met psychisch lijden wereldwijd. Hiervoor treffen we de 

 
8 Leader maakt de vergelijking met Dumbo in de tekst. 
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vergelijking tussen verschillende landen. ‘Hoe doen we het bij ons? Hoe gebeurt het ginder, 

Wat zijn verschillen waar we op botsen?’ 

-In het Westen worden psychotische ervaringen vrij snel beschouwd als symptomen, 

als tekenen van ziekte. We gaan heel snel over tot het proces van labelen. In die zin heerst 

er een meer medische benoeming in Westerse context. Dit in tegenstelling tot andere 

landen zoals bijvoorbeeld India waar men zich meer richt op de pragmatiek. In andere 

landen is er minder categoriale focus d.w.z. men is minder geneigd om patienten in te delen 

in groepen. Dit laatste is zeker waardevol en leerrijk, vooral vanuit het weten dat labelen en 

indelen van groepen een stigmatiserende waarde kent. Mensen die buiten de groep vallen of 

tot een andere groep behoren worden als als afwijkend aanzien en minder t.o.v. anderen. 

-Deze medische benoeming in het Westen geeft vaker aanleiding geeft tot ‘social 

defeat’, tot sociale uitsluiting. Zo heerst er weinig maatschappelijke tolerantie t.o.v. 

afwijkend gedrag. We hebben als Westerling bepaalde ideeën ontwikkelt over normaal 

gedrag en op het moment dat we merken dat de Ander afwijkend gedrag vertoont dan 

zullen we deze al gauw hierop wijzen en uitsluiten. Bovendien stelt men vast dat in de 

Westerse Wereld eenmaal de diagnose is gesteld een breuk ontstaat, een breuk met familie. 

We gaan personen opnemen en zo wegrukken uit hun sociale context wat het risico op 

isolement verhoogt.  

-Verder wordt onze opvang vaak buitenshuis georganiseerd, wat aanleiding kan geven 

tot een soort scheidingsgevoel. Je krijgt als het ware een soort wij-zij verhaal. Je hebt 

patienten en niet-patienten. Alle patienten vertoeven samen in één instelling waardoor je 

een soort tweedeling krijgt van de wereld en de groep van patienten die allemaal ‘ziek’ zijn 

versus de grote maatschappij. De oplossing schuilt erin om patienten indien mogelijk thuis 

te laten verblijven en thuis te behandelen omdat op die manier de wij-zij splitsing wordt 

vermeden.  

-Mensen met een psychiatrische geschiedenis hebben het moeilijk op de jobmarkt. 

Vermoedelijk hangt dit samen met het karakter van onze jobmarkt. De lat ligt bij ons vrij 

hoog. Zo is er een grote vraag naar gespecialiseerde jobs waarbij men hoge eisen 

vooropstelt. In andere landen zoals India is dit minder het geval. 

- Informeel werk wordt vaak  als ‘minder’ geacht, het heeft veel minder prestige. Als 

(ex)-patienten geen plek vinden op de reguliere arbeidsmarkt dan zullen zij zich richten op 
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meer informeel werk waarbij zij minder maatschappelijk aanzien genieten en mogelijks ook 

financiële implicaties kent. 

- Ook qua huisvesting dienen er zich uitdagingen voor. Vooral in de VS is dit een groot 

probleem. Ginds worden mensen met een psychiatrische problematiek quasi automatisch 

dakloos. Maar wees er maar zeker van dat dit gevaar ook bij ons om de hoek loert. 

- In de Westerse Wereld hebben we een sterke focus op wetenschappelijk denken 

waardoor we kleiner geloof kennen in niet-metafysische interpretaties van psychotische 

symptomen. Hiermee bedoelen we dat psychotische ervaringen in Westerse Wereld vooral 

gezien wordt als onzin zijnde ‘we zoeken er verder niets achter, ze kennen geen betekenis 

of geen meerwaarde’ terwijl men in andere landen dit eerder zal gaan koppelen aan 

religieuze of andere aspecten waardoor psychotische ervaringen zinvol worden en een 

meerwaarde kunnen kennen.  

Vanuit deze kritieken formuleerden antropologen ook enkele adviezen voor professionals in 

de Westerse Wereld.  

- Minimaliseer diagnostisch spreken. M.a.w minimaliseer je eigen medisch denken of 

denken in termen van diagnose. Probeer de ervaring niet instant te benoemen in 

termen van ziekte. Merk bijvoorbeeld het verschil op tussen het zeggen tegen je 

patiënt dat hij of zij stemmen hoort en het zeggen tegen je patiënt dat hij/zij aan 

shizofrenie lijdt.   

- Focus op gedrag. Focus niet op onderliggende mechanismen of oorzaken. Het bieden 

van verklaring is niet nodig. Spreek niet over biologische fouten, of neurologische 

fouten,… 

- Probeer zoveel mogelijk werk te faciliteren. Zorg dat patienten zich zinvol kunnen 

bezighouden 

- Doorbreek sociaal isolement. Zorg dat mensen in de mate van het mogelijke contact 

kunnen bewaren met de familie. Dit is een delicate kwestie… 

- Zorg voor goede en veilige huisvesting. Vaak komen patienten terecht in “krotten”. 

- Wees niet bang van de stemmen die patienten horen. Vraag hen wat ze precies 

horen. Probeer hier voeling mee te krijgen.  

- Wees respectvol als professional, ga niet veroordelend te werk.  
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Werkvormen herstelgerichtheid 

 

Herstelgericht instellingenwerk 

In het tweede hoofdstuk van deze cursus bespraken we het concept van de zorgregio’s en 

bijhorende kernfuncties. Instellingenwerk speelt in op de functie van residentiele opvang. 

Ook al zijn er teveel psychiatrische bedden en zijn sommigen ervan overtuigd dat we deze 

moeten afbouwen, er zal altijd de noodzaak zijn om mensen zo nu en dan keer in opname 

te laten vertoeven als het hen teveel wordt. De vraag die we ons hierbij kunnen stellen is 

vanuit welk model dienen we te vertrekken bij het instellingenwerk?  In theorie bestaat er 

zoiets als een dominant model en een soort alternatief model. Laat ons starten met het 

dominante model of de dominante manier van werken binnen instellingen. 

Veelal zien we dat psychiatrische voorzieningen/diensten zichzelf zien als soort bedrijven. 

Bedrijven die erop gericht zijn om resultaten te boeken, om succesverhalen voor te leggen. 

