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1. Inleiding, historiek, kritiek technologisch paradigma 

1.1. Vertrekpunten 
- Leonard Nolens  

o = VL dichter van het boek ‘opzichtige stilte’  

 Zelf vaak opgenomen geweest in psy ziekenhuizen 

o Het gedicht ‘quarantaine’ gaat over het isolement door de zware psychische problemen 

die het dagelijkse leven bezwaren  

 Vaak na een isolement ontstaat er een bepaalde drempel waar men weer 

overheen moet  

 Achter deze drempel ligt het normale functioneren in de maatschappij en het 

contact met de maatschappij heropbouwen = de drempel overwinnen  

 

- De verstedelijkte maatschappij  vele mogelijkheden worden achterwege gelaten voor 

individuen  

o Gekte / waanzin wordt gezien alsof men geen contact kan maken met de ‘gekke’ en 

diegene wordt onbereikbaar 

o Er wordt gekeken vanuit een normaliteit / conform is de norm 

= pure negatieve visie 

 

- Herstelgerichte heeft een andere visie: 

o Psychische problemen  

 Drukken typisch menselijke problemen uit  

 zegt iets over de mens / zijn omgeving / zijn situatie ≠ normaliteit 

 ≠ dieren = die zijn niet zelfbewust  

 Keuze voor een bepaalde benadering en bejegening 

 we gaan binnenkomen in de leefwereld van iemand  

 daaruit de juiste stappen zetten om naar buiten te komen 

 Hersteldenken  

 = niemand is gedoemd de dupe te blijven van problemen. In een balans 

tussen vrijheid, limitering en dialoog onderzoeken hoe herstel kan 

worden bevorderd 

 

  we verlangen naar een evenwicht ≠ conformiteit  

 

- Spontaan psychische problemen ontstaan op een afstand 

o Door onbegrip van de ander van de maatschappij, die contact heeft met de persoon  

 

MAAR HPZ ziet het als een persoon die het niet gemakkelijk heeft  

 dat bepaalt de benadering  we gaan het contact herstellen  

 Iedereen heeft de potentie een psychische problematiek te overwinnen  

 

- ‘Pas de clinique sans éthique’ ~ Miller  

o Er ontstaat automatisch ook een ethiek veld  

 De worsteling die men uitdrukt met de psychische problematiek is subjectief 

 het is de zoektocht naar ‘het goede leven’ binnen de persoon  
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1.2. Historiek: Psychiatrie  

1.2.1. 19e E : klasseren en contextuele aanpak  
- Philippe Pinel (1809 in Frankrijk) : ‘soorten’ aandoeningen (~ Kant ; Sydenham)  

o Waanzin = ziekte  

 Religieuze kijk op waanzin = duivel bezeten / dierlijke dat naar buiten komt 

 Religieuze orden aangesloten voor oprichten instellingen  

o Basering op Kant 

 ‘Aandoeningen van de geest’  dezelfde manier naar kijken als somatische 

o Sydenham = arts  begon al aan de onderverdeling van psychische aandoeningen  

o ° klassificatie & ° kliniek voor behandeling 

 5 categorieën: 

 Nosologie: Melancholie, man zonder delirium, man met delirium, 

dementia, idiotisme 

 Omschrijving = dezelfde als een natuurkundige = pure categorisatie  

o ° Kliniek  Samuel Tuke  grote bevrijding  

 Krankzinnige uit gasthuizen / gesticht / ziekenhuis halen  

 Gasthuizen = waar overlastbezorgers zaten  

o = slagen er niet meer in mee te draaien in het soc.eco. leven  

 ° weeshuizen / kliniek / instellingen  

 zogezegd meer humanitaire aanpak  

 

- Joseph Gislain (1833) België ~ Gent 

o Geraard de Duivelsteen bevrijding  naar een ideaal complex van een ziekenhuis  

 = mooi gebouw buiten het centrum, veel groen = opvang met baat  

 = hoort er aangenaam uit te zien MAAR het was super beveiligd 

o Aanpak binnen de instelling  

 Waanzinnige bij zinnen brengen  

 ze verkeerden in een tijdelijke mentale toestand die reversibel was door 

sociale methoden (~Freud : de groepsaanpak) 

 Strenge medische leiding/ regime  

 Denkbeelden uitdagen en bijsturen  

 losweken van de verkeerde denkbeelden / mentale gedachten 

 in de plaats de gangbare maatschappijbeelden bijbrengen  

 indoctrineren / beïnvloeden van de geest  

 Behandelcontext: 

 Dagelijkse leven totaal controleren en sturen: orde, reinheid en 

regelmaat  

 controle door het leven zo gewoon mogelijk te maken  

 orde etc zoals het in de maatschappij eraan toegaat 

 Bed stond centraal => moest men in blijven liggen ganse dagen  

 Focus op arbeid, onderwijs, religieuze instructie en het systematisch aanleren van 

zelfbeheersing, wilskracht en deugdzaamheid  

 belangrijke waarden in de draaiende soc.eco maatschappij  

 regelmaat vooral via arbeid ingesteld  

 Arbeid in fabrieken met gesticht-geld  zoals in de maatschappij  

 indien men erin in slaagde = genezing & meedraaien in maatschappij  

 Leger van Ghislain  door geslaagde deelname = genezing  
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- De verschillende technieken om de “waanzin” weg te werken  

 de waanzin nam de hele persoon in beslag  

 Het opzoeken van de grens van het fysieke aankunnen  enkel dan vatbaar & mogelijkheid 

tot contact maken met de persoon  inpraten op de persoon   

o Koude douche:  verhoogde bloedstroom in hersenen ~waanzin dus letterlijk verkoelen 

o Bain de surprise: De persoon wordt uitgenodigd te reflecteren in een soort pergola in de 

tuin => er opent een luik => nabootsen van een verdrinkingsdood 

 schrik voor de dood  =  toegankelijk & op inpraten op het juiste moment 

 

- Pinel : Humanisering en disciplinering  

o De combinatie werd toegepast  

o Werd de “Morele benadering” genoemd 

 Via discussie en onderhandelingen patiënt stimuleren om foute denkbeelden los 

te laten  

 ingaan op de moraal / denkbeelden  

 Via activiteiten stimuleren om aansluiting te vinden bij ‘normale’ manieren van 

denken  

 het wandelen in de tuin/ arbeid / leger /… 

 Strenge controle door verzorgers; straf voor weerbarstige patiënt  

 In bed blijven & anders vastbinden op bed 

 Arts = centraal gezag voor patiënten en personeel  vermijden gratuit geweld 

 Het blijft een medisch instituut => dokter =baas  

 Straf gezien als een precaire activiteit  gecontroleerd geweld  

 gasthuizen : gratuit geweld (omdat ik het wil)   

 Patiënt welwillend en vriendschappelijk benaderen  

 

- 19e E: toename van het aantal gestichten ; accent op disciplinering en genezing  

o Focus op grote klinieken of psychiatrische instellingen  

o Gekoppeld aan religieuze ordes  orde = altijd orde en disciplinering & genezing  
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1.3. Kritiek op epistemisch vertrekpunt en machtsdynamieken psychiatrie  
- Michel Foucault (1965-1974) : ‘Folie et déraison. Histoire de la folie à l’âge classique 

 Psychiatrische kliniek is niet medisch maar een machtsinstelling  

o Kleine steden  persoon met waanzin = deel van de maatschappij en het soc.eco leven 

bv.: Nar : 

 Magische toevoeging aan psychische problematiek (kan goed en slecht 

zijn bv. Een ziener of een heks)  

o Grote steden  afsplitsing door anonimiteit/ die niet past in de maatschappelijke cultuur 

 = objectvisie  uitsluiting  

 

o Na middeleeuwen: Gek = outcast / iemand die er niet meer bij hoorde 

 

o Opsluiting, medicalisering, disciplinering  versluierd door positivisme  

 Pinel = sausje van humanisering // blijft de machtsinstelling  waanzinnige ≠ zichzelf 

en moet een ander worden die kan meedraaien in de sociaal economische maatschappij  

 klinieken ≠ deel van gewone bewoning in de stad = opsluiting  

 Medicalisering: medische/ latijnse naamgeving = jargon over de geest/gedrag  

 De behandeling ≠ medisch // sociale doctrinering  

 

o Psychiatrische stoornissen ≠ natuurlijke entiteit = ‘magische reïficatie’  

 door medicalisering en het benoemen van de stoornissen zonder een natuurlijke 

entiteit (biologisch onderzoek)  = Puur aanname (Magis Reif)  

 termen ≠ natuurlijk // gewoon kleven op de waanzin  geneigd concept te 

beschouwen als realiteit & dat het woord wel een natuurlijke entiteit heeft zonder dat 

het een natuurlijke of biologisch bewezen basis heeft 

 ‘Delirium’, ‘dementia’ = termen die schuilen achter de latijnse medische achtergrond 

maar eigenlijk geen onderbouwde medische termen zijn.  

 Zo ontstaat er een geloof in de woorden => er ontstaat verwarring tussen 

beschrijvingen en verklaringen (probleem met neiging tot causaliteit) 

 Concepten koppelen aan waanzin  

 Concepten worden realiteiten  

 Waanzin = medische entiteit  

 

 

 Waanzin wordt zo gezien als een medische ziekte ; maar het is een pure 

hypothese die zo geloofd werd dat het een realiteit werd  ~ Nietsche  

 

 

 

 

  



Sara Cuypers 2021-2022 
 

- Verdinglijking  machtsverhouding  

   er ontstaat een machtsverhouding tussen patiënt en arts  

o Patiënt en omgeving (collectieve) onderwerping aan de waarheid die de arts heeft over 

het ‘ding’ (ziekte) dat de patiënt teistert  

o De waarheid over de ziekte ligt bij de arts   volgzaamheid t.a.v. behandelregime 

(normatieve disciplinering)  

 = de epistemische stap /stap in de kennis  verschillend beeld van de MidEeuwen => 

stukje kennis / waarheid bij de waanzinnige  

 Het is een ambigue verhouding; daardoor is er een tolerantie ervan aan 

de rand van de samenleving  

 Doordat de waarheid bij de arts ligt  is er een volgzaamheid naar de 

technieken toe van de arts  

o “Disciplinaire macht is een onopvallende en verspreide macht. Het is een macht die tot 

uiting komt via netwerken; ze wordt slechts zichtbaar in de volgzaamheid en 

onderwerping van degenen op wie ze stilzwijgend wordt uitgeoefend” (Foucault)  

 De volgzaamheid komt door de benoeming van de arts  

 Soevereine machtsuitoefening: geweld/ machtuitoef omdat je zelf vind dat het macht 

= ook wel brute macht  

 de machtsuitoefening wordt subtieler door de benoemingen van de medici  

 

- Pinel: the forgotten legacy  

o Werkt met ervaringsdeskundigen  Jean-Baptiste Pussin als afdelingshoofd in Bîcetre  

 Zo een ethische stelling t.a.v. geestesziekten  om de verpleegkundigen en 

bewakers geduld te laten behouden in de ontmoeting met de patiënten  

 De patiënt zien als medemens (niet als dier of submens waar gratuit geweld op 

mag uitgeoefend worden)  die opgesloten zit in een private leefwereld waarbij de 

grote delen van het functioneren blijven normaal  

 toegang zoeken door omgang obv empathie  gewone eenvoudige woorden 

in de communicatie met de geesteszieke 

 Dubbele boekhouding:  

 Men heeft waanbeelden, maar ook nog normale beelden zoals de 

‘gezonde/normale’ mens  toegang zoeken door de normale beelden 

aan te spreken  

o Stelling Vanheule 

 Er is een epistemische afsplitsing van waanzinnigen  ‘andere mensen’  

 zorgt voor een sociale marginalisering en een subjectieve openheid  

 Opnieuw die reïficatie waarbij het idee ontstaat dat die ‘waanzinnige’ gezien 

worden als een andere soort  

 De nieuwe benoeming creëert een afstand tussen de mensen waardoor 

de stap om contact te zoeken een moeilijke stap is 
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1.4. Jaren 1960-70: pleidooien voor deïnstitutionalisering  
- Door de emancipatiebeweging komt er protest op de disciplinering in psychiatrische ziekenhuizen 

 er komen allerlei alternatieven (bv basaglia)  

- Kritiek op:  

o De overbevolking in de psych instellingen zorgt voor dehumaniserende omstandigheden  

 Zorgt voor de heropkomst van het gratuit geweld en een kleuterbenadering  

o Harde aanpak bij psychische crisissen (opsluiten, fixeren, isoleren, aggr omgang)  

o De ongeljke relatie/ machtsverhouding professional – patiënt  

o Ontmenselijkend systeem  

- Er ontstaat een tegenbeweging die pleit voor:  

o Open deuren: dag- nachtopvang  geen gesloten karakter meer  

o Opvang in de gemeenschap: begeleid wonen  geen segregatie meer  

o Rehabilitatie: actieve integratie en ondersteunen in maatschappelijke taken  

o Invoering psychotherapie in plaats van disciplinering  

o Democratisering ~ inspraak (ex-)patiënten nemen het woord  ervaringsdeskundigen  

 

- Kritiek vandaag: Bracken et. Al. 2012:  

1.5. Artikels   
Het bespreekt het huidige dominante 

paradigma en de problemen  

 Psychologische aandoeningen 

worden gezien in een technologisch 

paradigma  opgesplitst in 

hardware en software  

problemen hiermee aanpakken 

door bepaalde technieken  

 Assumpties  het foute gedrag / biologie / denken  

 zijn causaal gemodereerd : behandelen door een toepassing van een techniek  

 Psychische problemen worden gereduceerd tot somatische ziekteprotocollen  

// in het medische is er ook plaats voor het hollistische:  

 De sociale contexten  

o De financiële – farmaceutische inspeling  

 De paradox: Er is veel genezing door de deelaspecten ipv de centrale technische aspecten  

o Er zijn verschillende technische aspecten van belang  

 Bv placebo werkt ook bij depressie  !!! het is door de therapeutische band 

die gesmeed wordt dat er bij de patiënt hoop en erkenning ontstaat wat 

grotere effecten heeft dat enkel een pilletje  

 !!! medicijnen werken maar de context waarin ze gegeven worden is nog 

belangrijker  

 Ook ECT heeft effect maar de hoop en erkenning zijn nog significanter 

 CBT ook 

o Er is nauwelijks één techniek die verbetering voorspelt // het zijn vooral de niet-

specifieke factoren  

~ cliëntvariabelen (PH/ geschiedenis/…), Omgeving buiten de therapie, 

!!!!therapeuthische relatie (belangrijkste) ,…  dit alles verklaart 85% van de 

variantie  
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Artikel: Recovery from serious mental illness 

- Het persoonlijke herstel ligt vaak niet aan de 

specifieke therapie / treatment  

 Maar aan de therapeuthische relatie/ 

aliantie  

- De technische interventies zijn wel van belang 

maar ze zijn niet alles: belang van de 

therapeutische context waarin er 

emancipatie, hoop en vertrouwen/ 

verbondenheid is  °positieve zelfidentiteit  

- Kirmayer & Gold: ‘Defining psychiatry as applied neuroscience valorizes the brain but urges on us 

a discipline that is both mindless and uncultured’. 

o We moeten vertrekken vanuit het biopsychosociaal model: één die de context in belang 

neemt en er ook geen hiërarchie meer is.  

o To improve outcomes: focus more on contexts, relationships and the creation of services 

where the promotion of dignity, respect, meaning and engagement are prioritised. We 

must become more comfortable with cultural diversity, user empowerment and the 

importance of peer support. 

- Door de samenwerking van die factoren kunnen we de problemen in kaart brengen en de mensen 

terug helpen actief deel uit te laten maken van de maatschappij  

 

Samenwerking met de patiëntenbeweging (service user movement) ~1980   ervaringsdeskundigen 

- Er zijn patiënten die eerder medisch-biologisch ingesteld zijn en gerustgesteld zijn met de 

diagnose en zichzelf willen zien door een biomedisch raamwerk  

o Deze mensen hechten ook wel waarde aan de psychosociale kant 

- Er zijn ook andere patiënten die niet beholpen zijn door de technische aanpak en dus meer een 

psychosociale aanpak appreciëren  

o Ze zijn eerder betrokken tot de humane aspecten / humanitaire zorg  

Conclusies:  

- Mentale gezondheid heeft een biologische dimensie, maar reikt ook verder naar de sociale, 

culturele en psychologische dimensies  het is complexer dan enkel het bio-medische denkkader  

o Het klimaat van waardigheid / respect / vriendelijkheid blijft belangrijk MAAR kan heel 

snel verdwijnen bij de verkeerde zetten binnen de therapie  

- Het mentale kan worden bekeken als discursief = taal  

o Door het gebruik ervan en hoe het gebruikt wordt  in rekening gebracht = cruciaal  

- Er is een shift nodig naar een post-technologische psychiatrie  

 er is nog plaats voor de technieken maar deze staan niet centraal (eerder een hulpmiddel) 

 In de interactie zijn er zowel ethische als hermeneutische technieken nodig  

o We moeten werken rond hoe we het leven invullen en daarbij helpen / We lezen 

betekenissen en hoe die zijn ingewend in het verhaal van de patiënt van verschillende 

context  zegt ons meer over het probleem  

 waarden, relaties en politieke opinies nagaan en de ethische basis van de zorg en 

zorgverlening  hoe mensen gedefiniëerd worden door concepten  

- Dat is de hollistische visie = door ruime context nadenken over de problematiek  

!!!!! DIT IS NIET ANTIE-MEDICATIE!!!   is niet dé behandeling, maar als mogelijk onderdeel  
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Artikel 2:  

Systematic review van hoe mensen de psychiatrie ervaren  

- 4 grote thema’s  

o Kwaliteitsvolle relaties  

o Negatieve ervaringen met dwang werpen een schaduw erop 

o Een veilige en gezonde fysieke omgeving ~ Pinel  

o Een authentieke ervaring van patiëntgerichte zorg (dat men als 

persoon gezien wordt)  

 

- De kritische elementen blijven het vertrouwen, respect, de veilige instellingen, het geven van 

informatie en gegronde uitleg van de beslissingen die worden gemaakt, therapeutische 

activiteiten en de inclusie van familie in de therapie. 