We treffen een soort bedrijfslogica aan bij voorzieningen. Vanuit deze bedrijfslogica 

ontwikkelen instellingen een eigen visie, een eigen manier van werken waarmee ze zich 

zullen profileren naar de buitenwereld toe. We merken dat het accent ligt op de eigen visie, 

vertrekkende vanuit het idee “ik weet wat goed is voor patienten en weet perfect hoe dit te  

bereiken”. Bijvoorbeeld wanneer je werkt met mensen met een verslaving, dan zal je 

focussen op abstinentie. Je bent goed bezig als instelling wanneer je dit bereikt. Of als je 

mensen met gedragsproblemen opvangt, dan zal je deze mensen leren mentalliseren. 

Kortom, de visie van professionals staat in dit model centraal.  Deze visie zal men wil enten 

op bepaalde doelgroepen. Men zal met andere woorden bepaalde ‘soorten’ patienten 

opnemen. Men creëert als het ware inclusie -en exclusiecriteria. ‘Past deze persoon binnen 

ons profiel?’ ‘We willen personen opnemen met psychiatrische problematieken, maar ze 

mogen geen agressieproblematiek hebben. We willen mensen met persoonlijkheidsstoornis 
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opvangen maar ze mogen geen tweede diagnose kennen.  Deze logica heeft zeker zijn voor- 

en nadelen. Eén van de mogelijke voordelen is dat men inderdaad in functie van het bieden 

van een goede behandeling dient ‘uit te sorteren’. Om met een bepaalde behandeling een 

effect te verkrijgen, is een bepaalde homogeniteit vereist. Echter één van de mogelijke 

nadelen is dat men restgroepen creëert van mensen die nergens terechtkunnen. Denk maar 

aan mensen met dubbeldiagnoses, of mensen die kampen met psychiatrische problematiek 

alsook bijhorende andere problematiek zoals dakloosheid of agressie. ‘Waar moet deze 

persoon dan naartoe na behandeling?’ Denk maar aan iemand die thuisloos is. Deze mensen 

hebben geen plek om naar terug te keren na behandeling waardoor instellingen er veelal 

voor kiezen om deze personen niet te behandelen.  Kortom, bepaalde mensen vinden 

geen gehoor binnen GGZ.  

Verder zal men binnen instellingen interventies opzetten die zich richten op het wegwerken 

van de stoornis binnen bepaalde tijdspanne. Het algemene doel van de behandeling zal zijn 

om patienten bepaald programma te laten volgen. Een succesvolle behandeling is gelijk aan 

het volgen van een programma. Maar wat als patienten weigeren? Dit zorgt voor weerstand 

langs de kant van het personeel, wat kan leiden tot uitspraken zoals ‘Dit is hier geen hotel’ ‘ 

je moet om 10 uur naar therapie en je hebt nog niet ontbeten, dus hup uit je bed’. Alsook 

installeren we op die manier een opsplitsing tussen goede en slechte patienten waarbij 

goede patienten diegene zijn die braaf meedoen, die doen wat er van hen gevraagd wordt. 

Dit laatste bespraken we reeds tijdens de les over stigma en macht. Ook professionals zullen 

binnen dit kader een specifieke rol aannemen zijnde expert. Zo heb je de ergotherapeut, de 

creatief therapeut, de bewegingstherapeut die zich elk een stukje profileren als expert en bij 

wie de patiënt een specifiek programma volgt. 

Naast deze dominantie visie, heerst er ook een andere visie zijnde het model van Zenoni. 

Volgens Zenoni dient een afdeling in de psychiatrie twee functies te vervullen. Een eerste 

functie is de asielfunctie en een tweede functie is een ruimte om te zoeken. Asielzoekers 

kennen we allemaal. Het zijn mensen die ergens verdreven worden, omwille van problemen 

en die ergens anders naartoe reizen op zoek naar een plek waar ze mogen zijn. Bij ons 

worden asielzoekers vooral gezien als een mondiaal gegeven. We zien het verschijnen in 

media maar eigenlijk is het concept veel ouder. Het begrip Asiel is afgeleide van het Griekse 

‘Asulon’ wat vrijplaats of plaats waar niet geroofd wordt betekent. Eigenlijk is dit wat de 

instelling zou moeten zijn voor haar patienten. De instelling zou een veilige plek moeten zijn 
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voor patienten, een plek om tot adem te komen. Een plek waar ze eten krijgen, een bed, in 

een mooi gebouw vertoeven. In die zin zou een instelling wel een soort hotel mogen zijn. 

Denk maar aan jezelf, hoe ben je zelf na stressvolle examenperiode of drukke werkweek? Je 

wil dan graag keer op vakantie, in een hotel, waar je warm wordt ontvangen, je eten klaar 

staat, er voor je gezorgd wordt. 

Naast een asielfunctie zal een instelling ook beroep doen om het aspect van ontmoeting om 

haar tweede doel te realiseren. Via ontmoeting dienen ze de patiënt ruimte te geven om te 

zoeken. Te zoeken naar zichzelf. Patienten laten nadenken over vragen zoals wie ben ik, wat 

kan ik wel nog? Waar lijd ik onder? Wat geeft me zin en verbinding, wat niet? Door het 

stellen van dit soort vragen krijg je een omschakeling van een benadering waarbij men 

initieel vertrekt vanuit de idee ‘Ik weet wat ik voor jou kan doen’  en geleidelijk aan 

evolueert naar de vraag ‘ Wat kan ik voor jou betekenen?’Hoe kunnen wij jou helpen?’  Op 

die manier leren we onze patiënt kennen. Bovendien stelt Zenoni dat we onze patienten 

ruimte moeten bieden om te zoeken, zoeken om terug naar buiten te gaan, zoeken hoe ze 

opnieuw aansluiting kunnen te vinden bij de maatschappij. Als professional moet je 

dialoogpartner zijn. Op die manier wordt een instelling een soort experimenteerruimte. 

 

Gemeenschapshuizen voor residentiele opvang 

Gemeenschapshuizen zijn kleine opvanginitiatieven voor mensen die residentiele opvang 

nodig hebben(24 u nachtopvang). Het zijn als het ware bijkomende initiatieven bovenop de 

grote instellingen en ziekenhuizen. 

Een mooi internationaal voorbeeld zijn de Soteria Huizen. Ze hebben een aantal duidelijke 

principes. Zo heerst er minimaal medicatiegebruik, het is kleinschalig en men tracht 

patienten in een zo huiselijk mogelijke sfeer opvangen. 
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Figuur 25 citaat illustratie werking Soteria Huizen 

Uit studies blijkt dat deze Soteria huizen het goed doen. Ze realiseren goede outcomes. 

Echter op vlak van persoonlijk herstel en maatschappelijk herstel is er nog te weinig info om 

hierover uitspraken te doen. 

Ontmoetingshuizen  

Ontmoetingshuizen zijn ambulante vormen van hulpverlening waar mensen vrijblijvend 

welkom zijn. Doorgaans zijn ontmoetingshuizen georganiseerd rond kleine dagdagelijkse 

activiteiten. Een plek waar je koffie kan drinken, een ontbijtje eten. Ontmoetingshuizen zijn 

plekken waar mensen mekaar kunnen ontmoeten. Deze ontmoetingshuizen kennen 

bepaalde kenmerken zijnde: 

- Laagdrempelig 

- Ontmoeting en verbinding 

- Asielfunctie, ruimte geven 

- Focus op sterktes en eigenheden 

- Ontlabeling, focus op de mens 

- Minimale hiërarchie 

- Minimaal onderscheid professionals 

 

Ook wat betreft de ontmoetingshuizen werd er onderzoek verricht. Zo heeft er een studie 

plaatsgevonden omtrent de werking van Villa Voortman waarbij men zowel personeel, als 
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vrijwilligers, als buurtbewoners, als.. heeft bevraagd over de werking van het huis. Uit deze 

studie kwam vooral naar voren dat er een soort evolutie is , een evolutie in hoe zo een soort 

ontmoetingsplaats beleefd wordt met bijhorende spanningsvelden. Initieel zien we dat 

bezoekers de plek ervaren als ‘ een place to be’. Een plek waar mensen nog naartoe 

kunnen die nergens anders meer naartoe kunnen. Een plek waar een huiselijke sfeer hangt, 

waar ze een koffie kunnen drinken, ..Een plek waar ze zich veilig voelen. Dit veilig gevoel 

wordt door bezoekers als tweeledig ervaren. De Villa is een veilige plek waar je naartoe kan 

als je bijvoorbeeld last hebt van stemmen. Maar ook een veilige plek als in een plek waar je 

naartoe kan gaan om te vluchten van bijvoorbeeld schuldeisers, of een foute vriendenkring. 

Bezoekers ervaren de plek als een vrijblijvend. Ook voelen ze zich aanvaard bij de Villa. Ze 

voelen zich er thuis. Kenmerkend is dat het allemaal vrijwillig is d.w.z. mensen niet moeten 

komen, geen therapie moeten volgen, ze mogen er binnen en buiten lopen maar ze moeten 

wel de werkingsprincipes van de Villa respecteren. Met andere woorden is er wel een 

bepaalde verantwoordelijkheid die van hen verwacht wordt. Bijvoorbeeld als er de afspraak 

werd gemaakt om niet te gebruiken binnen de muren van de Villa dan worden bezoekers 

verwacht zich hier aan te houden. 

Dit laatste durft weleens tot spanningsvelden leiden. Het is geen gegeven. Er zal elke dag 

opnieuw aan gewerkt worden. Bezoekers klagen ook weleens over andere bezoekers die 

zich niet aan de regels houden.  

Waar de Villa initieel een place to be was, zien we geleidelijk aan een verschuiving ontstaan 

naar een place to be me. Hiermee bedoelen we dat er een soort nieuwe positieve identiteit 

ontstaat door te zijn in die ontmoetingsplekken omdat er sterk gewerkt wordt rond 

persoonlijke interesses van mensen. Van elke mens, de professional, de vrijwilliger, de 

bezoeker. In functie hiervan worden ateliers opgezet. Zo gaan patienten zichzelf als een 

ander soort iemand gaan zien, een meer positieve identiteit aannemen. Ze zijn niet langer 

‘de loser, de sukkel’ maar ‘ de schilder, de danser, de kok’. Hierbij horende zien we bepaald 

zichtbaar burgerschap optreden d.w.z. dat de bezoekers gezien worden als mens door 

anderen. Men brengt iets naar buiten. Denk maar aan de toneelstukken die Villa Voortman 

uitbrengt.  

Tot slot, zien we dat persoonlijk herstel centraal komt te staan. Nieuwe contacten leggen, 

een doel vinden in het leven. Ook kenmerkend is dat je soort case by case benadering krijgt 

waarbij iedereen als individu wordt benaderd. Er is ook bepaalde sociale oriëntatie. Zo 
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organiseert de Villa bijvoorbeeld open poort momenten waarop mensen uit de buurt de 

werking kunnen leren kennen en bezoeken. Of ze organiseren toneelstukken via welke de 

werking zichzelf op de kaart zet.  

 

Hoofdstuk 7: werkvormen  

Straathoekwerk is een vorm van nuldelijn hulpverlening die zich specifiek richt tot diegene die 

geen toegang vinden tot hulp. Typisch genomen gaat het om mensen die sterk lijden onder 

stigma en uitsluiting en geen plek vinden in de reguliere hulpverlening. Denk aan thuislozen 

of anderstaligen die de Nederlandse taal niet machtig zijn. 

 

De doelstelling van straathoekwerk is om het contact krijgen met de mensen en trachten een 

relatie op te bouwen . Men erkent de mensen als mensen en probeert zicht te krijgen op hen 

en hun omgeving. Ook trachten straathoekwerkers de personen in kwestie  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 worden verhoogd. Door samenwerking, 

signaalfunctie en belangenbehartiging proberen ze de maatschappelijke voorzieningen te 

beïnvloeden. 

 

De relatie tussen straathoekwerkers en de mensen wordt gekenmerkt door zorgzaamheid, 

betrokkenheid, evenwaardigheid, wederkerigheid, respect en onvoorwaardelijk. 

 

In concrete is de werking gebaseerd op 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 diens werkplek de straat of buurt is.  De straathoekwerker poogt 

er te zijn voor de persoon en volgt  het ritme van de Ander. De regie van hulpverlening ligt 

bij de persoon, het is de gast die het laatste woord heeft in overleg. 

 

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 
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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 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.” 

 

We bespraken zonet het concept van presentie. Presentie verschilt echter sterk van 

interventie. Hieronder wordt aan de hand van een tabel deze verschillen uitgebreid toegelicht. 

 

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 
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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. 

De interventiebeoefenaar beschikt slechts 

over geplande en berekende tijd. 

Een kenmerk van de 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 
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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. 

 

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 voor 

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. 
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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: 

1. 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. 

2. 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. 

3. 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. 

4. Brede psychotherapeutische vorming van het personeel. Vier jaar, één dag om de 

twee weken. 
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→ Uit verschillende studies bleek dat - indien bovenstaande principes en ideeën toegepast 

worden - deze leiden tot goede behandelresultaten. 