 

- Deze thema’s en kritische elementen zorgen voor de ingrediënten van een kwaliteitsvolle mentale 

gezondheidsverbetering binnenin de patiënt  

 

- Een consistent punt over alle thema’s heen is de houding van het personeel in het faciliteren van 

kwaliteitsvolle patiënt-ervaring  Alhoewel het personeel werkt binnen de context van een 

wijder systeem dat het voorzien van zorg ondersteunt  

1.6. Spanningsveld herstelgerichtheid  
- Hoe conceptualiseren we psychische problematieken  Kijken naar het ziekte-model alsook het 

ervaringsmodel  

- Modellen in de GGZ: Biomedisch, psychotherapeutisch  

o Er ligt nog steeds focus op het technologische  Herstelgerichte = uitzoomen en naar de 

bredere context kijken  

- Bejegening: Afstand – nabijheid  

o We moeten hierin een evenwicht zoeken  we maken contact en stellen ons 

toegankelijk op ZONDER de opdringerigheid van ons persoonlijke leven  

- Rol van normen, ethiek en waarden : aanpassen – samenleven  

o We moeten opletten met de druk op aanpassen  eerder nadenken over het ruimere 

samenleven met de problematieken 

- Rol van expertise: collaboratief?  

o Er moet een samenwerking tot stand komen tussen de beleving van de patiënt en de 

therapeut  

- Rol van directe sociaal netwerk: participatief?  

o Inclusie van familie : we gaan dit participatief bewerkstelligen en niet verplichten  

- Rol van de maatschappij en buurt: Hoe samenleven? 

o Het typische patroon is vaak een isolatie van de persoon die problemen ervaart en gaat 

hierbij subjectieve oordelen krijgen uit zijn omgeving  

o We moeten de deur terug openen en een inclusie in de maatschappij bewerkstelligen  

 

!!! dit is niet makkelijk te implementeren  de ander moet samenleven met de 

afgezonderde  
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2. Vormen van herstel  
- Ziekenhuizen => mensen normaliteit instaleren  

 rehabilitatie en deïnstitutionalisering => ZH afgebouwd en meer ambulante diensten voorzien 

voor terug mensen op hunzelf te laten wonen  

 Herstel => is niet zo eenduidig  wat anders dan maar gewoon terug kunnen meedraaien in 

de maatschappij  

2.1. Belgische context  
- OESO 2013: in België 2e grootste densiteit van psychiatrische bedden wereldwijd (historisch 

bottom-up gegroeid; o.a. impact religieuze ordes)  

o Er is een groter aantal bedden in de psychiatrie dan het OESO gemiddelde  veel te veel  

 De kritiek is dat het nog te veel lijkt op ziekenhuisopnames  

 ook dat er een lange monopolie is van grote ordes zoals de religieuze 

 Indien een model draait en het draait goed, dan is het moeilijk om te 

veranderen en is het dus verankerd  

 Dit is bij ons zo bottom-up gegroeid  

 

- 2010: wijziging artikels 11 / 107 van de ziekenhuiswetgeving:  

Oprichting van regionale zorgcircuits met betere afstemming zorgaanbod en -vraag  

 Die regionale inst. Zouden alles van de GGZ behandelen  

 5 kernfuncties  

o GGZ-promotie, preventie, vroegdetectie en vroeginterventie 

 Vroeger interventie kunnen opstellen  

o Mobiele behandelingsteams voor acute en chronische problematiek  

 Outreaching  

o Rehabilitatieteams de werken aan herstel en inclusie 

 Werden binnen het juridische opgenomen  

o Intensieve gespecialiseerde residentiële GGZ-units  

 Vaak waren het verblijven in de psychiatrische ziekenhuizen en zonder de supervisie 

die men nodig had 

o Specifieke woonvormen en verblijfsformules  

 Ook minder extreme cases of chronisch zieken werden in een psychiatrisch ziekenhuis 

opgenomen  °spec woonvormen => begeleid wonen in de draaiende samenleving = 

lagere ondersteuning dan in een ziekenhuis  

 

- Nu nog steeds zoeken naar hoe we die grote hoeveelheid bedden kunnen afbouwen  

 Opdeling in regio’s  verschillende per provincie  

o Herstel-denken is het leidend concept in de GGZ hervorming  

 centraal binnen het veranderend beleid en de opdeling  

o Echter: “key knowledge gaps have been identified as the need for clarity about the 

underpinning philosophy of recovery” (Leamy et al. 2011, p. 449) 

 we zouden moeten leren van de fouten van andere landen aangezien deze al verder 

zitten en België nog maar in de beginfase zit 
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- Probleem van de bedden af te bouwen (wat komt in de plaats?) : Deïnstitutionalisering / 

‘vermaatschappelijking’  onvoorziene neveneffecten voor mensen met SMI:  

 GGZ meer invoegen in maatschappelijke omvang (mobiele teams,…)  

o Discontinuïteit van zorg door kortdurende interventies in gemeenschap vaak afgewisseld 

met korte opnames  

 Men wil inzetten op de common diseases binnen de hervorming van de GGZ en 

zorgt dit voor een afbouw van de adelingen voor SMI (net diegene die GGZ veel 

nodig hebben)  

 °discontinuïteit  °isolatie in de maatschappij & kleine/korte interventies  

 de ondersteuning is beperkt en er is geen langdurig systeem meer  

 °fragmentering  het doel om contacten te behouden en langdurig te blijven 

bij 1 psycholoog wegvaagt  

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

  Het is het individu dat moet herstellen in plaats van een aandacht te hebben 

voor het leven in een bepaalde context  

o Grotere kans voor suicide, dakloosheid, criminele betrokkenheid  indicatoren van 

fragiel sociaal netwerk  

 Net voor de SMI-populatie zien we een stijging in slecht gedrag doordat men geen 

continuïteit te vinden  individuele keuze want ze kunnen wel de kansen grijpen 

die hun aangereikt worden  

 Wijzen op het fragiel netwerk  hoe de zorg voor hun georganiseerd is  

!! problematiek van de dubbele diagnose => psychose ~ verslaving of psychose~pHstoornissen  

 Deze mensen slippen door de mazen van het net, de verslaafde met een psychose kan niet op de 

afdeling van psychose, want daar weet met niet hoe om te gaan met verslaving alsook omgekeerd  

 

2.2. Herstel/ recovery als meervoudig concept  
- Herstel is een ‘mode’ gericht woord = paraplubegrip ( verschillende termen kunnen het 

beschrijven)  men moet er conceptueel naar kijken 

- De eerste definities:  

o “Recovery is a process, a way of life, an attitude, and a way of approaching the day’s 

challenges. It is not a perfectly linear process. At times our course is erratic and we falter, 

slide back, and start again ... The need is to meet the challenge of the disability and to re-

establish a new and valued sense of integrity and purpose within and beyond the limits of 

the disability; the aspiration is to live, work, and love in a community in which one makes 

a significant contribution“ (Deegan, 1988, p. 15) 

 perspectief ervaringsdeskundige  

 De oude definitie komt van de gebruikersbeweging  

 ’80  ~ DSM 3  Een ernstige psychologische aandoening is puur biomedisch 

 er kan niet meer veel aan gedaan worden   dat denken heeft de GGZ 

beïnvloed  

 Gebruikersbeweging = (oud-) patiënten  tegengegaan ‘Ik functioneer en ben 

niet uitgedoofd’  

 Herstel is dus wel degelijk mogelijk  

 Accent op proces  

 ≠ lineair  met vallen en opstaan  

 Omgaan met de beperking en het vinden van een nieuwe integriteit  
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 Doel = opnieuw meeleven, liefhebben en een zinvolle bijdrage leveren aan de 

samenleving  

o “... a deeply personal, unique process of changing one’s attitudes, values, feelings, goals, 

skills, and/or roles. It is a way of living a satisfying, hopeful and contributing life even with 

limitations caused by illness. Recovery involves the development of new meaning and 

purpose in one’s life as one grows beyond the catastrophic effects of mental illness”  

(Anthony, 1993, p. 21) 

 Visie van grondlegger rehabilitatie-denken  

 herstel is een persoonlijk veranderingsproces  Genezing  

 Het is een diep persoonlijk proces, uniek aan de persoon zijn waarden, rollen, 

perspectieven,… 

 Men ontwikkelt een nieuwe betekenis en doelen in het leven voorbij de 

beperkingen van de ziekte  

 ≠ accent op de symptomen en het wegwerken van de ziekte MAAR een nieuwe 

levensoriëntatie  

 

- Huidige literatuur:  

 Er zijn 3 dominante stromingen en deze durven mekaar ook tegenspreken  

 Ze zijn elk afhankelijk van de verschillende visies/ achtergronden  

o Klinisch herstel:  

 Slade & Longden (2015, p. 3) “A widely-used definition is that [clinical] recovery 

comprises full symptom remission, full or part-time work or education, 

independent living without supervision by informal carers, and having friends 

with whom activities can be shared, all sustained for a period of two years [7]. 

Although not a term used in the definition, this could be summarised as being 

‘normal’”. 

 We willen de symptomen wegwerken, een job kunnen uitoefenen, individueel 

wonen zonder begeleiding, meedraaien in het social leven voor minstens 2 jaar  

 Het is terugkeren naar een ‘normale’ staat  

 Deze stroming komt voort uit een EBP model en heeft 4 belangrijke elementen 

 Herstel is een staat en uitkomst, dichotoom  

 ≠ proces 

 Het is observeerbaar en objectief  

 door professionals  

 Het wordt beoordeeld door de expert en niet door de patiënt  

 Herstel is uniform en niet uniek aan de persoon 

 Het is dezelfde maatstaf voor alle patiënten met alle verschillende 

soorten stoornissen  

 Getuigt van technologisch paradigmatisch denken  

 Met de juiste technieken mensen ‘genezen’  Gestandaardiseerde interventies voor 

‘types’ stoornissen 
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o Persoonlijk herstel  

 “A different understanding of recovery has emerged from the mental health 

service user and survivor movement. This second meaning can be called ‘personal 

recovery’. In contrast to clinical recovery, personal recovery:  

 Sluit aan bij het ’80 denken vanuit de patiëntenbeweging en 

survivormovement  door kwalitatief onderzoeken (gesprekken)  

 Het is een proces of continuüm  

 We geraken nooit tot volledig herstel  het gaat soms in een goede 

beweging of soms een crisis 

 Herstel is subjectief aan de persoon  

 We kijken naar de uniekheid van een persoon, met zijn voorkeuren en 

accenten  

 Het is beoordeeld door de persoon zelf en niet de expert  

 Patiënt wordt gezien als expert op zijn eigen herstel  

 Differentiatie van herstel  

 Herstel betekent iets anders voor iedereen, desondanks zijn er ook 

aspecten die men deeld  (Slade&Longden)  

 We gaan proberen het leven in te stellen om te leven MET de problematiek  

 accepteren dat met psychose-gevoelig is, nadenken over wat hen stabiliteit geeft in hun 

leven 

 Focus op de mens met een problematiek i.p.v. de problematiek  

 “the central shift in a recovery-oriented system, therefore, involves 

seeing an individual not as a patient — someone who is fundamentally 

different and therefore needs treatment before getting on with life — but 

as a person whose efforts to live the most fulfilling life possible are 

fundamentally similar to those of people without mental illness.” (Slade, 

2012, p. 703) 

 Er is een shift naar het ondersteunen van mensen met een 

problematiek om hun zo goed mogelijk te kunnen laten leven  

 

 Kwalitatieve meta-analyse Stuart et.al.  

 Empirische omschrijving op basis van 15 studies  

 Wat weten we over de ervaring van service users met SMI en chronische 

SMI in het proces van herstel? 

 Uitbreiding van het Chime-kader ~Leamy et.al. 

 Chime-Dtar Model  

o Verbondenheid  

 men ervaart herstel wanneer ze het gevoel hebben van 

connectie met belangrijke personen in hun leven  

o Hoop en optimisme  

 Wanneer men gelooft in de mogelijkheid er beter aan toe te 

zijn later  

o Identiteit  

 Men wil een eigen ID vinden WANT  de psychologische 

aandoening zorgt voor een verlies van de huidige ID  

 Het is het positieve karakter van het zelf en helpt om stigma te 

overstijgen  
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o Betekenis van/in het leven  

 Zoeken naar dingen die je belangrijk vind of dingen doen die jij 

vindt dat een bijdrage leveren  

o Empowerment / zelfbeschikking / emancipatie  

  Herstel ervaren wanneer je terug een stem hebt in de 

maatschappij  

 Nieuwe aanvulling  

o Difficulties / moeilijkheden  

 Wie bezig is met de vorige 5 bewandelt een moeilijk pad door 

de beperkingen van de aandoening alsook een beperking in 

middelen  

o Therapeutische input  

 Waar er moeilijkheden zijn is er nood aan de psycholoog 

 De therapeut moet bereikbaar blijven  

o Acceptatie en bewustzijn  

 Neerleggen bij de toestand zoals ze nu is, hoe het zou kunnen 

zijn verwerpen  

o Terugkeren naar of verlangen naar normaliteit  

 Verlangen naar het normale, hoe het bij andere is, het lot 

wijzigen  

 Suboptimale kansen?  ‘op de juiste plek belanden’  interactionele 

component en context een factor  hebben ‘wij’ genoeg kansen 

gegeven?     

 

 Mensen begeleiden in hun herstel is het meest cruciale  

 

 Kritische noten:  

 We moeten opletten bij de nieuwe vormen van het ideaal : alleen 

zegevieren bij mensen die succesvol herstelt zijn zoals het boekje zegt  

 kan het idee wekken dat herstel iets is wat we kunnen behalen als je je 

maar er tot toelegt  

 diegenen die worstelen met het herstel en hervallen kunnen worden 

gemarginaliseerd (‘ze proberen niet hard genoeg’) en beschuldigd 

worden dat ze niet conformeren tot het ideaal van herstel  

 het kan het neo-liberaal model verhaal van verantwoordelijkheid 

promoten waarin elk individu altijd kan slagen onafhankelijk van de 

sociale omstandigheden of beschikbare middelen  

o Het is een nieuwe maatstaf om mensen naartoe te duwen  

 mens is de eigen ondernemer in het leven  teveel 

ondernemen => persoonlijke verantwoordelijkheid en coping  

 °risico op nieuwe uitsluiting  

 

 Het herstel paradigma kan ook uit de sociale norm bekritiseerd worden  

 men is zelfmanagement en een onafhankelijke consument die volledig 

verantwoordelijk is voor zijn eigen keuzes  

 Deze norm rond het burgerschap promoot bepaalde rollen  mensen 

met een problematiek worden hier ook aan gemeten en verantwoordelijk 
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voor gesteld & wordt er van hun verwacht actief mee te draaien in de 

maatschappij  
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 Deze ideologie van de individuele keuze en kansen houd niet rekening 

met de mensen die maar een beperkt aantal opties en middelen hebben 

 zo zien we dat verantw burgers goede keuzes maken en dat slechte 

keuzes gemaakt worden door de wil van onverantwoordelijke mensen  

 Herstel bevat het gevaar dat we te dicht willen aanleunen bij die neo-

liberale noties van zelfhulp en zelf-verantwoordelijkheid en niet kijken 

naar de structurele ongelijkheden die de persoonlijke en sociale 

ontwikkeling kan tegenhouden  

 

 Rose  er is een privatisering van de risicogevallen  

 mensen die niet kunnen opleven naar de standaard van zelfhulp 

binnen hun problematieken  

 zorgt voor een breuk met de mensen die dit wel kunnen  

 Deze breuk is uitgedrukt in de ‘geciviliseerde’ en ‘de marginale’  

 

o Sociaal maatschappelijk herstel  

 “being able to live with minimal social disruption and being financially 

independent with stable accommodation” (Chester et al., 2016, p. 271). 

 We hebben aandacht voor en ondersteunen bij het samenleven in diverse 

netwerken, buurt, dagbesteding, financiën, huisvesting,…  

 

 Slade (2012, p. 703) : “recovery begins when you find someone or something to 

relate to. The job of the system is to support the relationship (. . .), maintaining an 

organizational commitment to recovery, and promoting citizenship among 

individuals in recovery.”  

 Herstel begint wanneer we kwaliteitsvolle relaties aangaan en ons erin vinden 

De functie van het systeem is om de relatie te ondersteunen, onderhouden en 

het zo organiseren dat er een verbintenis blijft met het herstel. Het promoten van 

dit burgerschap bij mensen in herstel  

 

 As an exploration of the experiences of people with mental health problems 

shows that people are conscious of their impaired life position, describing 

“unemployment, divorce, housing problems, lack of money and social isolation” 

[63, page 622], a conceptual shift implies moving into a nuanced and social 

understanding of recovery.” (Vandekinderen et al., 2012, p.4) 

 Mensen zijn vaak bewust van hun problematiek, er is dus een conceptuele 

shift nodig waarbij we werken rond werkloosheid, scheidingen,…  een 

genuanceerde kijk op de sociale context van herstel  

 

 “the value of care and support depends on the ongoing engagement of 

professionals in shaping the relationship between the citizen with mental health 

problems and everyday society as the terrain of interactions with other people, 

based on an assumption of interdependency and joint responsibility which is 

redefined in every situation” (Vandekinderen et al., 2012, p.5) 

 De kwaliteit van de zorg leunt op het engagement van de professionals in het 

vormen van nieuwe relaties tussen de patiënt en zijn netwerk/omgeving  
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 We leggen het accent op rechten, kansen en positive zoals verleend door 

omgeving  

 Het is een interactie met inbreng van eigen(aardig)heden  

 Normatief burgerschap  

 

 

 Een organisatie mag niet opnieuw te normatief worden MAAR moet kansen 

creëeren die opzich weer mogelijkheden bied voor ontmoetingsplaatsen  

 

- Ervaringsdeskundige Brenda Froyen over herstel  

o Vastgesteld met bipolaire stoornis type 1  ging hier niet mee akkoord alsook niet met 

de behandeling  

 Is ‘toch’ hersteld  terug aan het werk (Soc herstel) / Vrij van symptomen (klinisch 

herstel) / Zichzelf terug gevonden (persoonlijk herstel)  

 Herstel is een groot begrip en het toch voor haar persoonlijk herstel en haar omgeving 

het belangrijkste is  familie wou ze zien maar mocht niet en medicatie was niet dé 

oplossing en ook therapie vond ze niet hét van hét  

 

o Kritiek op hoe men herstel ziet  opnieuw die soort maatstaf  

 contexten zijn en blijven belangrijk  

 eigen keuze van aanpak blijft belangrijk  uniekheid van persoon 

 

2.3. Herstel als existentieel en relationeel proces 

 
- Perspectieven rond klinisch persoonlijk en social herstel geven aan:  

o Dat symptomen een impact hebben op herstel, maar niet hoe het loopt  

o Kunnen gelezen worden vanuit passieve desubjectiverende positieve:  

 symptoom als probleem in het leven en herstel als terug naar af  

 Symptoom als expressie van moeilijkheid met het leven en herstel als doorsteek naar 

nieuwe positionering  

 

 Symptoom gaan leren binnen een context  

 

- Insteek psychoanalytisch model:  

o  Wat is een symptoom? 

 Biomedisch model: 

 teken van ziekte/ verstoring in het lichaam  

 behandeling = verwijderen / neutraliseren pathogeen mechanisme  

 

 Psychoanalytisch model:  

  vervreemde impact  

 je herkent een aspect van jezelf niet meer  leidt tot vele vragen en 

vervreemding van jezelf en de omgeving  

 Confrontatie met de ander in jezelf  
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o Niemand weet exact wie hij is = eigen aan het menszijn  

Daardoor kan iedereen hierover struikelen  

 lijden verdwijnt naargelang we meer weten over de inhoud 

die het ‘zelf’ vult = vangnet voor om te gaan met vragen  

 Zelfervaring in vraag stellen  ° existentievragen  

 psychopathologie = uiting van het struikelen over die vragen en geen 

vangnet te hebben  

 

o De mens heeft een fundamenteel zijnstekort (zoeken naar het zelf) : geen weten over hoe 

we moeten leven  inhoud aan het ‘zelf’ geven 

 °kwetsbaarheid = door de zoektocht  

 ~ Nietsche: de mens is een ziek dier  

o Opvoeding; cultuur  zorgen voor inhoud en gedachten wat een vangnet vormt om 

antwoorden te kunnen geven in het leven  

 Impact van verwaarlozing, ontworteling, vereenzaming  moeilijker in 

vertrouwen in figuren en om de normaliteit en continuïteit te vinden  

 

- Artikel: the environment and schizophrenia 

o Nature-nurture debat  overerving is zeker een grote factor in de gevoeligheid aan 

psychoses  

 een toename in studies die veronderstellen dat er een gevoeligheid zicht manifesteert 

indien men opgroeid in een stedelijke omgeving, minderheden in de populatie, door 

cannabis gebruik en door trauma tijdens de ontwikkeling  

 

- 4 thema’s in onze ervaring van zijnstekort:  

o Man/vrouw zijn  

o Relaties  

o Ouderschap/kind zijn  

o Leven in het licht van de dood  

 

 dit zijn punten van kwetsbaarheid bij iedereen  

 Levenskeuzes en -gebeurtenissen waarin onderliggend/ onbewust deze punten 

meespelen  

 Symptomen zijn oplossingspogingen en getuigen van onze worsteling met deze 

kwetsbaarheden  als hulpverlener moeten we ze beluisteren in plaats van wegvegen en 

soms helpen verlichten  

 

 Het herstel kan pas indien we weten op welk punt/ kwetsbaarheid iemand struikelt  

      Behandeling: we gaan helpen omgaan met de vragen en dat is de uitdaging voor de   

mensen & kansen geven om te herstructureren  
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o Probleem bij psychose = geen internalisering van conventies, waarmee een dialectisch 

conflict ontstaat  Forclosure (forclusie)  

 

 Vragen naar existentie en intentie liggen moeilijk  behandeling dus 

oplossingsgericht en omgaan met die identiteitsvragen  

 Symptoom duidt op een crisis of uitdaging die ons kwetsbaar maakt en we 

moeten daarin de kans krijgen ermee om te gaan  

 Indien we herstelgericht willen werken = tijd, ruimte en ondersteuning nodig bij 

het begrijpen van de uitdagingen en zoeken naar nieuwe antwoorden  

 

 Herstel is een existentieel proces waar we moeten doorwerken en ons 

herschikken indien nodig  

 

2.4. IK 2.0.  
- Creativiteit en inventiviteit  

o We gaan onszelf herstructureren en heropbouwen ~ pottenbakker  

 Door erop een andere manier mee om te gaan  

 We gaan inspelen op de affiniteiten  herstel bevorderen ~ Life animated 

 

- Herstellen = ploeteren  

o Het automatisch passend leven bestaat niet  

o Psychische problemen = confronterend: het leven is niet evidence based 

o Nood aan helende contacten: tijd, ruimte en verbondenheid  

 Herstellen van de psychische problemen = sociaal-relationeel gebeuren  

 Het is een ontworteling en we moeten een veilige plek hebben om te helen  

 

- Fundamentele wanverhouding in ons contact met anderen  

o Geen spontaan ‘weten’  

o Ploeteren in het kwadraat  

 zowel patiënt als de omgeving zit te ploeteren / weten het niet  

o Nood aan verbindend spreken (trauma, depressie, psychose,…)  

Ook op moeilijke momenten zoeken naar woorden die mensen verbinden  vaak 

worden kwetsende woorden gezegd (mongool/ autist/…)  

 

- Symptoom = dubbel raadsel  

o Je snapt jezelf niet  

o De ander snapt je niet ° verschillende reacties op de persoon met de problematiek 

 Dadendrang : het regime van de bezorgde ander 

 we worden gestuurd door de bezorgdheid & nemen actie in uw plaats  

 Veiligheid  

 door de angst voor de ander overbezorgd zijn en nood aan veiligheid  

 Machtsrelatie  

 het ‘weten’ wordt toegepast op de relatie zorgbehoevende-zorgverlener 

 ‘Die persoon is niet normaal’  

 ° stigma  vooroordelen t.a.v. de problematiek  

      Bevoogding / medelijden / uitsluiting  
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- Herstel = geen stigma meer in de interacties en echt luisteren naar de ander  

 °ruimte voor het IK 2.0.-proces  

o De ander betrekken bij het nadenken over de persoon met de problematiek  

 

 Nood aan de ethiek van de leegte  
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3. Macht en Dwang ; stigmatisering en bejegening  
- 3 artikels in de slides : 

o Het gaat over inspraak en het eisen voor burgerrechten in de psychiatrie en dat deze 

meer dan ook aanwezig zijn in het discours MAAR dat fenomenen zoals de isolatiekamer 

en fixatie nog steeds gebruikt worden  

3.1. Mechanismen van macht en dwang voor personen met psychiatrische 

problematiek vandaag  
- Een kwalitatieve studie bij ex-patiënten  

o Hebben zij ook goede herinneringen aan therapie?  hoe ingrijpen bij verlies van 

controle?  aankaarten van situaties van correcte aanpak  

o Dwang wordt vaak benoemt als formele dwang = isolatie , maar ook exclusie (zoals 

bepaalde uren buiten komen) vrijheidsbeperkingen (fixatie)  en onvrijwillige behandeling  

 Er is ook informele dwang die voortkomt uit de gewone bejegening  

 Zoals huisregels en correcties  toepassen van de paternalistische bejegening  

 toewerping aan een alwetend figuur (arts) 

 Vanuit een strikt medisch model met veel afwisseling tussen 

zorgverleners wat beslissend is bij de ervaring van dwang  

 

o Door sociale constructen zoals Autonomie is dwang controversiëler dan ooit  

 Zo ook veiligheidsdiscours  incidenten worden veelal gemediatiseerd waarin 

gefocust wordt op de psychiatrische achtergrond  

 We nemen deze veiligheidsmaatregelen dan om dwang te justificeren ookal is er 

geen bewijs dat het effectief zou zijn  

o Kwalitatieve studie waarbij men gesprekken heeft gevoerd met 12 oud-patiënten van de 

belgische psychiatrie  In België worden nogsteeds isolatie, fixatie en onvrijwillige 

behandeling gebruikt 
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 °specifiek model van wat mensen als dwang ervaren  

 het is niet een specifieke praktijk maar eerder de context van dwang waardoor 

men de opname als negatief ervaart  

 enkel bekeken als een zieke patiënt die binnenkomt en moet worden 

genezen  

 

 zorgt voor een segregatie tussen personeel en patiënten ~ machtverhouding 

 

 

 

 de segregatie leid tot een desubjectivering = het unieke wordt niet gezien  

 positieve visie opname = indiviualisatie = individu mag zijn wie hij is en 

ontplooien  

 

 

 

 

 

 Macht sluipt binnen in de relaties tussen patiënt en zorgverlener  

      desubjectiveren treedt op en wordt uitvergroot door:  

            gebroken contacten / stilte in de dwang / het gevoel van patiënten 

dat ze moeten conformeren aan het regime van de professionals  

o Segregatie: 

 Exclusief gezien worden als patiënt en zich in een stereotype als ‘persoon 

met mentale problemen’ geduwd voelen  

 een uitsluiting van het maatschappelijke ‘normaal’ & wat men nog mag doen 

 stereotypen zorgen voor individuatie  

      de patiënt gaat zich ook afsluiten van het personeel  

          & ° stereotype van de ander 

 Wij-Zij opsplitsing  

 hoe meer men hen ziet als patiënt hoe groter die opsplitsing  

Het is subtiel ervaren door regels, regulatie of structuur zoals de eetplekken 

 Het legitimeert andere vormen van dwangpraktijken (hoe klein ook)  

 BV: men vond het raar dat men ineens regels werden opgelegd omdat men 

patiënt is zoals alcohol drinken in het weekend of wat men op hun boterham eet 

of wanneer men naar bed gaat  het waren ineens verboden activiteiten  

 

o Desubjectivisering  

 Patiënten 

 Belangrijke aspecten van hun persoonlijkheid  / uniekheid worden 

verworpen  

 Aspecten van de identiteit zoals de rollen in de maatschappij worden 

ingeleverd voor een rol als ‘patiënt’  

 andere rollen worden dus genegeerd en ervaren als verloren  

o Deze rollen die deel uitmaken van de persoonlijke ID stonden al 

onder zware druk door de symptomen de ziekte; Ze zouden 

moeten bekrachtigd worden maar worden genegeerd en verder 

afgebroken  
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 Personeel  

 Ook bij het personeel is dit aanwezig; er dreigt iets verloren te gaan 

 Men wordt ook gezien als een groep mensen met stereotypen ‘het 

personeel’ 

 ze hebben bij deze benoeming ook rollen en taken; zich houden aan 

protocollen en regels kan zorgen voor dwang  investeren in open 

interacties  

o Gezien als een gezondheidsbeoefenaar die een bepaalde techniek 

toepast  

 Patiënt heeft het gevoel dat men een object is in de handen van de professional door het 

gebruik van die bepaalde technieken  

 Paradox  de taak van een persoon kan ook een subjectieve houding zijn en niet 

ontmenselijkend  
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o Macht in interacties  

 Gebroken contacten  

 patiënt en personeel worden zuiver gezien in die groepsidentiteiten in plaats 

van individuen die tot meerdere sociale groepen horen  

 dan is het contact minder gesubjectiveerd en wordt het ervaren als 

technisch en praktijkgericht dan oprecht 

 gevoel van onderwerping en geen gewoon menselijk contact  

 De wederkerigheid van normaal contact wordt verwaarloosd  

 Het persoonlijke idee rond herstel werd genegeerd omdat het niet paste 

binnen het denkraam van de zorgverleners  

       Belangrijke persoonlijke inbreng wordt genegeerd  

 Het personeel beslist de thema’s die behandeld worden en negeren de 

aspecten die belangrijk waren voor de patiënt (het verleden, de inhoud van hun 

psychose, trauma)  

 

 Stilte in de dwanghandelingen 

 de dwang werd vaak ervaren in samenspel met stilte, geen communicatie van 

het personeel of luisteren naar wat de patiënt te zeggen had  

 Interventies worden opgelegd zonder in dialoog te gaan met de patiënt  

 In sommige gevallen werd de dwanghandeling als deel gezien van de psychose 

en versterkte dit nog maar eens de wanen en angst  

      bv versterken van het idee dat de russen je gaan kidnappen  

      door het gebrek aan communicatie tijdens deze handelingen  

 

 Nood tot conformeren tot het therapie-regime  

 Het gevoel dat men de rol als patiënt moeten tot een goed einde brengen om 

zo dwang te vermijden  (meewerkend, kalm, niet over symptomen praten)  

 Aapjes gedrag : om zorg en hulp te krijgen niet te raar zijn maar ook niet te 

gezond  versterkt het desubjectiveren omdat men zich moet gedragen naar de 

rol die wordt geobjectiveerd  

 

o Positieve ervaringen  

 “When I felt like they believed in me, I could start to believe in myself again. 

While, when I just had to fall in line and it was just a matter of following rules, I 

felt like an object. I didn't feel like a human being anymore. People who treated 

me humanely were the ones who helped me the most.” (Participant 8)  

 Men hecht veel belang aan respectvol behandeld worden, een mogelijkheid om in 

dialoog te treden waarbij ze hun eigen inbreng mogen geven. Alsook serieus 

genomen worden, participatie van de patiënt en een band smeden die lang duurt. 

 BV Kritisch zijn over medicatie; een mogelijkheid bieden om met de meest 

vertrouwde arts te overleggen  

 Streven naar een connectie en samenwerking  
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o Conclusie  

 Alhoewel er duidelijke vormen van formele dwang zijn, zijn vele technieken niet 

geclassificeerd als dwang maar doordat ze ingebed zijn in een machtsverhouding 

wel zo ervaren worden.  de eenzijdige benadering van een ‘zieke patiënt’  

 In België is er een duidelijke roep om de uitsluiting tegen te gaan maar ook de 

isolatie, omdat het net datgene is dat de relationele dynamiek verbreekt.  

 in vergelijking met vormen van separatie waarbij een zorgverlener of familielid 

erbij mogen blijven en de dynamiek kan veranderen en de dwangervaringen 

reduceren.  

 

- Isoleercel  rooming-in 

 We moeten meer investeren in een manier van separatie waar er geen kille muren zijn, we 

niet alleen zijn  

      Het moet nauwsluitend zijn bij het dagelijkse leven  

 

3.2. Mechanismen van stigmatisering ten aanzien van personen met psychische 

problemen  

 

3.2.1. Thomas Sheff : problematiek van labeling als sociaal proces  

 

- In een crisis, wanneer het afwijkend gedrag van een individu een openbaar 

probleem wordt, wordt het traditioneel stereotype van waanzinnigheid het 

leidend beeld in actie, voor zowel diegene die reageren op de persoon alsook 

voor de persoon zelf.  

 

- Wanneer maatschappelijk agenten (diegenen die bewaken dat de norm wordt 

nageleefd) en mensen rondom de afwijkende uniform reageren in termen van 

het stereotype van de waanzinnige, zal het vormloos ongestructureerd 

normoverschrijdend gedrag kristalliseren conform met de verwachtingen.  

 en dus gelijken op het gedrag van andere afwijkenden die geclassificeerd 

zijn als mentaal zieken  

 

- Het proces van die uniformiteit en ‘stabiel’ worden is voltooid wanneer de het traditionele beeld 

van de waanzinnige een deel wordt van de oriëntatie van de deviant om zijn eigen gedrag te 

sturen.  