 

 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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Bijlagen 

Video fragmenten per hoofdstuk 

Hoofdstuk 1 

https://dsmmeisjes.nl/kennisbank/geschiedenis-van-de-psychiatrie-

tijdlijn/?fbclid=IwAR3lHOSGK3cysfnDMbxb5TmVDxQG-7h9UnjP2CTq4KVHp9Dw7i-

AE81sokM 

http://virtueletour.museumdrguislain.be/nl/rondleiding/9/de-eerste-alienisten 

Hoofdstuk 2 

https://www.youtube.com/watch?v=7tM4W483fOo&fbclid=IwAR1VgERVQDLGWv8XLDYywO5Y8WZ

5MPdel2h1m5-ILe-xkV15XWVrsmfz4_A 

https://www.youtube.com/watch?v=ZMSKWvL1C9o&t=130s&fbclid=IwAR19_ZQhzD8sDvESta0KsSF0

2q_1s2pfa4snGamDHvFwv56OAgoLBzxabPg 

https://www.youtube.com/watch?v=XQFR3VBZ32s&t=739s&fbclid=IwAR1iSY0Wr9f25hfPz-Az-

42PoFIR1ippH4KTQDipat6olFydS1nE9_ovFWA 

https://sociaal.net/achtergrond/herstelgericht-kijken/ 

 

Samenvatting teksten 

1) Psychiatrie beyond the current paradigm 

Het artikel is een publicatie uit “The British Journal” waarin een aantal auteurs hun mening 

geven over de huidige manier van werken binnen de psychiatrie. Zij keren zich vooral af 

tegen de houding om psychiatrie gelijk te stellen aan neuropsychologie. Ze pleitten ervoor 

om voorbij het technologisch paradigma te denken. 

Wat is een goede psychiatrie? Welke vaardigheden en kennis vergt dit? Volgens de 

auteurs is er meer dan voldoende bewijs om aan te nemen dat een goede psychiatrie 

uitgaat van een aantal non-specifieke factoren of niet-technische factoren zoals relaties, 

betekenis en waarden. Tot hiertoe werd binnen het huidige psychiatrisch denken vooral 

uitgegaan van een technologisch paradigma waarbij een behandeling eruit bestaat in te 

werken op het specifieke foutmechanisme dat aan de basis ligt van een aandoening. Men 

gaat ervanuit dat een specifieke (vaak neurobiologische component) de oorzaak vormt. Het 

is maar door het toedienen van een specifieke behandeling dat kan ingewerkt worden op 

https://dsmmeisjes.nl/kennisbank/geschiedenis-van-de-psychiatrie-tijdlijn/?fbclid=IwAR3lHOSGK3cysfnDMbxb5TmVDxQG-7h9UnjP2CTq4KVHp9Dw7i-AE81sokM
https://dsmmeisjes.nl/kennisbank/geschiedenis-van-de-psychiatrie-tijdlijn/?fbclid=IwAR3lHOSGK3cysfnDMbxb5TmVDxQG-7h9UnjP2CTq4KVHp9Dw7i-AE81sokM
https://dsmmeisjes.nl/kennisbank/geschiedenis-van-de-psychiatrie-tijdlijn/?fbclid=IwAR3lHOSGK3cysfnDMbxb5TmVDxQG-7h9UnjP2CTq4KVHp9Dw7i-AE81sokM
http://virtueletour.museumdrguislain.be/nl/rondleiding/9/de-eerste-alienisten
https://www.youtube.com/watch?v=7tM4W483fOo&fbclid=IwAR1VgERVQDLGWv8XLDYywO5Y8WZ5MPdel2h1m5-ILe-xkV15XWVrsmfz4_A
https://www.youtube.com/watch?v=7tM4W483fOo&fbclid=IwAR1VgERVQDLGWv8XLDYywO5Y8WZ5MPdel2h1m5-ILe-xkV15XWVrsmfz4_A
https://www.youtube.com/watch?v=ZMSKWvL1C9o&t=130s&fbclid=IwAR19_ZQhzD8sDvESta0KsSF02q_1s2pfa4snGamDHvFwv56OAgoLBzxabPg
https://www.youtube.com/watch?v=ZMSKWvL1C9o&t=130s&fbclid=IwAR19_ZQhzD8sDvESta0KsSF02q_1s2pfa4snGamDHvFwv56OAgoLBzxabPg
https://www.youtube.com/watch?v=XQFR3VBZ32s&t=739s&fbclid=IwAR1iSY0Wr9f25hfPz-Az-42PoFIR1ippH4KTQDipat6olFydS1nE9_ovFWA
https://www.youtube.com/watch?v=XQFR3VBZ32s&t=739s&fbclid=IwAR1iSY0Wr9f25hfPz-Az-42PoFIR1ippH4KTQDipat6olFydS1nE9_ovFWA
https://sociaal.net/achtergrond/herstelgericht-kijken/
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het specifiek causaal mechanisme. Deze manier van denken of dit paradigma heeft een 

aantal mooie bijdragen geleverd op vlak van classificatie en interventies. Echter vragen de 

auteurs om af te stappen van dit dominante paradigma. De voornaamste reden hiervoor is 

dat het niet de basis vormt voor goede psychiatrie en het eveneens psychiatrische 

hulpverlening gelijkstelt aan klinische neurowetenschappen. Het psychiatrisch werken wordt 

gerelateerd aan de klassieke geneeskunde terwijl dit twee fundamenteel verschillende 

disciplines zijn. Door de over focus op het technologisch paradigma zijn we andere, 

belangrijke aspecten die mogelijks bijdragen tot een positieve therapeutische outcome uit 

het oog verloren. Denk maar aan aspecten zoals quality of life, inclusie, empowerment… 

The technological paradigm 

Het technologisch paradigma kent zijn oorsprong in de 19-20e eeuw waarbij mentale 

gezondheidsproblemen gelijk gesteld werden aan biologische fouten. Hoe we denken over 

fysieke ziekten, zo dienen we ook mentale problemen te benaderen. Dat was de toenmalige 

gedachtegang welke we hebben benoemd als technologisch paradigma. Vanuit deze visie is 

het kampen met een aandoening zoals shizofrenie bijvoorbeeld  niet anders dan een 

lichamelijke aandoening aan de nieren of longen. Dergelijke zienswijze brengt enkele 

assumpties met zich mee:  

• 1e uitgangspunt: men gaat ervanuit dat psychische problemen voortkomt uit fouten 

in mechanismen. Fout in hoe hersenen werken, hoe gedachten draaien en fouten 

zorgen voor symptomen, voor abnormale fenomenen/gedragingen bij het individu. 

Er zit soort fout in menselijk systeem en dat leidt tot abnormaal gedrag. 