 

 hoe labeling lijdt tot vormen van uitsluiting  

 en ontstaat labeling en stereotypering bij een crisis  men wijkt af van een bepaalde 

maatschappelijke norm  °stereotype aangewakkerd bij de mensen  

 Wie in de crisis verkeerd : selffulfilling prophecy  heeft ook dat stereotype  

      leidt tot internalisering en men denkt dat hij zoals het stereotype is 
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3.2.2. Stigmatisering  
- Wat is stigma? ~ Link en Phelan – model 2001 

o Mensen onderscheiden en labelen menselijke verschillen  

 we gaan in de totale maatschappij de variatie aan subgroepen onderscheiden door er 

specifieke kenmerken aan toe te kennen  

o Dominante cultureel geloof gaan die gelabelde personen slechte ‘onwenselijke’ 

karakteristieken toewijzen  ° negatieve stereotypes 

 aan de subgroepen gaan we negatieve eigenschappen toevoegen bv. 

Gevaarlijk/onbereikbaar/… 

o De gelabelde personen worden in categorieën geplaatst om tot een soort separatie te 

komen van ‘wij’ vs ‘zij’  

 De stereotypes zorgen voor afstand °separatie  vroeger vooral fysiek en expliciet 

maar nu eerder impliciet  

o De gelabelde personen verliezen status en worden gediscrimineerd wat leid tot ongelijke 

kansen  

 Zo komen er voor de mensen met dat stereotype verschillende vormen van uitsluiting 

en status verlies 

o Stigmatisatie hangt volledig samen met de toegang tot sociale, economische en politieke 

macht  

 De toegang tot macht in deze vlakken worden volledig ontnomen alsook kansen 

binnen de maatschappij  

 we apply the term stigma when elements of labeling, stereotyping, separation, status loss, 

and discrimination co-occur in a power situation that allows them to unfold 

 

 

o Langs de kant van de stigmatiseerder zien we dat er vooral veel emoties mee gepaard 

gaan zoals woede, irritatie, angst, medelijden. Deze kunnen opgevangen worden door de 

gestigmatiseerde en laat hun zien wat de reactie kan zijn van de stigmatiserenden  

 We zijn bang van anderen die psychologisch anders functioneren en deze angst stralen 

we duidelijk uit, en wordt ook opgepikt door de ander. 

o Emotionele reacties tegenover de gestigmatiseerd persoon of groep kan de algemene 

attitude van gedrag tegenover hun vormen.  

 zo wordt het de standaard reactie op iemand met een problematiek  

o Langs de kant van de gestigmatiseerde zijn er emoties van schaamte, angst en 

vervreemding mogelijk. Enerzijds door de reactie van anderen op hem alsook door het 

stereotype dat er ook binnen hem aanwezig is dat hetzelfde is als die van de ander en hij 

zichzelf ook zo gaat beschouwen (vervreemding van zichzelf)  

 hij is emotioneel geraakt  

 

- Waarom stigmatiseren we?  

 is het om uit te buiten en te domineren ?  

 Door het opleggen van sociale normen is het stigma een correctioneel mechanisme? ‘keep 

people in’   angst  

 ziekte vermijding?  

o Het stigma vormt een groepsmechanisme dat ons moet leiden tot conformatie ‘dezelfde 

achtergrond’  zichzelf kunnen herkennen in de ander  
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o Wie toch afwijkt gaan we dwingen om te conformeren  

 angst voor diegene die anders is door zijn overgave aan zijn symptomen  

o We moeten er maatschappelijk iets aan die uitsluiting doen  

- Gevolgen of effecten van een stigma 

o De mensen die in het verleden zijn opgenomen voor een SMI zijn benadeeld wanneer het 

gaat over een algemeen profiel of levensveranderingen zoals bv inkomsten, opleiding, 

psychologisch welbevinden, huisvesting, medische zorg en gezondheid. 

 Ze zijn benadeeld op vele maatschappelijke vlakken; Binnen de medische sector zien 

we dat er een te snelle attribueren van klachten is aan de psychiatrische achtergrond  

o Een bijna onmiddellijk effect is dat het negatieve label ervoor zorgt dat men naar 

beneden zakt binnen de status hiërarchie.  

o De meeste discriminatie die we tegenkomen zeggen we vaak dat subtiel is alsook in de 

gevolgen ervan MAAR het wordt vaak miskend terwijl het volledig bewust gebeurt 

 Er sluipt een vorm van miskenning binnen in ons handelen met mensen met een 

achtergrond van problematieken.  

  

- Stigma vermijden en tegenwerken  stigma doorbreken  

o Er is geen bewijs dat geheimhouding, voorlichting/educatie of terugtrekking met 

betrekking tot het labelen van geesteszieken hen beschermd tegen de nadelige gevolgen 

van stigmatiseren. MAAR er zijn wel aanwijzingen gevonden dat deze benaderingen de 

nadelige gevolgen net verergeren  

 

o Het is ook onwaarschijnlijk dat individuele coping-strategieën effectief zijn, omdat ze nu 

eenmaal geen oplossing bieden voor het fundamenteel probleem van de diep verankerde 

culturele opvattingen en stereotypen  

 De strategieën die de patiënt zelf gebruikt zijn ook niet goed 

 individuele coping kan zelf niet veel doen aan die verankerde culturele 

opvattingen 

 

o 2 strategieën die wel werken:  ~ Thoits  

 Deflecting : Ze nemen actief het bepaalde stereotype niet op; Zeggen dat het 

maar een klein onbelangrijk deel is van hun identiteit  of dat de eigenschappen 

niet overeenkomen met wat zij meemaken. 

 Challenging / uitdagen: Een poging ondernemen om mensen hun gedachten en 

vooroordelen te veranderen;  

 zich niet conform aan het stereotype gedragen of het zelfs tegenspreekt  

 Anderen bijleren over het stereotype/ de problematieken  

 Diegenen confronteren, wie duidelijk hun vooroordelen uiten en discrimineren 

 Actief deelnemen om een stem te zijn voor wie nog kampt met 

problematieken, advoceren en activisme 

 

- Artikel: De gevolgen van een geïnternaliseerd stigma/ stereotype  

o De selffulfilling prophecy correleert negatief met herstel  

o Het ontneemt de mensen het gevoel van ‘zelf’ en hoop  
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o We zien juist een stijging in de symptomen bij mensen die het stigma internaliseren 

 

 

 Het stigma blijft een uitdaging om te overwinnen voor allen die te maken hebben met 

problematiek in hun mentale gezondheid  

 

3.3. Gastcollege Laura De Houwer  
- Boek: ‘ik moest braaf zijn’  

- Haar verhaal begint met een opsomming aan verschillende symptomen in haar vroege tienerjaren 

alsook dat ze te horen krijgt fertiliteitsproblemen te hebben  ° zware depressie en borderline 

persoonlijkheidsstoornis 

- Na haar zelfmoordpoging wordt ze door ambulanciers meegenomen naar het ziekenhuis waar 

haar een opname in de psychiatrische afdeling opwacht.  

o Deze opname gebeurt onder dwang; want ze wil helemaal niet naar het ziekenhuis of 

opgenomen worden; ze wil bij haar man blijven bij haar thuis 

o Ze wordt onmiddellijk in een isolatiecel gestoken zonder enige communicatie of empathie  

 er wordt niet met haar gebabbeld of enigszins gevraagd ‘hoe gaat het’  

- Na het verblijf in isolatie mocht ze op de gewone afdeling, ze loopt weg. Daarna keert ze dan toch 

terug naar het ziekenhuis en wacht haar opnieuw een isolatiemoment  

 van onbekende duur alsook met fixatie deze keer omdat ze aardig tegen vecht 

- Er werden geen gesprekken gevoerd, geen check-ups die op normale humane connectie lijken  

o Ze voelt dat ze zich braaf moet gedragen, niet tegenstribbelen en maar zwijgen  

- Het zijn mensonwaardige omstandigheden, de uniekheid of subjectiviteit is verdwenen.  

- Binnen de gewone opvang word er alsnog niet persoonlijk behandeld na het nieuws dat een 

medebewoner zich in een nacht het leven heeft ontnomen. Het wordt haar teveel en gaat in 

crisis; de verpleegster die dan komt stelt haar gerust, is empathisch en toenaderend. De 

eerstvolgende keer als het haar niet gaat komt er een andere verpleegster die dan weer niet zo 

empathisch is en dreigt met isolatie en fixatie. 

o Men heeft afwisselende zorgverleners en dus ook afwisselende kwaliteit van zorg  

 

- Uit het verhaal van Laura kunnen we leren dat er nog steeds dwang wordt toegepast binnen de 

huidige psychiatrische instellingen. Dat er nog steeds die angst is die hen laat voorleiden naar de 

dwang en machtsverhouding waarin ze zich dan veilig voelen.  

o Dat het nodig is om de uniekheid van een persoon in rekening te brengen, deze inspraak 

te laten hebben. Met hun communiceren over wat er gedaan wordt, wat er gebeurt of 

waarom iets nu zo gedaan wordt; met mogelijkheid tot feedback van de patiënt.  

o We moeten er ook rekening mee houden dat de hulpverlening een continuïteit moet zijn 

en men niet gediend is met verschillende hulpverleners op verschillende momenten, 

maar dat die therapeutische band moet gecreëerd worden die zo belangrijk is voor dat 

herstel.  

o Er is nood aan warmte en empathie, die niet altijd van de hulpverlener kan komen, maar 

vanuit vertrouwenspersonen nog altijd het beste is. Zo betrekken we context en 

omgeving in het verhaal van herstel.  
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4. Omgaan met psychotische ervaringen  

4.1. Inleiding  
In de omgeving krijgen we veelal te maken met een stereotypering van mensen met een psychose. Vaak 

ook mensen die macht ervaren binnen de psychologie, komen in een zwart-wit denkbeeld.  

Dat is eigen aan hoe wij omgaan met de ander die abnormaal gedrag stelt (afwijkend van de 

‘maatschappelijke’ norm).  

- Het is iets waarover we in de cultuur altijd al gefascineerd zijn.  

 deze fascinatie keert duidelijk terug in de 18e Eeuw ~ Het had toen te maken met de blik  

o Kunstenaars en wetenschappers willen de waanzinnige in beeld brengen  

 Esquirol: ‘maladies mentales’ 1838: ‘demonomanique’ 

 Psychiatrisch handboek; idee dat met het kan observeren  

 Théodore Géricault (pionier romantiek): 1822: ‘portret van een kleptomaan’ 

 fysiognomie kan ons iets zeggen over de mentale toestand  

 Pablo Picasso: 1904: ‘le fou (l’idiot)’ 

 beeldvorming van hoe een gek eruit ziet  suggereert dat er een groot 

verschil is 

 Het is lang geleden; we zouden nu dan toch verder staan… niet? 

o Hedendaagse kunst zoals films en series 

 We zien dat de mensen met mentale problemen duidelijk afgebeeld worden met de 

‘kenmerken’ van de waanzin / psychose  

 

!!!! Koppeling aan gevaar  

 ° publieke beeldvorming: een psychotisch iemand is gevaarlijk  

 In de literatuur ligt de link psychose-gevaar bijna automatisch in ons hoofd, maar 

deze is sterk overdreven  

 men is minder zelf gewelddadig maar eerder vaak het slachtoffer  

 bizar gedrag ≠ gevaarlijk gedrag (! Het kan wel natuurlijk)  

 

 Waanzin maakt ons bang MAAR fascineert ons  

 

- De onderliggende angst heeft dus ook wel degelijk een impact:  

o 2010: Bijzondere Bijstandsteam van de Antwerpse politie doodt Jonathan Jacob, die 

omwille van agressie en psychiatrische problemen in politiecel zat en geweigerd werd in 

psychiatrische instelling. Ze wouden hem injectie toedienen.  

Indien we de bril opzetten dat psychotische mensen gevaarlijk zijn zou het kunnen leiden tot een 

maatschappelijke legitimering om er geweld tegen te gebruiken. Het zou dan gezien worden als een 

preventieve maatregel om de persoon in bedwang te houden en de eigen veiligheid te bewaken… Maar 

ook dit kan uit de hand lopen: kijk maar naar het voorbeeld van Jacob. 

 We zien dat er dus duidelijk iets mis is in de gewone bejegening naar de waanzinnige en dat 

de ene ‘gewelds’-act beantwoord wordt door meer geweld  

 

  



Sara Cuypers 2021-2022 
 

4.2. Wat is een psychose?  

4.2.1. Algemeen 
- “Crazy people are considered mad by the rest of the society only because their intellignce isn’t 

understood.” ~ Weihui Zhou  

 

- Psychose als problematiek bij uitstek om voeling mee te krijgen (≠ andere mens / = andere 

realiteitservaring)  hoe wij begrijpen / omgaan / Hoe de triggers begrijpen / wat zorgt voor 

herstel en verbondenheid?  

o De mensen hebben een andere realiteitservaring dan de doorsnee persoon; er is een stuk 

abnormaliteit  

 Deze afwijking of abnormaliteit is niet onbegrijpelijk en komt ook niet uit het niets  

 Het is de uitdrukking van een bepaalde manier van denken die we niet spontaan 

begrijpen  En als we die redenering volgen, kunnen we er wel toegang tot 

vinden  

 Het is de uitdaging voor de psycholoog om ondanks dat de beleving verstoord is, 

toch voeling te hebben ermee, zien wat er mis is, hoe die beleving past binnen 

het leven van die persoon en hoe dat die de uitdrukking is van een crisis of 

lastigheid die niet op een normale manier kan gecommuniceerd worden. 

o Die lastigheid waarmee de persoon mee worstelt is zo moeilijk dat ze niet cognitief 

gereguleerd kan worden  

 

- Therapeutische omgang: Psychose als voorbeeld  

 Het is een van de meest uitdagende problemen om je als therapeut daarin te verplaatsen of er 

voeling mee te krijgen. 

 Het is niet de zwaarste problematiek, maar het is er wel een met de zwaarste afwijking van 

beleving van de normaliteit  

o We willen hier toch voeling mee krijgen en proberen begrijpen  

 We hebben makkelijker voeling met andere problematieken  

o We gaan de contactname zo goed mogelijk afstellen op het individu zelf  

 Niet in aparte categorieën zetten of hun zien als andere mensen  

 = Substantieven toepassen  het beeld dat de andere een ander mens is 

 = Verhoudingsmodaliteit ( Zijnsmodaliteit)  

 ‘persoon die in een psychotische crisis verkeerd’  

 De persoon in verhouding tot de realiteit  

 Zo anders en vreemd  °kloof tussen de mensen  

 Zijnsmodaliteit  Het is niet wie de persoon is, maar dat de realiteit zo anders is voor hun  

 

- Triggers?  

o Deze liggen in het fundamenteel menselijk contact  

 Uitdaging in dat contact dat wordt vervangen door een waan  

 Is niet triviaal, maar ligt in de basis van het menselijke leven 
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4.2.2. Assumpties 

Deze assumpties vinden hun wortels in de psychoanalyse alsook in de fenomenologie.  

- De werkelijkheid is nooit vanzelfsprekend. Wij maken haar sprekend/ bevattelijk door zelf te 

spreken  

 We drukken met woorden uit wat er gebeurt of wat we zien  

 Door taal kunnen we de werkelijkheid inkaderen / bevattelijk maken = automatisch  

o Het zorgt voor een voorspelbaarheid in het leven,  alsook een situering in de omgeving en 

in tijd  

o We krijgen een kader van onszelf en van de ander  

o Alles is talig gemedieerd  

 We kunnen taal toepassen op alles, zoals nadenken over menselijk contact 

(gedachten)  

 

- Het is vaak zichtbaar in de kunst ~ arc de triomphe ingepakt  

o Het kan absurd lijken, maar dieper gekeken: We pakken de wereld in met woorden  

 

- Als dat radicaal mislukt kunnen psychotische belevingen de overhand nemen  

 Het wordt moeilijk wanneer we geen woorden meer hebben of het verhaal niet meer klopt 

 Wanneer woorden geen verbanden meer maken tot verhalen  

o Er zijn geen woorden of verhalen meer waarin we kunnen geloven en wat uitlegt wat er 

gebeurt in contact met anderen  

 Stukken realiteit die niet met woorden vervat kunnen worden  

 Er is een ontmoeting met stukken realiteit die totaal onbegrijpelijk zijn 

 

o Dan krijgen we een opsplitsing  

 In de eigen beleving verandert er iets; De verhalenverteller kraakt en voelt 

vervreemding  

 Daarnaast wordt de realiteit vervreemd, dat de gewone dingen die gebeurden nu 

volledig gek geworden zijn/aanvoelen  

 

o Men heeft het gevoel dat men zichzelf niet meer onder controle heeft:  

 We snappen niet meer wat er gebeurt  is superbeangstigend  

 We voelen onheil komen (realiteit wordt onheilspellend)  

 Het is een verstoring in de talige betekenisverlening  

 

 We hebben een theoretisch conceptueel kader nodig om hier goed mee om te gaan en 

minder angst te hebben  
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- Lacan: “Het wezen van de mens kan niet enkel niet begrepen worden zonder de waanzin, het zou 

ook niet het wezen van de mens zijn indien het in zich ook niet de waanzin meedroeg, als limiet 

van zijn vrijheid” 

o Waanzin is geen afwijking of een ‘niet-menselijk’ register 

 Middeleeuwen: Brutaliteit op waanzin  ‘dierlijke in de mens’ of een ‘door de duivel 

bezetene’  legitimering voor geweld te gebruiken tegen hun  

 Waanzin kan niet apart gezien worden van de mens; het is essentieel gekoppeld  

 

o  Het geeft de limiet van de menselijke vrijheid aan 

 Wij zijn als mens heel vrij  

 Instincten bepalen niet volledig ons gedrag en precies in die vrijheidsmarge 

nestelt de taal zich. Woorden bieden beweegruimte om te spreken en te 

vertellen, om te fantaseren en stil te staan 

 Het gedrag wordt ingezet door instincten MAAR niet door gereguleerd  

 = Zone van vrijheid  

 We hebben zelfbewustzijn nodig om met de keuzes in de vrijheid om te 

gaan  

 Taal nestelt zich in die zone  Kiezen van bepaalde scenario’s  

 

o Mensen die zich ‘normaal’ of ‘gewoon’ voelen, vinden een stevig houvast in verhalen; 

voelen zich een beetje meester over de werkelijkheid 

 De ‘normale’ hebben wel nog de woorden en verhalen om op de realiteit te 

kunnen kleven  

 Dit zorgt voor een houvast / voorspelbaarheid  

 

o Taal maakt ons ook kwetsbaar. Kwetsbaar om te verdwalen in onze gedachten, te 

verbrokkelen tussen de vele woorden, en zelfs alle voeling met de werkelijkheid te 

verliezen. 

 Met taal werken is een optie, en daarbij moeten we er ook van uitgaan dat men 

de taal kan verliezen/  ermee in de knoop geraken  

 Hoe de psychose wordt gezien ↗ 

 

 We zijn vrij omdat we niet volledig geleid worden door onze instincten, die vrijheid proberen 

we te benutten door middel van taal te gebruiken en daardoor wordt de vrijheid beperkt tot 

enkele keuzes.  

 Indien we de taal kwijt zijn worden we als het ware overspoelt door vrijheid en staan we 

met lege handen (geen woorden of verhalen) in die situaties  

 

 We zien dat mensen in de kern van hun menszijn geraakt zijn  

= positievere visie  neurologische : ‘je kan er niets meer aan doen’ 
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4.2.3. Het bewustzijn is talig georganiseerd  

De bewustzijnsverstoring is niet volledig een breinverstoring, maar het kan wel meespelen.  

 

- Je hebt input van 2 bronnen  

 Zintuigelijke omgeving (BU)  

 Herinneringen (TD)  

o Deze vormen een bepaalde emotie 

o En dat vormt het bewustzijn  

- Bij een psychose gaat het blauwe balkje 

verloren; de integratie in het bewustzijn is 

verstoord  

 ° chaotische ervaring  

= Er gaan flarden van herinneringen naar boven komen  

= De zintuigelijke input wordt vreemd geïnterpreteerd  

 Taal en verhaal zijn geen mogelijkheid of zijn verloren gegaan  Invloed op hoe een ervaring 

beleefd wordt  

 

- Wouter Kusters  

 ‘De routines, gewoontes en terugkerende verhalen en verwachtingen over hoe de dingen 

normaliter gaan, verdwijnen. Er is geen continuïteit meer tussen verleden en heden. Het verleden 

geeft geen vertrouwen meer in een stabiel blijvende omgeving of achtergrond waartegen het 

leven zich zou kunnen afspelen.’ 

 

o Het verhaal vormt voor ons een ‘normaal’ patroon  

 Als het wegvalt, vallen ook de voorspelbaarheid en het vertrouwen weg  

 

- Damasio: bewustzijn = film mét scenario 

o Input uit binnenkant van ons organisme (affectieve gewaarwordingen) en buitenwereld 

(zintuiglijke indrukken)  

 ononderbroken livestream; 'bewustzijn’ 

      We kunnen terugblikken en vooruitblikken  

o Taal koppelen aan filmische informatiestroom  orde in ervaringen 

 het is een samenspel, de verschillende rollen zijn zoals een filmisch proces en de taal 

omvat dit  

  

Taal en verhaal  
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- Filmische ervaring in het bewustzijn  

o Wij = personage in een serie van gebeurtenissen 

geplaatst 

o Scenarist: we pogen met woorden en verhalen te 

snappen wat er gebeurd; we gaan het niet zomaar 

ondergaan maar ordenen  

o Regisseur: het gevoel van agency; het actief 

aansturen van wat je doet  

o Toeschouwer: we kunnen onszelf bekijken zonder 

onszelf echt te zien; het is een mentaal beeld en we zijn toeschouwer van de film in mijn 

hoofd 

o Commentator: Woorden kleven op rollen die wij uitvoeren en hoe we die uitvoeren 

(hebben we de juiste keuzes gemaakt) 

 Deze rollen combineren in het bewustzijn  

 VB: auditieve hallucinatie  de commentaarstem die niet ‘de onze’ is komt op de 

voorgrond  

 

4.3. Vormen van psychose  

4.3.1. Discrete psychose  

= bewustzijnservaring waarbij de realiteit een onwerkelijk karakter krijgt  

 Manifeste psychose ~ psychisch handboek ~ wanen en hallucinaties (komt later terug)  

- Het gevoel van de realiteit veranderd 

 Het is subtiel en minder zichtbaar  

 Doorheen de ganse psychotische duur, vormt het de ondertoon 

 

- Conceptueel  

o In wakkere toestand overheersen secundaire denkprocessen (regisseur). Via logisch 

navolgbare verhalen houden we dan de regie in handen over de gebeurtenissen in ons 

bewustzijn.  

 De secundaire denkprocessen zijn de logische, samenhangende bedenkingen en 

ordeningen  

o Droom: Primaire denkprocessen voorop:  intuïtieve manier van denken, die woorden en 

beelden puur associatief met elkaar verbindt, en allerlei dolle scenario’s creëert 

 Regisseur en scenarist slapen 

 Personages improviseren, commentaarstem helpt toeschouwer afstand te 

houden 

 Het is de ondertoon in het functioneren  legt creatieve linken tussen gebeurtenissen 

en woorden  ° vreemde associaties  

 

 Dit is ook hetgeen naar voor komt bij een psychose  

 Van de hak op de tak gesprongen met woorden en hoe er met thema’s omgegaan wordt  

= ‘raar ‘ 

!!! Maar men is wel nog bewust  men heeft door dat ze ‘raar’ doen  
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 Ex-patiënt beschrijft het als een gekke droom die hun meesleept en er geen controle over 

te vinden is, alsook de gewone denkprocessen konden niet bijblijven  

o Discrete psychose: regiewerk in het honderd; de scenarist laat het afweten   verlies van 

talige coherentie.  

 primaire gedachtenprocessen voorop  

 ➢ bizarre droom. 

 Bevreemdend voor de interne toeschouwer  

 

- Klinisch  

 Eerste instantie: Geen schreeuwerige hallucinaties en waandenkbeelden. Wel discrete 

verstoringen realiteitsgevoel  

 opsomming  

o kleinigheden uit de buitenwereld nemen alle aandacht in beslag;  

o de zelfervaring vervaagt of verdwijnt;  

o controleverlies over woorden en gedachten;  

o vreemde lichaamsgewaarwordingen;  

o stuurloos impulsief gedrag; 

o verstomming en perplexiteit 

 

 Verdere uitwerking  

 

- Kleinigheden uit de buitenwereld nemen alle aandacht in beslag  

o Obsessieve reacties 

 Grote impact en lijkt de persoon volledig over te nemen  

o Schijnbaar triviale gebeurtenissen wekken dan extreem veel interesse omdat ze in de 

gewaarwording heel bijzonder aanvoelen. Ze zijn raadselachtig en zuigen alle 

belangstelling naar zich toe. 

 fascinatie voor de kleine triviale dingen  Raadsel dat bijzonder lijkt  

o Bijv. Take Shelter(2011) 

 zwerm spreeuwen( zwarte vogels) & storm = onheilspellend 

 

- De zelfervaring vervaagt of verdwijnt  

o Bijv. Elyn Saks: ‘verwardheid’: “Je middelpunt valt uiteen. Het bewustzijn verliest 

langzaam zijn samenhang. Het ‘zelf’ wordt nevelig en het stevige middelpunt dat normaal 

gesproken de spil van je ervaringen is, verandert in een soort krakende radio, alsof de 

geluidsgolven worden verstoord. De stabiele uitkijkpost waarvan je gewend bent om je 

heen te kijken, dingen in je op te nemen, situaties in te schatten, is verdwenen. Er is geen 

kern meer die de zaken bij elkaar houdt, die de lens verschaft waar je de wereld door 

beziet en waarmee je je een oordeel kunt vormen en gevolgen kunt overzien”.  

 Ze heeft chronische last van psychotische belevingen, maar heeft er wel een heel leven 

rond kunnen uitbouwen  
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o Gevoel van verwardheid vormt de kern van haar verhaal 

 Scenario draait in het honderd: De woorden in haar bewustzijn moeten het stellen 

zonder plot  belaagt het zelfgevoel, teloorgang spiegelbeeld 

 Het gevoel dat zijn niet meer de kern/ Organisator is  

 De houvast in de woorden verliezen  

 Coherentie in de taal alsook zichzelf kwijt  

 Het zelfgevoel van coördinatie is kwijt  °waas en dat ze toeschouwer is van 

haar eigen leven  

 

o TED-Talk: Ze kan goed over de ervaring praten  

 Mensen kunnen nog helder praten over hun belevingen & wij moeten dus niet bang 

zijn om in dialoog te gaan men hun  

 Ze heeft haar leven kunnen hernemen  het is dus mogelijk en niet ‘onoplosbaar’  

 

o Behandeling werkt  

 “Medicijnen hebben zonder twijfel een centrale rol gespeeld in het leren omgaan 

met mijn psychose. Maar wat mij toegelaten heeft betekenis te geven aan mijn 

gevecht – zin te verlenen aan alles wat voor en tijdens mijn ziekte gebeurde – is 

gesprekstherapie. Mensen zoals ik met een denkstoornis worden verondersteld 

weinig baat te hebben bij deze vorm van behandeling, een gesprekstherapie die 

gericht is op inzicht en gebaseerd op een relatie. Maar ik heb er wel degelijk baat 

bij. Misschien is er een alternatief voor de menselijke verbondenheid – voor twee 

mensen die samen in een kamer zitten, waarbij een van de twee de vrijheid heeft 

om haar gedachten te formuleren, in de wetenschap dat de ander zorgvuldig en 

aandachtig luistert. Maar ik zou niet weten wat dat alternatief dan wel kan zijn. 

Het is in de kern van de zaak een relatie, en voor mij is het de sleutel geweest tot 

elke andere relatie die ik belangrijk acht” 

 Medicatie en gesprekstherapie  

 Stukjes betekenis terug kunnen vinden in je leven  

Verbondenheid ervaren  

Aandachtig geluisterd worden  ° goede therapeutische relatie  

 Het sluit nauw aan bij persoonlijk herstel  

 °betekenisverlening / connectedness = zinvol om toe te passen  

 Het is niet zo dat de psychose verdwijnt of genezen wordt, maar dat het 

effect van de symptomatische reactie op gebeurtenissen afnemen.  

 Manier om tot andere vorm van expressie te komen  

 

-  Controleverlies over woorden en gedachten  

 Er ontstaat een vorm van taalgebruik die niet meer aansluit bij wat de realiteit aangeeft 

       Centraal staan van klanken en vormgelijkenis 

 Er komen primaire associatieve denkprocessen door het wegvallen van de behandelaar van 

Saks ; er is nog logica, maar niet meer via die secundaire processen  

 Vaak zijn het at random woorden, maar in de thematiek gaat het wel degelijk over hetgeen 

men mee worstelt  

 

o Wij als hulpverlener   toegang zoeken door mee te gaan in dat verhaal  

 °gearticuleerde gedachten ~ gesprekstherapie  

 Zoeken vanuit een cryptische taal die verstoord wordt, toch een gemeenschappelijke 
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taal te ontwikkelen  

 

o Controleverlies is dat men niet het gevoel dat er intentioneel iets gezegd/gedaan wordt. 

Maar dat het een automatische productie is (=gestuurd  eigenaarschap verliezen)  

 

o Bleuler: verstoorde associaties in ‘groep van de schizofrenieën’ 

 Eerste bespreking van psychose  

 Schizofrenie = spectrum  

 

o Freud: ‘primair proces denken’ (associatie op basis van vormgelijkenis; typisch OBW; 

verdichting en verschuiving; bijv. “ogen zijn verdraaid”) domineert het ‘secundair proces 

denken’ (associatie op basis van conceptuele relaties; logisch)  

 DE verstoorde associaties worden gestuurd door de primaire  voortbouwend 

op klank en vormgelijkenis  

 prim wordt dan dominant op secundair  

 Cognitief conceptueel relaties leggen tussen gedachten 

 

o Bijv. Elyn Saks:  

Steve: “dr. White is leaving”  

Saks: ‘I’m being pushed into a grave, the situation is grave, gravity is pulling me down, I’m 

scared, tell them to get away” 

 

o Bijv. Elyn Saks: gesprek met secretaresse n.a.v. behalen van master-diploma:  

“‘hoe gaat het’ vroeg ik. Heb je zin om met mij de boel kort en klein te slaan? Ik weet niet 

wie ons afluistert, maar het is een masterplot dat iets met de vragen heeft te maken. 

Punten. Standpunten. Zal ik uit het raam springen?’ ‘Waar heb je het over?’ vroeg Sally, 

half lachend. ‘Ik maak maar een grapje (kidding),’ zei ik. ‘Grappen hebben met schapen te 

maken. Ik ben schaapachtig. Heb je wel eens iemand vermoord? (killing) Ik heb ik weet 

niet hoeveel mensen vermoord met mijn gedachten’ 

 Er is een totaal ander semantisch schema MAAR vormgelijkenis  

 De spontaniteit in het denken en zeggen wordt geobserveerd door de persoon 

zelf  

 heeft er geen controle meer over  verstoort ik-beeld  

 De rondspringende woorden kunnen niet meer samengehouden worden met het 

ik-beeld  

 Hangt samen met geen coherent ‘ik’-beeld: in woordsalades springende 

zinsneden te wild in het rond 

 Woordsalades = aparte woorden die een samengehaspeld geheel vormen  

 

 De psychoanalyse gaat dit niet als random bekijken ~ Lacan  

 Lacan: ‘het onbewuste ligt open en bloot’ 

o Vormelijk: verborgen relaties zijn ineens zichtbaar & de thematieken die anders niet 

sociaal-wenselijk zijn liggen bloot  
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o Bijv. Elyn Saks: “… Tijdens de wandeling viel het me op dat de kleuren en vormen van alles 

om me heen steeds scherper werden. Op een bepaald moment besefte ik dat de huizen 

waar ik langsliep een boodschap aan me doorgaven: Kijk maar eens goed. Je bent 

bijzonder. Je bent bijzonder slecht. Kijk goed en u zult vinden. Er zijn veel dingen die je 

zult moeten zien. Zien. Zien. Ik nam deze woorden niet als geluiden waar, alsof de huizen 

spraken en ik ze hoorde. Nee, ze kwamen gewoon als gedachten in mijn hoofd op. Tegelijk 

wist ik instinctief dat die gedachten niet de mijne waren. Ze waren van de huizen en de 

huizen hadden ze in mijn hoofd gestopt”.  

 Flarden taal komen binnen  gevoel dat ze niet van haarzelf komen (ik-beeld 

verdwijnt)  attribueren aan de huizen  

 distortions of first-person perspective with a failing sense of “mineness + 

spatialization of the experiential contents + inadequate “ego-boundaries,” with 

deficient sense of privacy of one’s inner world 

 

o Bijv. Elyn Saks: “Ik werd regelmatig bezocht door de vreemdste fantasieën, die zo heftig 

waren dat er moeilijk aan te ontsnappen was. Niet zozeer zinsbegoochelingen of 

visioenen, maar zeer levensechte voorstellingen die nauwelijks te onderscheiden waren 

van de werkelijkheid. Ze kwamen zomaar uit de lucht vallen, zonder waarschuwing vooraf 

en zonder aanwijsbare reden (…) Scenario’s dienden zich vanzelf aan, de een na de ander, 

het was alsof ik de bioscoop niet meer uit kon er de hele nacht door de ene na de andere 

gestoorde film werd gedraaid.” 

 distortions of first-person perspective with a failing sense of “mineness” of the 

field of awareness  

 

 Het is alsof men overgeleverd is aan een gestoorde film die in hun hoofd afspeelt. Scenario’s 

spelen af, zonder dat je die zelf hebt bedacht  

 Mensen kunnen fantaseren maar het gevoel dat die fantasieën de vrije loop op gaan  

= controleverlies van gedachten  

 

- Vreemde lichaamsgewaarwordingen  

o Piet Kuiper 

 Hoogleraar psychiatrie, melancholie / psychotische depressie  late onset  

 Boek: ‘Ver heen’ 

 Vlak voor zijn pensioen & is er door gekomen door gebruik van medicatie die 

hij zelf afraadde  

 Kernelementen: 

 Declenchering op: 

 Vergankelijkheid zelf/ander 

o “Ik leed een ernstig verlies, reageerde  heftig op mijn 

pensionering die vijf jaar vroeger kwam dan ik jarenlang gedacht 

had, de virusinfectie maakte me duidelijk dat mijn idee mijzelf in 

de eeuwige jeugd te kunnen verlustigen een illusie was, de fictie 

‘ik blijf jong door een vriendschap met een jonge man’ werd mij 

uit handen geslagen”.  

 Discussies over homoseksualiteit 
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 Een Psychose komt niet willekeurig opduiken  Zijn 2 thema’s  

o Vergankelijkheid:  

 Hij beseft dat hij fysiek niet meer zo goed kan, hij wordt 

ziek.  

o Homoseksualiteit  

 Hij houdt discussies met leerlingen en blijft verdedigen 

dat het een ziekte is. 