• 2e assumptie: fouten zijn causaal iets. Fouten in het menselijk systeem zijn de 

oorzaak van problemen. Hier zie je dus duidelijk een lineaire causaal denken, waarbij 

men denkt vrij  van context, er wordt context onafhankelijk gedacht. Het gaat om 

puur biologische fout. Context doet er niet toe, want het is individueel verstoord. Of 

je nu slechte relatie hebt met je partner, dakloos zijt, heeft geen impact op je 

psychose. Uw psychose is hoofdzakelijk gevolg van biologische fout. 

• 3e assumptie; behandelingen/interventies worden een kwestie van de juiste knop te 

vinden. Dit wil zeggen door medicatie of andere proberen inspelen op die biologische 

fout. Goede behandelingen zijn precisie behandelingen. Als het ware alsof je met 

bepaald gezwel zit en men dit aan de hand van een laserstraal kan doen verdwijnen. 

“We weten’ t zit daar, we gaan daar op die plek ingrijpen en probleem gaat 
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verdwijnen.” Het gaat niet om belevingen van patiënt, maar om verstoord lichaam. 

Interventie wil zeggen raak je juiste plek, krijg je lichaam opnieuw op orde. 

Psychiatrie wordt hierdoor als een tak van geneeskunde. 

 

Kortom vanuit dit paradigma dienen we psychiatrische problemen vanuit dezelfde causale 

logica te benaderen als medische problemen en zijn onze interventies specifieke 

behandelingen die inwerken op het foutmechanisme/symptoom of syndroom. Denk aan de 

metafoor van de laserstraal. Net zoals bij een gezwel gaan we psychiatrische aandoeningen 

“weg laseren”. Dit is een eerste gevolg van dergelijk paradigma. Een tweede implicatie is 

dat relaties en betekenissen naar de achtergrond verschuiven. Ze zijn van secundair belang.  

Volgens de auteurs is deze manier van denken niet “de” manier. Het heeft naar hun mening 

niet bijgedragen tot betere zorg. Integendeel. Het heeft er namelijk voor gezorgd dat we 

vandaag de dag met twee uitdagingen geconfronteerd worden. Ten eerste dat er 

groeiende evidentie is tegen technologisch paradigma wat betekent dat er steeds meer 

empirische evidentie gevonden wordt dat niet-technische factoren van belang zijn. ‘Hoe 

gaan we daarmee omgaan? Wat doen we met deze evidentie?’ Een tweede uitdaging 

bestaat eruit om los te komen van het technologisch paradigma en meer te 

vertrekken vanuit ex-patienten (bewegingen). We moeten met andere woorden heel de 

zorg omgooien, los komen van het oude paradigma en medisch denken en ons de vraag 

stellen ‘Wat maakt goede psychiatrische zorg? Hoe kunnen we waarheidsgetrouwe kennis en 

expertise hierover opbouwen?’ 

Empirical evidence that challenges the current paradigm 

Wat vertelt de huidige empirische evidentie ons ? Wat bepaalt goede psychiatrische zorg? 

We zullen deze vragen behandelen m.b.t. drie aandoeningen zijnde depressie, shizofrenie 

en bipolaire stoornis.  

Depressie  

Ook in de context van depressie blijkt dat vooral niet-technische aspecten bijdragen tot 

beter herstel, wat blijkt uit verschillende meta-analyses. Zo werd geen significant verschil 

gevonden in outcome wat betreft de actieve behandelgroep en placebogroep. Dit impliceert 

dat het niet zozeer medicatie is  die outcome bepaalt maar dat andere factoren aan de basis 
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schuilen van herstel. Met andere woorden antidepressiva helpen niet om een chemische, 

neurologische inbalans te herstellen. Het feit dat het middel werkt heeft te maken met 

andere factoren. 

De auteurs definiëren deze andere factoren als het mobiliseren van hoop en betekenis. De 

patiënt dient opnieuw hoop te krijgen, hoop om opnieuw een leven te kunnen opbouwen, 

een plek te vinden in de maatschappij, betekenis te vergaren.  

Ook studies met betrekking electroconvulsietherapie bevestigen dit idee. Het zijn vooral de 

niet-technische aspecten die bijdragen tot iemand zijn herstel. Ook in deze studie werd geen 

significant verschil gevonden tussen de actieve behandelgroep en de placebogroep. 

Algemeen gesteld blijkt dat 85% van de variantie in therapie outcome verklaart kan worden 

door deze niet-specifieke factoren. Dan hebben we het vooral over de therapeutische 

relatie, eigenschappen van de client, verwachtingen van de client,… 

Recovery from SMI. 

Ook hier zien we het belang van niet-technische factoren terugkeren. Onderzoek binnen 

deze context legt de nadruk op de therapeutische relatie, alsook het belang van 

zelfvertrouwen en een goede interne locus of control. Binnen therapie is het vooral de 

bedoeling om een context te creëren van empowerment, verbondenheid, en positieve 

zelfwaarde.  

Medicatie heeft slecht een beperkte impact. Uit alle evidentie komt vooral naar voren dat we 

het hele technologische paradigma dienen los te laten en de medisch discours achter ons 

laten. Goede zorg bestaat niet uit het toedienen van specifieke interventies. Waaruit bestaat 

dit dan wel? Het gaat erom een benadering te hanteren waarbij men mentale problemen 

gaat bekijken vanuit een breder kader en waarbij men aandacht besteed aan verschillende 

factoren( biologisch, psychologisch en sociaal) en deze factoren mee implementeert in het 

therapeutisch proces. 

Kortom, als professional dienen we ons te focussen op context, relaties, het promoten van 

zelfwaarde, respect en betekenis, burgerschap. Dit alles rekeninghoudende met culturele 

diversiteit, empowerment en het belang van peer support. 

Collaboration with the service user movement 
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In één zin gezegd wijst dit er gewoon op dat we binnen zorg meer gebruik moeten maken 

van de kennis van ex-patienten. Wat vinden ex-patienten zelf belangrijk?  Dan hebben ze 

het vooral over de therapeutische relatie, humane aspecten van zorg, wordt er naar hen 

geluisterd, voelen ze zich gehoord en begrepen, worden ze serieus genomen, worden ze 

behandeld met respect, waardigheid en nodige vriendelijkheid? 

  

2) Tekst Geert Van de Casteele 

Deze tekst vormt een persoonlijke ervaring van iemand die zelf twee opnames heeft 

meegemaakt in de psychiatrie en hierover getuigt. Beide opnames zijn fundamenteel 

verschilend van karakter. Zo is de eerste gedwongen en de tweede vrijwilliger. Daarnaast 

zijn er nog andere verschillen die duidelijk worden tijdens het lezen. 