 

 Er is een existentieel kantelpunt  °kwetsbaarheid & symptomen volgen  

 

o Ook controleverlies  

 ‘Waarnemingen roepen associaties op. De stralenkrans van verhalen en 

fantasieën om de dingen verbleekte, mijn associaties verarmden, en zo verloren ze 

hun meerwaarde. Het bewustzijn dat als een stroom kan zijn waarin beken 

uitmonden en die zich dan weer vertakt, werd steeds meer een pover waterloopje. 

Mijn belevingswereld verdroogde.’ 

  De wereld verdroogde omdat er geen woorden meer waren om te beschrijven 

wat er was; als er geen verhalen meer zijn verbleken de dingen  

 

o Vreemde lichaamsgewaarwordingen  

 “Ik kon niets meer zien, wel met mijn lijfelijke ogen, maar niet met de ogen van de 

geest en de ziel. De wereld werd onwezenlijk voor mij, ‘mijn hoofd is niet goed’, 

dat is wat ik voelde. (…) Ik zag de kleuren maar beleefde ze niet”. 

  Zijn kijken werd anders; Hij zag wel, maar beleefde het niet meer 

 

 “terwijl mijn ogen goed functioneerden, zag ik niet meer helder. Het 

gezichtsvermogen van mijn ziel faalde.” 

 “Moe kwamen we in Q. aan. Het leek wel of ik de slaapziekte had. 's Nachts sliep 

ik, overdag deed ik lange dutten, telkens weer wegzakkend. … De associaties 

waardoor de dingen hun kleur krijgen, hadden me ontbroken onderweg en hier 

deed ik vrijwel niets anders dan slapen… Pijn had ik niet, maar mijn hoofd was vol 

watten, ik zag niet écht… “ 

 zijn gedachten waren niet meer aanwezig (taalverlies)  ° waas en watten  

 

 Er is input van het lichaam; als we plotse dingen ervaren die we niet kunnen 

kaderen  men kan enkel getuigen van wat hij ondergaat  

 

 

 Striemende hoofdpijn en toenemende angsten, vrees te dementeren (net zoals 

zijn moeder) 

 °hoofdpijn en angst  °paniekaanvallen  

 Hij was bang van dementie  
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 “In de herfst kreeg ik vreemde aanvallen van wanhoop. Ik wilde dan dat Willem 

[vriend] zou komen, van zijn aanwezigheid verwachtte ik enige opluchting. Wat ik 

zei gedurende zo'n aanval, was altijd hetzelfde: ‘Mijn hoofd is niet goed en voelt 

leeg. Komt dat omdat er al zoveel hersencellen te gronde zijn gegaan? Willem, er 

is niets meer van me over.’ Zo duidde ik aan dat ik geen associaties meer had, dat 

mijn gedachten verarmd waren”. (p. 62) 

 Aanvallen van wanhoop = een affectieve reactie die volgde op de angsten en 

hoofdpijnen  

 

 “De angsten breidden zich uit, ik stond er machteloos tegenover. Ik moest mijn 

werk opgeven, na een harde strijd die ik verloor.” 

  Gevoel dat het lichaam kapot aan het gaan is 

 

 Lichaam voelt vreemd & zelfervaring vervaagt  controleverlies over 

woorden en gedachten  angst, wanhoop 

 

 Een discrete psychose is ook eerder gefocust op affectieve reacties  

 Een angst voor jezelf alsook voor je omgeving  

 °depressie / wanhoop/… dat je de grip kwijt bent  

 

 “Naarmate de tijd voortschreed, werd mijn beleven meer en meer door gruwelijke 

voorstellingen beheerst. Het ommetje dat ik vaak maakte met de honden, maakte 

ik nu alleen omdat ik het thuis niet uit kon houden. Ik moest de straat op. 

Noorderdwarsstraat, Noorderstraat. Lopend langs de Reguliersgracht moest ik 

heftig slikken, keer op keer. Ik moest mijn adem inhouden, want uit mijn lichaam 

komt ‘het’ naar boven. Ik wist niet wat. De levenskracht zelf? Die moest ik dan bij 

me proberen te houden. Ik drukte mijn middenrif naar beneden, de angst ging in 

paniek over. Nu voelde ik het, terwijl ik mijn keel in een krampachtige stand hield. 

Het waren de ingewanden zelf die naar boven kwamen. Stel je voor dat dat 

doorgaat, dan braak ik mijn eigen ingewanden uit. Noortje vroeg wat er was. Ik 

zei haar dat ik het absoluut niet kon uitleggen.” 

 Het controle verlies van woorden en gedachten  

      zelfervaring vervaagt  lichaam begint vreemd aan te voelen  °angst  

 Het is voor Piet niet uit te leggen omdat het niet via de secundaire processen 

loopt  
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- Stuurloos en impulsief gedrag  

= uitdrukking van wat we verloren zijn (de controle)  

 Dat is het punt dat de mogelijkheid tot agressie binnensluipt  

o “Hoe ondraaglijk de toestand ook voor me was, ik wilde me niet doodmaken. Voor de 

dood was ik veel te bang. Dan zou ik voor God moeten verschijnen, en hij zou me doen 

wegzinken in de eeuwige verdoemenis. Opeens kwamen er ook voor mijzelf onbegrijpelijke 

impulsen op. Ik wilde me een onherstelbare verwonding toebrengen. Ook nu achteraf kan 

ik niet zeggen wat mij verhinderd heeft mijn impuls in een handeling om te zetten. De 

vraag komt nog wel eens op wanneer ik het vlijmscherpe mes zie liggen. Messen en 

scharen werden een obsessie. Ik merkte dat ik gevaarlijk werd voor mijn dochter ” (p.65) 

 Het is ondraaglijk voor hem  °ongewilde impulsen  

 Hij voelt de ongewilde impuls binnenin hem die de controle zou kunnen nemen en dat 

is hetgeen dat hem bang maakt  

 

o “Angsten en paniektoestanden brachten me af en toe bijna tot agressief gedrag. Ik voelde 

de hersencellen verteren in mijn hoofd […] Het ging niet meer, het was nu duidelijk. Ik was 

een gevaar voor mijzelf en anderen geworden. Nergens vond ik meer rust, de ene impuls 

volgde snel op de andere, mateloos schuldgevoel, woede en wanhoop. Ik kon zelf nog 

beslissen: ‘Ik moet opgenomen worden. Nu meteen.’” (p.65)  

 

 

- Verstomming en perplexiteit  

o Zinsverbijstering: wat gewoon leek, wordt vervreemd  

 Ze snappen het zelf niet dat het kan  

 Wat gewoon leek is nu vervreemd omdat er vreemde belevingen zijn bijgekomen  

 

o Angst, paniek, depressie  Middelen  

 Hier komt vaak de stap naar zelfmedicatie om er mee om te gaan  

!! kan het ook verergeren MAAR het is begrijpelijk als poging om het op te lossen  

 

 Piet Kuiper: Na zijn psychose kon hij wel terug via de secundaire denkprocessen denken  

 van een bizarre beleving stapsgewijs naar de secundaire denkprocessen  
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4.3.1.1. Benadering van de stappen binnen de discrete psychose  

- Gaëtan de Clérambault : Syndroom van mentaal automatisme  

= Wanneer automatismen in de bewuste processen optreed = niet onder controle van het 

zelfbewustzijn  

o Interferentie door opgedrongen ervaringen  

o Xenopatisch: De persoon kan het niet plaatsen = ziek zijn van het vreemde  

 

 Er is een onderscheid tussen e maken: van positief en negatief  

 Positief mentaal automatisme: Spontaan (automatisch) duiken allerlei ervaringen 

op, vaak vreemd van aard, die haaks staan op wat de persoon normaliter ervaart. 

Positief is iets dat erbij komt 

 Er komt het onverwachte en vreemde bij  

 Op verschillende niveaus kunnen er dingen bij komen (zintuigen)  

 Cognitief/verbaal (bijv. opgedrongen gedachten, gedachtenecho, 

aprosexie = gedachten gaan te snel, ze niet kunnen volgen) 

 Motorisch (bijv. ongewilde bewegingen; automatische handelingen; 

impulsen) 

 Sensorisch (bijv. vreemde geuren waarnemen, vreemde 

lichaamssensaties) 

 Affectief (bijv. plots opduikende emoties die men vreemd vindt, 

obsessionele angsten) 

 

 Scenarist van het bewustzijn laat zich gaan in improvisaties zonder zich 

af te stemmen met de regisseur van dienst; de regisseur kijkt 

stomverbaasd toe  

o ‘Ik werd regelmatig bezocht door de vreemdste fantasieën, die waren zo hevig dat er 

moeilijk aan te ontsnappen was. Niet zozeer zinsbegoochelingen of visioenen, maar zeer 

levensechte voorstellingen die nauwelijks te onderscheiden waren van de werkelijkheid. 

Ze kwamen zomaar uit de lucht vallen, zonder waarschuwing vooraf en zonder 

aanwijsbare reden.’  

o ‘Bij een psychose, lost de muur die tussen fantasie en werkelijkheid in staat gewoon op. In 

mijn hoofd waren de fantasieën reëel en het gebeurde allemaal echt. De beelden en 

handelingen vonden werkelijk plaats en daarvan raakte ik buiten zinnen 

 

 

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

ervaring: confrontaties met aspecten van ‘niets’ die de persoon verwarren en/of 

verwonderen 

 Het is iets wat wegvalt / °gaten  

 Cognitief/verbaal (bijv. gedachtenonderbreking, gedachten verdwijnen, 

perplexiteit zonder object) 

 Motorisch (bijv. inhibities) 

 Sensorisch (bijv. paradoxaal niets voelen (bijv. pijn), vermoeid) 

 Affectief (bijv. leegte, emotieloos) 

 

 Veelal is mentaal automatische aanvankelijk affectief neutraal en is er weinig 

mentale elaboratie.  

 Men stelt de emoties wel vast maar reageert hier aanvankelijk niet op. Pas als 
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er een dieper besef van is dat het blijvend zou zijn  °angst  

 Het vreemde ervan dringt geleidelijk aan door  

 ‘negatieve symptomen’ (kwalitatieve uitval op punt van willen, voelen, denken, 

sociaal contact, lichaamservaring…):  

 2 dimensies:  

 “avolition-apathy” 

“diminished expressiveness” 

 Elyn Saks: 

 “… . Willekeurige momenten in de tijd volgen elkaar op: beelden, geluiden, 

gedachten en gevoelens die niet bij elkaar horen. Er is geen 

ordeningssysteem meer dat opeenvolgende momenten in de tijd op een 

samenhangende manier rangschikt die ze betekenis geeft” (p. 21) 

 Mentaal automatisme  fundamentele verstoring tijdsbesef en 

ruimtegevoel; want taal en verhaal creëren dit 

 

 

- Fenomenologisch  

= Verstoorde zelf-ervaring bij schizofrenie  

o Heeft ook in detail beschreven wat een discrete psychotische ervaring is en heeft dit 

gekoppeld aan de centraal verstoorde zelfervaring zoals bij schizofrenie 

o De kern ervan is:  

 “Self-Disorders refer to a disturbed structure of subjectivity, i.e., a disturbed 

sense of the experiential self. This ordinary sense of self signifies living our 

(conscious) life in the first-person perspective, as a self-present, single, 

temporally persistent, bodily, and demarcated (bounded) subject of experience 

and action. Phenomenology and neuroscience operate here with the notions of 

“minimal” or “core” self to describe a structure of experience that necessarily 

must be in place in order for the experience to be subjective, i.e., to be 

someone’s experience. The notion of “minimal self” signifies the first personal 

articulation of experience, typically called “mine-ness,” “my-ness,” “for-me-ness” 

or ipseity.” (Norgaard & Parnas, 2014)  

 

 Een verstoorde zelfervaring  

 Het idee dat in onze gewone ervaringen we een ‘minimal self’ ervaren  

 Het is iemand in zijn gewone bewustzijnstoestand ookal denk/zeg/doe je 

niets 

 Je voelt je minimaal jezelf = zelfgevoel OF Ipseïteit  

      = Jezelf als afgelijnde entiteit zien, in tijd consistent en waarbij je zelf 

      acties onderneemt  

 

 “In schizophrenia spectrum disorders, this basic selfhood seems to be challenged, 

unstable and oscillating, resulting in often alarming and alienating experiences, 

frequently dating back to childhood or early adolescence. The patient feels 

ephemeral, lacking core identity, profoundly (yet ineffably) different from others 

,and alienated from the social world.” (Norgaard & Parnas, 2014) 

 

 Bij schizofrenie wordt de zelfervaring ook uitgedaagd:  
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 7 Typische uitingen van verstoorde zelfervaring bij schizofreen functioneren  

 Het basisgevoel is verminderd  

 Het gevoel dat je bestaat  

 Verstoring in dat basisgevoel zorgt ook voor een verstoring in het gevoel 

dat de dingen van uzelf zijn  

 De zelfervaring verstoord ~ alsof de gedachten niet van jezelf zijn  

 Spatialisering van de bestaansaspecten  

 Bepaalde gedachten niet ervaren als een interne overweging maar als 

dingen van buitenaf  

 Het wordt een ruimtelijk gebeuren  Intern proces  

 De ‘ego-grens’ vervaagd  

 Wat wordt afgelijnd als het ‘ik’  in u kunnen vreemde dingen 

gebeuren  

 weinig voeling met de innerlijke wereld van de persoon  

 Het gevoel dat je geen deel bent van de wereld  

  Je leeft in de wereld/ erin bent ondergedompeld  en ermee in 

interactie kan treden  

 °afstand  de voeling van ‘ik& de wereld’ gaat verloren  

 We stellen de vanzelfsprekende dingen in vraag  

 We stellen allerlei dingen in vraag die voor ons bewustzijn geen 

probleem zijn  

 Hyperreflexiviteit 

 Niet meer kunnen stoppen met denken  

 Ik leef enkel in mijn hoofd en observeer mezelf constant  

 

 Deze kenmerken zijn voor mentaal automatisme en zelfstoornissen zowel geïsoleerd als 

subtiele psychose (‘schizotypie’; ‘prodromale psychose’; ‘alledaagse psychose’; 

paranormaliteit)  en eventueel gecombineerd met manifeste psychose 
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4.3.2. Manifeste psychose  
- Conceptueel:  

o Talig bewustzijn werkt met ficties: documentaire beelden (zintuigelijke indrukken) 

vermengen zich met belevingen, herinneringen en fantasie  

o ‘ik’ is een belangrijke personage binnen die fictie 

 Fictie: het is niet altijd de realiteit, maar een documentair beeld / verhaal met eigen 

meningen en subjecties 

Ook als we nadenken over de realiteit gaan ficties zich vermengen   

o Leefwereld psychose: scenario valt nu en dan radicaal weg, personages tot leven waar 

iedereen versteld van staat, stemmen praten zonder dat er iemand te zien is. 

 We nemen verschillende rollen op in het verhaal (zie vorige) Die gaan we 

combineren en integreren  

 Dan voelen we ons ‘gewoon’  

 Het scenario kan uit elkaar vallen  controle verlies of dat men actief nieuwe 

functies heeft/ vind  

 

o Wanen en hallucinaties  

 mysterieuze extra leefwereld bovenop de gewone wereld geprojecteerd 

 verwarring in het bewustzijn: wat is echt en wat niet? Is het de ‘gewone’ 

werkelijkheid of hecht je beter geloof aan de mysterieuze variant?  

 Nieuwe stem : vanwaar komt deze?  

       Toeschrijving aan een nieuw personage  

 Vaak ook cultureel historisch en niet toevallig  Sleutelfiguren  

 De verwarring ontstaat over de waarheid  °twijfel  verschuiving  

 Zoeken naar evenwicht in het bewustzijn  

 ‘dubbele administratie’ (Bleuler) 

 Er zijn waarheden die men beleeft die aansluiten bij wat anderen aanvaarden  

       Maar ook ‘extra’ waarheden die aansluiten bij de psychose  

 

o Elyn Saks: ‘Een psychose is als een verraderlijk virus dat niettemin een deel van je 

verstandelijke vermogens onaangetast laat’ 

 

 Hoe mee omgaan als hulpverlener?  

o We moeten recht doen aan dat idee van de dubbele boekhouding  

 Er zijn twee waarheden/ films die door mekaar lopen  

 Mensen willen weten wat waar is, alsook de mensen met een psychose  

      Het is een moeilijk spanningsveld  

o Het klinisch werk van Bleuler:  

 Het gaat om private belevingen & men wil afstand doen van die psychotische 

belevingen  

 Men streeft naar een zelfbeleving waarbij die stemmen gecontroleerd worden  

       De dubbele boekhouding blijft dus behouden, maar men kan ‘ermee omgaan’ 

 

 De Dubbele administratie als paradox?  

o Als clinici mogen we die niet ontkennen, maar erin meegaan 

 De mogelijkheid exploreren dat de twee leefwerelden naast mekaar kunnen leven 
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o Bij de leefwerelden zitten er dus gaten in de werkelijkheid en die worden opgevuld 

door psychische belevingen  

4.3.2.1. Hallucinaties en wanen  

- Freud / Jung: Waan en hallucinatie als oplossingspoging  

o zin proberen verlenen aan wereld vol onzin  

 uitweg voor een bewustzijn zonder verhaal  

 ontsnappingspoging om niet te verdwijnen in een wezenloos niets 

 Het zijn pogingen om tot consistentie en continuïteit te komen in je waarneming 

      Het is dus geen ziekte  

      Het is een opvulling die empirisch niet klopt (maar is beter dan niets)  

 

o Wat niet in bestaande scenario’s ingepast raakt, komt bewustzijn binnen onder de vorm 

van losse fragmenten die bovenop de gewone werkelijkheid worden geprojecteerd.  

 Hallucinaties: fragmenten verschijnen ruw en onbewerkt, waardoor de 

absurditeit voorop staat.  

 Het is een theoretische stelling : datgene wat we niet verwerkt krijgen en niet 

past in de beelden van het bewustzijn  Vormt de hallucinatie  

 Het is dus niet random MAAR heeft betrekking tot het ‘ik’ -scenario wat opzich 

weer betrekking heeft tot de werkelijkheid 

 Waan: fragmenten gemonteerd tot alternatief verhaal over de werkelijkheid  

 gevoel dat de échte waarheid onthuld zal worden 

= poging tot betekenisverlening / alternatief scenario gegeven zodat het 

onduidelijke duidelijk wordt  

 het is iets dat de boodschap in de psyché plaatst  

 

o Bijv. Elyn Saks: wandelt op een dag van school naar huis en merkt dat de huizen zelf 

onderweg boodschappen doorgeven: ‘Kijk maar eens goed. Je bent bijzonder. Je bent 

bijzonder slecht. Kijk goed en u zult vinden. Er zijn dingen die je zult moeten zien. Zien. 

Zien.’  

o ‘Ik nam deze woorden niet als geluiden waar, alsof de huizen spraken en ik ze hoorde. 

Nee, ze kwamen gewoon als gedachten in mijn hoofd op. Tegelijkertijd wist ik instinctief 

dat die gedachten niet de mijne waren. Ze waren van de huizen en de huizen hadden ze in 

mijn hoofd gestopt.’ 

 Gaëtan de Clérambault: psychotische ervaringen = ‘parasitair’ karakter  

 Het gevoel dat iets binnendringt 

 Lacan: inmenging  

      = de inmenging van de ‘andere’ of de andere leefwereld met de maatschappelijke 

         werkelijkheid  

o Gedachtenexperiment: computerspecialist  Teamviewer: je ziet dat iemand anders 

vanalles op jouw computer doet  

o Angst speelt hier een grote rol in: zowel de angst voor de psychose, en de angst door de 

psychose  
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- Hallucinaties  

o Bijkomende bizarre filmfragmenten worden bovenop de gewone bewustzijnservaring 

geprojecteerd  verwarring, want wat is waar? de gewone waarneming van de realiteit 

of de surreële versie ervan? 

o Soorten: 

 verschillende soorten ~ zintuigen  

 lichamelijke gewaarwordingen,  

 waarnemingen buitenwereld (zien, horen, smaken, aanrakingen, geur) 

 puur talige ervaringen (stemmen) 

 taal in het bewustzijn heeft een centraal integrerende rol  

o Niet automatisch pathologisch (weegschaal): 1/10 in de algemene populatie 

 Het raakt iemand en komt van buitenaf en is niet random  

 Hallucinaties komen vaak voor (1/10) maar wordt niet altijd als ‘ziek’ ervaren  

~ paranormale belevingen  

 Het kan niet echt genezen worden MAAR wel minder angst errond hebben 

 Door gesprekstherapie / gesprekken ; een rust creëren waarbij het verhaal 

t.o.v. de hallucinaties wel kunnen veranderen (niet weggaan)  

 

- Waanvorming  

o Wanen = onbetwijfelbare denkbeelden die iemand compleet in beslag nemen 

o Een waan lijkt op een theorie met stellige uitspraken over de gang van zaken in de wereld 

 Echter: Wetenschap bouwt voort op hypothesen (veronderstellingen die nooit 

absoluut zeker worden), een waan op openbaringen 

 De waan is opgebouwd uit subjectieve aannames  

 

o Openbaringen: wonderbaarlijke tekens uit de buitenwereld maken een waarheid duidelijk 

waar het ik nog nooit aan had gedacht. Wie dat soort tekens ziet en doorziet, voelt zich 

een bevoorrechte getuige, een ziener  

 De tekens worden voortgebouwd op associatieve denkprocessen (geen logische)  

 primaire denkprocessen voorop:  

 intuïtieve associaties tussen waarnemingen, fantasieën en herinneringen 

 fascinerende patronen  

 Vaak focus op terugkerende vormelijke patronen, zoals herhaalde 

kleuren, woorden klanken, getallen.  vormgelijkenissen  

 

 Aangezien dat soort ‘inzicht’ niet logisch tot stand kwam, valt er moeilijk aan te 

twijfelen  

 We kunnen niet met logische argumenten benaderen want het is zelf niet logisch 

opgebouwd  

 Kusters: waanzinnig-mystiek ‘ontdenken’ 
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o Waan = poging met openbaringen vooralsnog een verhaal te vertellen 

= opbouwen van die tekens tot een scenario  

 onlogische openbaringen met elkaar verbinden in een nieuw aannemelijk 

scenario 

 primaire gedachtepatronen uit hallucinaties en openbaringen zijn altijd talig: in 

een waantoestand vat iemand ze op als een geheime code. Deze probeert hij te 

ontcijferen om vervolgens te verkondigen wat de waarheid is 

 

o Er zijn primaire gedachten patronen aan verbonden en deze kunnen zowel negatief als 

positief uitdraaien  

 Slechtste geval: mikpunt van een complot vol duistere bedoelingen (paranoïde 

achtervolgingswaan) of tot slachtoffer van een onaflosbare schuld 

(melancholische schuldwaan  

 

 Beste geval: ‘ziener’ (grootheidswaan 

 

o Voorbeeld 1: Piet Kuiper 

 “Ik wandelde over het pad naar de uitgang van de Valeriuskliniek, door het hek 

naar de hoek van de Lairessestraat/Valeriusplein en wachtte daar tot mijn vrouw 

kwam met de honden. Twee eksters vlogen op, het licht weerkaatste op hun 

blauw-zwarte veren. Hun aanwezigheid nam een sluier weg, gaf me een helder 

inzicht. Ik zag het opeens: dit is de gewone werkelijkheid niet. Ik begon nu alles 

wat verborgen was te begrijpen. Ik ben al over de grens heen, die leven en dood 

scheidt. Noortje kwam eraan rijden om te gaan wandelen met de honden. ‘Dag, 

hoe gaat het? Wat is er, je kijkt me aan of ik een vreemde ben.’ Het ging door mijn 

hoofd: ‘En dat is ook zo.’ Ook in het Vondelpark zag ik eksters. Uit een hoge boom 

hoorde ik een merkwaardig geluid, dat ik herkende als het krijsen van de 

helgroene papegaaitjes, die zich daar hebben gevestigd. Dan zie ik er zes, achter 

elkaar overvliegen. Dit is dus niet de gewone werkelijkheid, concludeerde ik, want 

zoveel kunnen er niet zijn.” (p.82) 

 Perceptie van externe tekens die de waarheid reveleren  

 Het is een puur subjectieve beleving  vervreemdingswaan  

 ‘tekens rondom mij’  neurotische psychose ‘binnenin-mij-beleving’ 

 “Toen kwam het ogenblik waarop alle twijfels weken. De nevels trokken geheel en 

al op. Het gewone leven blijkt de hel reeds te zijn. Ik was overtuigd: de vrouw die 

om me heen is, is Noortje niet en het meisje dat komt eten, is zeker Kathleen niet. 

Dit is de hel. O zeker, in de hel zijn duivels en er worden onverdraaglijk hete vuren 

gestookt. God zorgt dat je niet sterft zodat je de pijn blijft voelen. Dat gebeurt nu 

al met mensen die een uitterende ziekte hebben. Je wilt dood, de toestand is toch 

volstrekt hopeloos, maar je kunt niet dood. Ik wist zeker dat ik later ook aan 

intense lichamelijke kwellingen zou worden onderworpen.” (p90) 

 Verdoemdheidswaan; ‘ik’ = gevangen in eeuwige straf  
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o Voorbeeld: Sven Unik-ID ‘ingewikkeld’  

 Combineert studies landschapsarchitectuur met semiprofessioneel wielrennen en 

creatief televisiewerk. Krijgt blaasontsteking  neemt antibiotica 

 Overtuiging: samenzwering door Zwitserse producent antibioticum  

 Alles wat met Zwitserland te maken had = verdacht; meent dat zijn ouders en de 

Zwitsers tegen hem samenspannen  achtervolgingswaan 

 Openbarende tekens van intrige: vrienden die een Zwitsers uurwerk cadeau 

geven, de plotse dood van zijn kat, televisietoestellen 

 “Ik zat in een film. Ik was de film. Het kon elke seconde afgelopen zijn. Het was 

niet meer zoals in een spannende film, dit was echt” 

 bracht hem op de grens van de zelfdoding: “Ik deed die zelfmoordpogingen niet 

omdat ik depressief was, maar omdat ik het verschrikkelijke inzicht had dat een 

wereld die niet klopt, niet leefbaar is.” 

 wikkelde zich in met verband: om het lichaam fysiek samen te houden 

 

o  Dit lijkt telkens triviaal voor de buitenwereld; maar niet voor de persoon die zijn unieke 

belevingswereld heeft  

o Vervolgstap: 

 Om de chaos en opwinding uit hallucinaties en wanen te temperen : expressie 

nodig 

 ‘Postproductie’ 

 Hun verhaal vertellen  

 Hun vreemdheid uitdrukken  

 Expressie geven aan de uitdaging waar ze getuige van zijn  

 

4.3.2.2. Breukvlakken  

- Guiraud: xenopathie = ziek van het vreemde dat je overkomt 

o Rare beelden in je hoofd, woorden die zomaar verdampen, visionaire boodschappen 

overal in het rond  

 bevreemding: is de persoon in de spiegel wel écht, of is het een schim? Ben ík het die 

daar te zien is, of schemert het gezicht van een ander door mijn eigen gelaat? 

 Het leidt allemaal tot de vraag wat de waarheid is  Vervreemding  

 

- Sven Unik-ID: ‘De psychose maaide alles weg. Ik werd helemaal leeg, alles wat mij tot mij maakte 

verdween. Mijn identiteit, alles waardoor ik Sven was, werd weggeveegd. Het was alsof mijn 

harde schijf helemaal geformatteerd werd. Er bleef niets over. Ik besef nu dat ik later, toen ik 

beter werd, opnieuw mijn identiteit ben moeten beginnen heropbouwen’.  

 De herkenningspunten en continuïteit vallen weg/ verbrokkelt  

o verliest herkenningspunten en ziet slechts de vage contouren van zijn vroegere identiteit. 

 Voor de rest is het zelfbeeld té onbegrijpelijk om mee samen te vallen. 

o In het ergste geval: zelfbeeld valt uiteen 

o Oplossing Sven Unik-ID: zich omwikkelen met elastisch verband tot mummie 
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- Wouter Kusters  

o “De wereld wordt de waanzinnige vreemd en hij raakt perplex over de non-fundamenten 

van het bestaan, de existentiële leegte én volte tegelijkertijd. De waanzinnige stuit of hij 

nu wil of niet – op vragen van levensbelang: wat is leven, wat is goed en kwaad, waarheen 

gaat de tijd?” 

 

- Psychoses confronteren met een universeel probleem: niemand weet vanzelf wat hij best 

aanvangt met zijn leven 

 De leegte die een volte is  

 De confrontatie met existentiële vragen  

 Het normaal voelen is een common sense door het verhaal dat u leid doorheen 

het leven  

- Lacan: we worstelen met vier grote issues : genderkwesties, seks en liefde, aansturing en 

autonomie, en leven in het licht van de dood  onbestemdheid 

o We worstelen met vele punten waar geen automatisch antwoord voor is  

 Formules om te berekenen hoe je zin geeft aan een leven, of hoe je een kind best 

opvoedt, bestaan niet.  

o We kunnen ons verliezen in de zoektocht naar die antwoorden dus maken we gebruik van 

die verhalen die ons erdoor kunnen leiden  

 

- Die onbestemdheid leent zich wel uitstekend voor iets anders, namelijk voor creatieve 

verbeelding en verhalen allerhande  

 Woorden en verhalen organiseren onze belevingswereld 

- Peter Sloterdijk: verhalen =  symbolische immuunsystemen  

o Het zijn verhalen die je beschermen tegen de werkelijkheid  als je dat niet hebt  

 °zinloosheid/ radeloosheid  °psychose  

o Naarmate we verhalen minder geloofwaardig vinden of aan hun interne samenhang 

twijfelen, wordt ook hun beschermlaag fragieler  

 ° Zinloosheid; vager identiteitsgevoel; radeloosheid 

 

 

- Psychotische ervaringen baseren zich ook op breukvlakken  

o Bijv. Elyn Saks  

 Incident met collega Sally: net diploma in de rechten + toegangsexamen aan de 

balie gehaald 

 positie die ze als ‘ik’ inneemt, wijzigt hierdoor grondig 

 switchende rollen, maar geen houvast in nieuwe ideeën. Integendeel.  

Ideeën malen plots op de vreemdste manieren rond in haar hoofd 

‘wat in het verschiet lag was nieuw en  eng. De steigers werden afgebroken terwijl 

ik niet het idee had dat ik het bouwwerk op eigen kracht overeind kon houden’. 

 Het breukvlak dat er iets nieuw ligt waar ze misschien nog niet klaar voor 

is 

 Er zijn geen gedachten die ons kunnen laten begrijpen  
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o Ontmoeting Peter 

 ‘Vaak werd ik tijdens het vrijen met Peter plotseling bang omdat ik niet meer wist 

waar ik ophield en hij begon. Dat gevoel van overgave, grenzeloosheid, loslaten is 

voor een zelfverzekerde vrouw juist een oerprincipe, iets opwindends. Het is de 

kern van het risico dat bedpartners met elkaar nemen. Maar voor mij stond de 

“eenwording” met een man gelijk aan mezelf verliezen en soms was het 

angstaanjagend, alsof er aan de andere kant iets onbenoembaars lag, alsof ik in 

een afgrond kon vallen.’ 

  irrationele acties  

       Bijv. speelt met Peter en een vriendin een spel : voert uit wat ze vragen: 

            Beatles te zingen, de twist dansen… 

 ‘“Kom op, vraag me wat dan ook!” smeekte ik. “Zal ik mijn blouse uittrekken?” Ik 

voegde meteen de daad bij het woord.Mijn vrienden keken elkaar zenuwachtig 

aan. Ze beseften opeens dat ik de kluts ernstig kwijt was.“Zal ik kwaken als een 

eend? Ik kan kwaken als een eend!” en ik voegde de daad bij het woord.“Zal ik 

deze aspirines allemaal tegelijk innemen?” Ik deed het meteen.’ 

 Ook in de seksualiteit breekt er een continuïteit  

 De denkbeelden die bijna filmisch zijn worden omgezet in gedrag 

 

4.4. Herstel  
- Om dat gat te overbruggen zijn anderen nodig.  

o Anderen die rustig aanwezig blijven.  

o Die luisteren en praten.  

o Die samen filosoferen en suggesties geven.  

o Die verbinding zoeken wanneer zekerheden wegvallen.  

- Soms kan dat soort attente aanwezigheid helpen om een psychotische crisis te tackelen.  

 Maar ook als dat niet het geval is, en psychotische belevingen het bewustzijn overspoelen, 

blijven steunende anderen cruciaal bij het herstellen van de breuk in iemands realiteitsbeleving 

 

- Wanen en hallucinaties = inhoudelijke allusies op destabiliserende thema’s  identiteit, 

gedesorganiseerd 

 Allusies: specifieke vormentaal psychose.  

o zet denkbeelden om in filmische gebeurtenissen 

o gedachten gedragen zich dan als tastbare dingen:   

 concrete voorvallen die zich vermengen met de gewone werkelijkheid, zonder dat men 

nog weet wat echt is en wat inbeelding 

o daarbovenop bouwen psychotische belevingen voort op primaire denkprocessen  

 van hak op de tak gebeurtenissen  

 verbonden op basis terugkerende thema’s en patronen aan elkaar.  
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Bijv. Pieter Kuiper 

• Einde van zijn loopbaan hoogleraar psychiatrie: alles een straf voor vroegere fouten 

– Herinnert zich de wil van die eerste belangrijke vrouw in zijn leven, zij die van jongs af aan 

wou dat hij hoogleraar psychiatrie zou worden: zijn moeder  Schakelt de leegte in zijn 

hoofd gelijk met haar dementie  

– Wordt door studenten aangevallen op zijn visie inzake homoseksualiteit  echoot 

moeders hardvochtige religieuze denkbeelden 

– Conclusie: zijn leven is een grote mislukking en alles om hem heen is een kwelling in de 

hel. Medemensen zijn duivels, zijn trouwe viervoeters worden hellehonden, en God straft 

hem met dementie 

 

4.5. Creativiteit en psychose  
BV. Prinzhorn collectie: Tekening van een psychotische patiënt  

Jung Rode boek: Over psychotische aanvallen samen met tekeningen  

- Eerste voor mannelijke en vrouwelijke component in ieder van ons  

- Eerste die introversie en extraversie besprak  

Yayoi Kusama: had hallucinaties over bollen  

- Psychotische ervaringen duiken op in context van lastige levenservaringen.  

o Gedeeltelijk bespreekbaar: via dialoog en reflectie grip op wat beroert.  

o Ander deel is en blijft ongerijmd. Het gedijt niet binnen de dranghekkens van de rede 

 

 Men kan erover praten, maar de vreemdheid blijft  goed traceren via kunstige 

uitingen  

        Psychotische ervaringen krijgen we maar onder controle als het onzinnige zijn 

             eigen surreële plek krijgt 

- Bijv. Annie Rogers 

o Kind: begrijpt niet wat woorden betekenen, vaak de indruk haar lichaam 'kwijt' te zijn, 

vervreemding ten aanzien van leefomgeving 

o Ze stelt: om een psychose te boven te komen, moet iemand expressie geven aan wat hij 

zich nog nooit kon voorstellen.  

 taal vinden waarin je eigen stem en signatuur doorklinkt + die aansluit bij de vormentaal van je 

     psychose 

 altijd rest ‘nub of nonsense’: rare knoop die  ze niet kon ontwarren en die wars bleef van 

     betekenis. 

o Ontwierp als oplossing voor de zinloosheid van de taal een ‘goddelijk alfabet’  spel met 

klanken en beelden; uitingen van primaire denkprocessen 

o ‘In mijn schetsboek ontvouwen beelden zich samen met zinnen en poëtische fragmenten; 

woorden die sprekend zijn voor die beelden; vrolijke schetsen van eigenaardige 

onmogelijkheden.’ 