 In concreto gaat hier om een getuigenis met drie centrale vragen. Een eerste vraag die 

gaat over het concept crisis. Wat houdt dit nu precies in zo’n crisis? Een tweede vraag naar 

herstelgericht werken en tenslotte een derde vraag m.b.t. hoe een patiënt zelf kan 

participeren in zijn of haar behandeling. Welke mogelijkheden zijn er qua rolbedeling bij de 

patiënt? Welke rol kan je als patiënt opnemen in je eigen behandelproces?  

 

Wat verstaat Van de Casteele onder crisis?  

Hij beschrijft crisis als een situatie waarbij men de controle dreigt te verliezen en waardoor 

zijn fysieke en of psychische integriteit gevaar loopt. Maar hij geeft ook duidelijk aan dat 

crisis voor iedereen iets anders betekent.   

 

Op welke manier kan er herstelgericht te werk gegaan worden?  

Door een crisis te beschouwen als een eerste fase van herstel. Alsook door vooraf een 

crisisplan op te stellen met patiënt, zodat duidelijk is welke zaken als helpend en niet-

helpend worden ervaren. Van de Casteele geeft aan hoe vertrouwen een cruciale rol speelt 

op moment van crisis. Hij stelt dat vertrouwen van onschatbare waarde is voor iemand in 

crisis.  

 



88 
 

Samengevat geeft Van de Casteele aan wat volgens hem wel en niet helpend werkt. 

Hieronder een korte opsomming daarover.  

Helpend:  

• jezelf voorstellen als hulpverlener 

• vragen of datgene wat je doet oké is. Bijvoorbeeld is het goed dat ik naast jou mag 

komen zitten?  

• Veiligheid en voorspelbaarheid installeren 

• Vertrouwen 

• Nabijheid 

• Geruststellen 

• Duidelijke vragen stellen 

• Opletten met beeldspraak 

• Geduldig zijn 

• Vragen hoe het gaat 

• Wees menselijk 

• Respect tonen 

• Regelmatig langsgaan op de kamer 

• Praten in het hier en nu 

• ... 

Niet-helpend:  

• macht en dwang 

• patiënt vastgrijpen 

• open vragen stellen 

• zonder enig overleg te werk gaan 

 

 

Zoals Van de Casteele zelf ook aangeeft in zijn getuigenis zijn het allemaal evidente zaken in 

theorie maar laat men het vaak in de praktijk afweten. Al deze zaken gaan uit van de 

presentiebenadering, van nabij zijn als hulpverlener. Anders gesteld pleit hij ervoor dat je 

als hulpverlener, de patiënt behandelt zoals jijzelf  behandeld zou willen worden. 
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Hoe kan de patiënt participeren? 

Een belangrijke basis hiervoor is het crisisplan. Een veelgebruikte methode voor het 

opstellen van een crisisplan is de WRAP-methode ofwel Welness Recovery Action Plan. Dit 

vormt een instrument voor zelfonderzoek waarbij men ingaat op de vraag welk gedrag 

patiënt zelf kan stellen op moment van crisis alsook mensen uit diens omgeving. ‘Wat weet 

je al, wat weet je nog niet? Wat werkt er? Wat geeft je een goed gevoel?’ Alsook staat men 

in zo’n crisisplan stil bij de vraag hoe kunnen anderen signalen herkennen dat het dreigt mis 

te lopen? Wie kan er allemaal betrokken worden op moment van crisis en erna?’  

 

3)Chapter 25 Labeling en Stigma 

In deze tekst worden aantal cruciale vragen beantwoord rond het thema labeling en stigma. 

Vooraleer hierop ingegaan wordt, doet men eerst een theoretische uiteenzetting. 

Background the labeling debate and stigma 

Labeling theory: Scheff’s Theory and Gove Respons 

Het hele debat omtrent de rol van stigma en labelling bij mentale ziekte dateert van de 

jaren 60, jaren 70. De eerste die op de proppen kwam met een theorie was Scheff. In zijn 

theorie hangt het proces van labeling sterk samen met sociale karakteristieken van zowel de 

persoon die het label kleeft als diegene die het label opgekleefd krijgt, alsook de sociale 

context waarbinnen hun interactie plaatsvindt. Hij was ervan overtuigd dat labeling vooral 

gebeurt onder invloed van sociale factoren. Eenmaal een persoon  een bepaald label 

toegekend krijgt, zullen deze sociale factoren het patroon van mentale ziekte versterken. De 

belangrijkste aspecten van Scheff’s theorie zijn terug te vinden in volgend citaat 

 

citaat kleven 

Uiteraard volgde al snel kritiek op diens ideeën oa door Walter Gove. Gove stelde dat labels 

helemaal niet zo willekeurig worden toegekend en al zeker niet zo een schadelijke gevolgen 

kennen als de theorie van Scheff beweert. Gove stelde dat mensen met bepaalde 

problematiek vooral uitgesloten worden in de samenleving omwille van hun klinische 
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symptomen en bijhorend gesteld gedrag  en niet op basis van een labelingsproces. Labeling 

is geen oorzaak voor deviant gedrag. Gove baseert zich op empirische evidentie om te 

stellen dat deviante labels een gevolg zijn van deviant gedrag en dat deviante labels niet 

perse leiden tot het aanvaarden van een deviante identiteit * 

 

deviant career the process in which an individual comes to accept a deviant ‘self-identity’, 

and, often, to identify with a deviant SUBCULTURE. The concept is associated with 

LABELLING THEORY, indicating the fact that people are not born deviant, but only come to 

consider themselves as such through a process involving SOCIETAL REACTION. See also 

SECONDARY DEVIANCE, GOFFMANN. 

 

Modifief Labeling Theory  

In de jaren 80 zien we een nieuwe theorie ontstaan voortbouwende op de bestaande 

labelingtheorie. Deze theorie wordt ontwikkeld door Link en collega’s. Het belangrijkste 

verschil met de oude labelingtheorie is dat deze nieuwe er niet vanuit gaat dat labelling een 

directe oorzaak vormt voor mentale ziekte.  

 

4)Peter Dierinck- Kwartiermaken in Gent en Sleidinge 

 

In dit artikel wordt het concept van kwartiermaken toegelicht alsook de speicfieke werking 

van de instelling in Sleidinge en dit op chronologische wijze. Het artikel start met een 

anekdote uit 1994, het jaar waarin het psychiatrisch centrum een eigen tijdschrift uitbrengt 

genaamd Kiosk. Het tijdschrift vormt een communicatiemiddel tussen de psychiatrische 

instelling en de buurt. Echter in 2004 gebeurt een drama, een ex-patient schiet twee 

frituuruitbaters dood recht tegenover de instelling. De hele buurt staat in rep en roer. Heel 

wat buurtbewoners geven aan zich niet langer veilig te voelen. Er worden uitspraken 

gedaan zoals “ze zijn agressief, ze dealen drugs, ze lopen alsmaar dronken op straat”. Eén 

buurtbewoner geeft aan zich op zijn ongemak te voelen omdat de patiënten niet herkenbaar 

zijn. Hij stelt voor om hen een soort teken te geven, waardoor (ex)patienten herkenbaar 

worden voor buurtbewoners. Dit idee stuit echter op enige kritiek, oa van een arts uit de 
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buurt. Deze stelt dat we niet mogen vergeten dat we zelf ook kans lopen om ooit in ons 

leven patiënt te worden en hoe zouden we ons dan voelen over het dragen van zo’n teken.  

 

Naar aanleiding van het drama wordt beslist om structurele maatregelen te treffen en wordt 

er een zorgmeldpunt geïnstalleerd. Bij dit meldpunt kunnen buurtbewoners bepaalde zaken 

melden. Zo een melding gebeurt via mail of telefoon. Iedere melding wordt geregistreerd en 

aux serieux genomen. Ook is er een wekelijkse evaluatie en bespreking van alle afgelopen 

meldingen. Er wordt een analyse opgesteld in verband met alle meldingen. Dit alles met als 

doel om de contacten tussen de buurt en de psychiatrische instelling zo laagdrempelig 

mogelijk te houden. Zo lezen we in de tekst het volgende : ‘door iedere klacht aux serieus 

te nemen, hou je de deur op een kier. Bovendien komt er ook een overlegplatform 

bestaande uit buurtbewoners, verenigingen uit de buurt, personeelsleden van de 

psychiatrie, de wijkagent, ...Dit overlegplatform tracht  enerzijds problemen te vermijden, 

te vermijden dat er overlast ontstaat, dat er klachten ontstaan, vroegtijdig en preventief in 

te grijpen. Anderzijds tracht men via dit overlegplatform de buurt te informeren over hoe de 

psychiatrie precies werkt, wat er leeft binnen en rond de psychiatrie.  

 

Al deze maatregelen en initiatieven hebben als doel om te destigmatiseren waardoor re-

integratie van patiënten opnieuw mogelijk wordt. Patienten willen er immers graag bijhoren, 

meedoen en dit wil men vergemakkelijken voor hen. De buurtvergaderingen vinden ook 

plaats buiten de psychiatrie, wat een gedeelde ruimte wordt en waardoor (ex)patienten zich 

kunnen aansluiten zonder het gevoel te hebben patiënt te zijn. Er zijn ook zwerfvuilacties… 

 

Samengevat, gaat het om het creëren van ontmoetingskansen met als hoop het stigma te 

minimaliseren. Hieronder volgen nog een aantal voorbeelden die specifiek gaan over het 

proces van kwartiermaken.  

 

(foto’s invoegen) 

https://www.youtube.com/watch?v=AVkOzTDFlHs 

https://www.youtube.com/watch?v=RMskmwWnP8Y 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=AVkOzTDFlHs
https://www.youtube.com/watch?v=RMskmwWnP8Y
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5)Omgaan met psychose via dialoog -Stijn Vanheule 

 Algemeen kunnen we stellen dat het artikel ons toont dat er iets fundamenteel schort in de 

manier waarop de psychose benaderen en behandelen. Veelal worden psychotische 

ervaringen louter biomedisch bekeken en wordt niet gewerkt met de inbedding ervan 

binnen een levenscontext en een sociale omgeving. 

  

Als we concreet ingegaan op wat we bedoelen met datgene wat momenteel schort, dan 

hebben we het over volgende zaken:  

• Algemeen gezien is het medicatiegebruik fors gestegen de afgelopen jaren. Er 

worden massaal antipsychotica genomen. Dit is tweeledig. Enerzijds zouden deze 

cijfers kunnen wijzen op een vooruitgang in de behandeling. Beter dan ooit voorheen 

hebben mensen toegang tot gepaste zorg en gepaste medicijnen. Anderzijds zegt 

het iets over de manier waarop we omgaan met psychosen zijnde vanuit een 

medische logica waarbij we psychosen beschouwen als een biologisch defect.  

• Deze biomedische logica houdt niet volledig steek. Het is een dominante denken, 

onterecht. Zo wordt ook aangegeven door Jim Van OS in zijn studie. Psychose is 

geen kwestie van enkel nature, noch enkel nurture. In realiteit gaat het om een 

samenspel tussen nature en nurture factoren. Vandaar het belang om psychoses te 

kaderen vanuit hun context. Wat speelt er zich af in iemand leven? Wat maakt de 

persoon mee? (citaat invoegen) 

• Ex-patienten en ervaringsdeskundigen uiten kritiek op de huidige manier van 

werken. Denk maar aan Brenda Froyen, Ingrid Lammerant. Beide geven aan dat er 

in behandelcontext niet geluisterd wordt naar patiënten, naar hun beleving en 

bezorgheden, patienten worden verwacht te gehoorzamen en repressieve 

maatregelen  vormen de norm. 

 

Het kan ook anders. Zo blijkt in Finland waar men behandelingen opstart vanuit de idee van 

Open Dialoog. Open Dialoog als een andere wijze om naar psychose te kijken. Het idee van 

Open Dialoog hebben we te danken aan Seikkula. Kenmerkend voor de open dialoog 

benadering zijn volgende principes;  

 

• Onmiddellijke hulp d.w.z. binnen de 24 uur hulp, geen ellenlange wachtlijsten 

• Psychotische continuïteit en verantwoordelijkheid: geen hele groep aan professionals 

waarmee patiënten in contact komen. De professional die het eerst gecontacteerd 
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wordt staat in voor de begeleiding. Het is de patiënt die de maatstaf vormt maw 

duur, intensiteit en hoeveelheid hulp wordt bepaald in functie van iemands noods.  

• Sociaal netwerkperspectief d.w.z. rekening houden met de context van de patient en 

waar mogelijk de context betrekken binnen behandeling. Het netwerk mee in de 

dialoog betrekken. 

• Dialogisch werken d.w.z. beroep doen op dialoog. Heel open praten over wat er 

moeilijk loopt, stellen van open vragen, beluisteren van patient 

• Tolerantie van onzekerheid d.w.z.  op moment van crisis ervaart men zichzelf en de 

omgeving als onveilig. Via de methodiek van Open Dialoog probeert men een veilig 

klimaat te installeren, rekeninghouden met de verschillende meningen van 

professionals. Men gaat er  vanuit dat er verschillende perspectieven bestaan op 

crisis.  

• Flexibiliteit en mobiliteit d.w.z. dat men zich zo flexibel mogelijk opstelt, niet 

vertrekken vanuit een vast protocol maar zoveel mogelijk interventies uitvoeren 

vanuit  de leefcontext van een persoon.  

 

6)Herstel als existentiële en relationele uitdaging. Het zijnstekort als uitgangspunt. 

Dit artikel handelt over het concept herstel. Wat verstaan we nu precies onder herstel? De 

visie die in het artikel naar voren wordt geschoven is die van Stijn Vanheule. Volgens deze 

vormt herstel een existentiële uitdaging én een proces in verhouding met de ander.  

Vooraleer er dieper ingegaan wordt op deze gedachten, licht de auteur eerst het begrip 

symptoom toe.  

 

Wat is een symptoom? 

Er zijn verschillende visies op symptomen. Vanuit een biomedisch denken worden 

symptomen gezien als tekenen van ziekte. Interventies worden opgezet met als doel de 

ziekte weg te werken of op zijn minst de verstoorde processen in het lichaam te 

onderdrukken. Symptomen zijn defecten die herstel moeten worden. Indien er herstel 

plaatsvindt, wil dit zeggen dat de symptomen verdwenen zijn.  

 

Echter bestaan er ook andere visies op symptomen. Bijvoorbeeld vanuit een meer 

psychoanalytisch denken zijn symptomen zaken die onze zelfervaring in vraag stellen. 

Krijgen we te kampen met hallucinaties of terugkerende zwarte gedachten, diepe angst… 

het zijn allemaal symptomen die ervoor zorgen dat we onszelf vreemd vinden. Ze ontlokken 
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met andere woorden existentie vragen, vragen zoals wie ben ik? Dit laatste verwijst naar 

een deel van de titel van dit artikel zijnde herstel als existentiële uitdaging. Als we te maken 

krijgen met psychiatrische problematieken dan beginnen we onszelf in vraag te stellen. 

Symptomen ontwrichten ons in ons zijn.  

 

Vier zijnsvragen. 

Hierboven gaf ik reeds kort aan dat crisis betrekking heeft tot een aantal zijnsvragen, een 

aantal existentiële vragen. Elk van ons wordt geconfronteerd met een zijnstekort en dat 

maakt ieder mens kwetsbaar. We weten niet precies wie we zijn, wat het goede leven 

inhoudt, hoe we moeten liefhebben,... Er is heel wat niet weten. Dit niet weten vormt een 

centrale kwetsbaarheid voor ons allemaal. Gelukkig beschikken de meesten onder ons over 

een soort vangnet aan ideeën die we meekregen door opvoeding , cultuur. Dit vangnet 

zorgt ervoor dat we zelf ideeën kunnen ontwikkelen over wie we zijn, wat het goede leven 

inhoudt, … Dat neemt een stukje die kwetsbaarheid weg. Ook op moment dat je het 

allemaal niet meer goed weet, dan kan je beroep doen op dit vangnet. Echter beschikt niet 

elk van ons over zo’n vangnet.  

 

Dit zijnstekort  heeft vooral betrekking tot vier centrale thema’s zijnde man of vrouw zijn, 

het relationele, ouderschap, de dood.  

 

Psychische kwestbaarheid 

Er is niet zoiets als psychisch kwetsbaren en psychisch niet kwetsbaren. Elk van ons kampt 

met een zijnstekort en dat maakt elk mens kwetsbaar. Echter is het wel zo dat mensen 

verschillen in de mate waarin ze al dan niet adequaat kunnen omgaan met die 

kwestbaarheid. De ene persoon kan daar makkelijker mee om, dan de andere.  

 

Een crisis is in die zin steeds opnieuw een uitdaging alsook een nieuwe kans. Het is een 

uitdaging omdat het ons laat voelen dat we kwetsbaar zijn, we verliezen even controle. Het 

is een kans omdat het ons in staat stelt om nieuwe antwoorden te zoeken op oude 

uitdagingen. Het verschaft ons informatie, informatie die ons kan helpen bij het 

beantwoorden van onze existentiële zijnsvragen.  

 

Herstel als existentieel proces: IK 2. 0. 
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Mensen herstellen wanneer ze in hun leven niet langer weggevaagd worden door 

existentiële uitdagingen die hen beroeren, wanneer ze zinvolle antwoorden of werkbare 

praktijken voor hun handelen kunnen vinden. Bovendien is herstel voor iedereen iets 

anders. Voor de ene is dit leren omgaan met bepaalde trauma, bij de ander gaat het om het 

herstellen van de band met de ouders,... Mensen kunnen van allerlei zaken moeten 

herstellen. Herstelgericht werken wil zeggen dat we mensen tijd geven en ondersteuning 

bieden bij het begrijpen van wat er speelt en bij het zoeken naar antwoorden. Op die 

manier is herstel een existentieel proces. Wie herstelt, gaat zichzelf een nieuwe plek in de 

wereld geven. Hij of zij vindt zichzelf opnieuw uit vandaar de titel IK 2.0.  

 

Inventiviteit en creativiteit  

Dit IK 2.0 ontstaat echter niet zomaar. Inventiviteit en creativiteit zijn twee manieren om 

om te gaan met situaties die ons beroeren, situaties waarop we niet onmiddellijk een 

antwoord kunnen bedenken.  

 

Het leven is ploeteren 

Hiermee bedoelt Vanheule dat iemand die een crisis doormaakt, wordt overrompeld. Als 

alles goed gaat in het leven, dan is alles als het ware evidence based. Op moment van 

crisis, is dit niet het geval. Alles is plots niet meer zo evident. Op moment van crisis 

hunkeren patiënten naar evidenties. Op dat moment beseffen we dat het leven struggle-

based is. Ploeteren is het lot,  het is een voortdurende zoektocht naar antwoorden op 

onzekerheden en vragen waarbij we nooit ‘het’ antwoord zullen vinden. 

 

Herstel binnen een verbindend netwerk 

Onze relatie tot de ander is die van een wanverhouding. We worden als hulpeloos wezen 

geboren, we zijn afhankelijk van anderen, onze ouders weten niet hoe om te gaan met een 

pasgeboren. Er is met andere woorden een gemis vanzelfsprekendheid, wat leidt tot de 

noodzaak om het zelf uit te zoeken. Ploeteren is de boodschap. 

 

Bezorgdheid, onbegrip en macht 

Wie overvallen wordt door een psychisch lijden, is niet alleen een raadsel voor zichzelf maar 

ook voor anderen. De Ander wordt ervaren als bedreigend, onbereikbaar. 
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Stigma als barrière voor herstel 

Bij psychische problemen kan het oordeel van anderen werken als stigma. Typische reacties 

van anderen die gepaard gaan met stigma zijn bevoogding, medelijden of uitsluiting.  

Herstel als relationeel machtsverhouding 

Besluit 

 

7)Leader 
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