 

o Annie Rogers verplaatst het excentrieke element dat eerst in haar zit met haar artistieke 

expressies naar een afgebakende plek buiten haar. Onzinnige ervaringen belagen haar 

hierdoor een pak minder. Pen en papier drijven de bezetenheid uit.  



Sara Cuypers 2021-2022 
 

 

- Jacques-Alain Miller: bricolage  

o Beelden, vormen, geluiden en stemmingen die in een psychose eerst het gras vanonder 

de voeten wegmaaien, krijgen een tweede leven in creaties. 

 2 dingen bij mekaar brengen bv Picasso : zadel en stuur = schedel  

 Ook in psychose kunnen we bricoleren bv. tekeningen is een vorm van de  psychose 

samenbrengen  

 

- ‘Nest’ van Sven unik-id  soort toegeven aan de primaire associatieve processen  

 hij wordt vader : vogels bouwen een nest  …  

o ‘Ik wilde de voortplanting ruimtelijk vorm geven. Het verven van een kinderkamer was 

niet voldoende. Het was het begin van een denkproces om het voortplanten te 

“verbeelden”. Ik kwam bij het “nest”, iets mooi en architecturaal, iets dat staat voor de 

zorg voor kinderen. Het werd een uitstulping aan ons huis, gestut door zeven zuilen. Het 

werd een nest dat rustte op zeven boomstammen. Dat nest was om mijn kinderen, en 

mezelf, te beschermen. In het bos ben ik in de natuur, vind ik mijn eigen natuur en is er 

bescherming tegen de natuurelementen die me bedreigen. Christelle en ik zijn ook de 

boomstammen die het leven van onze kinderen ondersteunen. Het was mijn manier om 

te laten zien dat ik de verantwoordelijkheid van kinderen krijgen wel aan kon, de 

verantwoordelijkheid om leven te geven.’ 

o ‘Ik maak gedachtesprongen en speel met woorden om die verbanden te leggen. Ik denk 

dat je als hulpverlener niet de indruk mag geven dat zo’n verhaal onzinnig of verkeerd is 

en dat het met een pilletje onderdrukt of weggeruimd kan worden. Ik denk dat je er 

alleen wat kan aan doen als je het verhaal wil aanhoren en proberen begrijpen. Mijn 

verhaal is even uniek als al die andere verhalen. Die verhalen moeten kunnen verteld 

worden en misschien helpt dat vertellen ook beter als er geluisterd wordt.’ 

 

4.6. Besluit: anders kijken naar psychose  
- Waarom?  

 Psychotische ervaringen wissen heel veel herkenbaarheid weg: logisch onnavolgbaar, 

bevreemdende impact, kunnen angst aanjagen  

o Personen met psychoses lijken heel erg te verschillen van anderen 

- Daarom:  

o Omgeving moet zich ontvankelijk en rustig opstellen 

 °vertrouwensband  

o Via woorden zoeken naar verbinding en via overleg naar oplossingen voor grote en kleine 

zorgen. 

o Zorgen voor toevluchtsoorden waar mensen tijd en ruimte krijgen om te zijn en te zoeken 

 Medicijnen: bij een kwart van de gebruikers een goed effect hebben  

 Gesprekstherapie: moeilijke ervaringen worden bespreekbaar  

 Passie en creativiteit: plek geven aan kronkels die wars blijven van alle betekenis 

 Contacten met gelijkgestemden. 

- Uitdagingen : 

o Openheid voor extreme belevingswerelden 

 Ernstige psychiatrische aandoeningen zoals psychose als uitdaging 

 Te benaderen vanuit eerste-persoonsperspectieven  

o Eigen angst leren hanteren  
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5. Werkvormen  

5.1. Inleiding: cross-cultureel onderzoek  
Psychologische stoornissen zijn niet enkel objectief vast te stellen, maar hebben ook hun eigen 

leefwereld. De mensen die hun begeleiden moeten ‘de voeling’ hebben. Namelijk het irrationele een plek 

kunnen geven in therapeutische proces (kunstproductie) Of als een gesprekstechniek ruimte ervoor 

geven. Op een begrijpbare manier spreken; ook de psychotische verschijningen bespreken en tolereren. 

We gaan de continuïteit proberen herstellen en de vervreemding vermijden.  

- Welke cross-culturele praktijken rond psychose? 

 Boek van antropologen  hoe verschillende culturen omgaan met psychose/waanzin 

      Waarom? : Het is een menselijk en biologisch gegeven  

 

- USA: psychose  

o In de VS zijn de meeste problemen  

 Ookal lijkt amerika ‘the placet o be’ en het verste gevorderd (economisch-

maatschappelijk) 

o Zware sociale problemen (dakloosheid, uitval in competitieve economie, extreme druk op 

familie, weinig informele steun) 

 Als we door omstandigheden uit de actieve economie vallen  dakloos 

 Er is geen goede zorg meer voor de familie als 1 iemand uitvalt  

 er is weinig informele zorg  

o Sterk onderscheid ‘crazies’ / ‘normals’ 

- ‘Social defeat’: meer sociale stress en minder sociale status  meer kans psychose 

 Het is van de economisch-sociale ladder vallen  

- “Schizophrenia is the story of the way that poverty, violence and being on the wrong side of 

power drive us mad” (p. 197) 

 Door armoede, agressie en het gevoel van kansloos te zijn /machteloos te zijn  

 Sociaal herstel  is mogelijk als ze die kenmerken willen aanpakken  

 

 Het is dus een duidelijke cyclus: hoe meer men in die dakloosheid komt hoe slechter het gaat 

met de mensen en zijn ze gevoeliger voor problematieken en minder mogelijkheden hebben 

en weer verder in die armoede/dakloosheid komen  
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- Westerse wereld:  Het contrast tussen het westen en de ‘onderontwikkelde’ landen  

o Sterk negatieve interpretatie psychotische symptomen: label staat centraal  “not fully 

human”  

 Een label biedt ons vertrouwen, een focus en een duidelijkheid, maar ook stigma 

<-> bijv. India: minder categoriale focus,pragmatische focus op impact op naasten 

o Meer social defeat eens de diagnose 

o Weinig tolerantie van maatschappelijke omgeving 

o Opvang buiten huiselijke sfeer als ‘patiënt’ = stigma: ik ben minder 

o Vaak breuk binnen familie door psychose  isolement 

<-> bijv. India: familiale opvang 

o Moeilijk op huisvestingsmarkt 

o Weinig waardering informeel werk (bijv. huishouden)  

 informeel werk wordt gezien dat het geen nut heeft of als ‘carrière opgeven’ etc.  

<-> bijv. India daar wordt het verwacht dat  men het huishouden doe en dat men er voor 

de familie gezorgd wordt  

o Moeilijk op job-markt  stress jobs 

o Niet-metafysische interpretaties van psychotische symptomen  meer ‘onzin’ 

 India heeft eerder de interpretatie via verhalen en volkswijsheid 

       Ze hebben minder focus op het individu  naasten worden betrokken  

        Ze hebben een magische manier van ermee omgaan  

Hoe we in ons systeem kunnen tegemoet komen aan de tekorten van het systeem  

 Conclusies  

o Minimaliseer de diagnostische taal en hou het zo neutraal mogelijk 

o Focus op het gedrag eerder dan de intrapsychische fenomenen  

o Zet in op het werk  

o Minimaliseer sociale isolatie, maar betrek de omgeving  

o Voorzie een goede en veilige verblijfplaats 

o Ga erop in met praten  

o Wees medelevend en respectvol voor de psychotische ervaringen  

 

 

 

5.2. Werkvormen voor herstelgerichtheid  

5.2.1. Passende crisisinterventie  
- We weten van de literatuur hoe we moeten 

omgaan met iemand met acuut psychotische 

problemen. MAAR dit is te weinig 

doorgedrongen in het huidige zorgsysteem.  

- Zo hebben we de nulde en eerste- lijns 

verzorgers die hier duidelijk ondervoed zijn aan 

deze kennis.  
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- Delphi studie : Conclusies (HV= hulpverlener) 

o Eerste hulp recommandaties  

 Eerste hulp moet erkennen dat er een psychotische beleving is en weten wanneer 

er symptomen te zien zijn en hoe deze zich voordoen  

 Elke persoon is uniek en symptomen kunnen dus variëren tussen personen alsook 

doorheen de tijd variëren  

 Men moet altijd de spirituele en culturele context in acht nemen  

o In de bejegening van de eerste hulp 

 Men moet laagdrempelige hulp aanbieden; niet enkel weten wat de persoon doet 

      maar ook er voeling mee hebben en begrip tonen  

 Ze moeten zich zorgend en niet-beoordelend opstellen  

 Er is vaak een angst bij de patiënt alsook bij de professional waardoor we dus 

      niet uit die angst mogen handelen 

 Patiënten zijn vaak beschaamd om hun symptomen en gedrag en willen het dus 

vaak geheim houden  

 HV moet dus erkennend zijn en niet dwingen om alles open te leggen  

 Men moet de patiënt op een persoonlijke (op het individuele ingaan)  en private 

manier benaderen  

 !!!  Nooit iemand aanraken zonder toestemming 

 De HV Moet in specifieke termen bespreken waarom hij bezorgd is; woorden 

kleven op wat hij ziet en gedragsmatige taal gebruiken  

 Laat de patiënt spreken; laat hem het tempo en de stijl van het gesprek bepalen  

 Men moet erkennen dat er een angst is voor de gedachten en gevoelens die 

opkomen  

 Grootste drempel = vervreemding van zichzelf en de ander 

 De HV moet vragen wat zou kunnen helpen ; hem geruststellen; ondersteunen ; 

autonomie aansturen door zelf de keuzes te laten maken ; hoop geven  

 Men mag niet forceren om te praten over de belevenissen; maar we laten weten 

dat je er bent wanneer ze at wel willen  

 De HV moet dus respect tonen; geen oordeel vellen /geven  Ruimte maken voor de patiënt 

en zijn verhaal  

≠ het probleem minimaliseren / miskennen/ discussiëren  

 Rustig blijven MAAR niet de psychotische beleving aanmoedigen of ermee lachen ; 

sarcasme gebruiken of paternalizerende uitspraken doen   

 Men moet erkennen dat het moeilijk kan zijn voor de persoon om het te vertellen 

 Erkennen dat de belevingen echt zijn voor die persoon; niet miskennen ; niet angstig 

reageren   

 

o Als de communicatie niet lukt 

 HV gaat met ongecompliceerde taal spreken; we proberen toch nog zelf te 

communiceren op een korte, eenvoudige manier 

 Er moet tijd gegeven worden aan de patiënt om te antwoorden  

 Ga er van uit dat ookal laten ze niet veel emoties zien dat die er toch zijn 

 Alsook dat als het lijkt dat ze je niet begrijpen er toch altijd vanuit gaan dat ze je 

begrijpen  
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o Als hulp geweigerd wordt 

 Er kan verwarring en angst zijn die hun tegenhouden om het toe te geven ; dus 

door HV erkennen  

 Vraag naar een vertrouwenspersoon in de omgeving  °rust en connectie  

 Er kan geen inzicht zijn in de problematiek waarbij men actief weerstand biedt  

 We blijven rustig en hebben geduld; We mogen niet gaan dreigen met 

acties of hospitalisatie  

 We blijven vriendelijk en open om zo toch tot een verbondenheid te 

komen  

 

o Bij een acuut probleem; crisissituatie waarbij de persoon is onwel geworden  

 Zo kalm mogelijk blijven ; evalueer de situatie met zijn risico’s  

 Nagaan of er een plan is voor herval of preventie 

 Zoek naar de vertrouwenspersoon  

 Communiceer op een rustige, duidelijke en niet-dreigende manier ; beantwoord 

kalm alle vragen die er eventueel zijn  

 Blijf autonomie aansturen in de keuzes van de persoon; controlegevoel bij hun  

 De-escaleer de situatie; zorg voor veilig gevoel, van de persoon alsook van jezelf 

 Als het niet lukt moeten we bereid zijn hulp in te schakelen en een 

interventie te doen  

 MAAR we blijven als pratende persoon aanwezig; we leggen uit in 

duidelijke taal wat er gebeurt en waarom  

 

o Wat bij agressie  

 Mensen met een psychose zijn vaan niet gevaarlijk of agressief naar anderen toe 

maar eerder een risico voor hunzelf  

 HV mag niet reageren op een vijandige, disciplinerende, dreigende of uitdagende 

manier  

 Blijf kalm en vermijd nerveus gedrag 

 Indien er toch angst is of de HV onveilig is moet er hulp ingeschakeld worden  

 

 

5.2.2. Ervaringsdeskundigheid implementeren  
 Het is de voorbij 10j veel ingezet in de GGZ 

- Basis: Pinel – Pussin  

o Pinel zette ook een ervaringsdeskundige (Pussin) aan het hoofd van zijn psychiatrische 

ziekenhuis 

 Zelfs hij zag dat de gewone hulpverleners een emotionele afstand nemen van de 

patiënten en men dus niet empathisch omgaat met hun 

- Personen met eigen ervaringen (psychose, verslaving…) laten participeren in alle lagen van de 

zorg 

 alle niveaus een betrekking = beste  tegengaan bevooroordelingen  

o Stigmatisering en stereotypering tegen gaan 

o Advocacy voor rol patiënt; doorbreken nefaste machtsdynamieken (bijv. segregatie 

patiënt/personeel) 

 Wij – Zij tegengaan  
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o Positief rolmodel: hoop en perspectief om voorbij crisis te raken, herstel is haalbaar 

 

 Risico: Nieuwe normativiteit  

o We zorgen ervoor dat de stem van de patiënt actief wordt betrokken en gebruikt als 

positief rolmodel  

 Nieuwe patiënt heeft een deuk in zijn zelfvertrouwen en door het rolmodel te zien 

zal er een nieuwe hoop zich inbouwen  

o !!!MAAR!!!  

Het mag geen herhaling van de machtsdynamieken zijn; Alsook zit er een knelpunt 

rond niveau en betaling  

 Als het als rolmodel wordt gezien is er kans dat het een norm wordt; en dat is 

een verkeerdelijk idee van een streefdoel voor de nieuwe patiënten 

 We moeten bewaken dat we het ik-verhaal van de EVKD niet gaan zien als het 

absoluut succesverhaal  

 MAAR Inzetten op de omgang en ervaringsgericht een oplossing bieden of 

steunpunten aanbieden  

 

5.2.3. Herstelgericht instellingswerk  
- Residentiële verblijfplaatsen inrichten volgens de herstelgerichte ideologie  

- Theorie Alfredo Zenoni 

 Hij geeft kritiek op de ‘ziekenhuisafdeling’. 

o Klassiek instellingswerk:  

 Vertrekpunt: therapeutische visie en ideaal in functie van een doelgroep 

 abstinentie, gezonde leefstijl, leren mentaliseren, ADL verbeteren…; ‘wij 

weten wat goed is voor jou’   

 exclusie van anderen; bijv. ‘dubbeldiagnose’ 

 Het voordeel hierbij is wel dat mensen die binnen de doelgroep passen er 

goed op reageren. & Maar wat dan met de mensen die comorbiditeit of een 

dubbele diagnose hebben; die vallen uit de boot 

 

 Doel opname/begeleiding: vooruitgang boeken (‘hier geen hotel’)  

= dichter aanleunen bij het ideaal ( ‘goede’ en ‘slechte’ patiënten) 

 Vooropgesteld doel: zet mijlpalen MAAR sommigen vinden hun draai hier niet 

in ; ‘slechte patiënten’  

 Leid tot exclusie van de moeilijkste doelgroep; vallen buiten het psychiatrisch 

systeem  
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 Begeleiding: specialistische therapeuten met programma’s  

 bijv. DBC in 

Nederland 

 °programma’s met specialisten met 

hun specifieke therapieën  Het 

wordt een bedrijfsmatige logica met 

een consumentenmarkt  

 

 

 

 

- Model van Zenoni  

o Dubbele functie: asielfunctie, rustplek  + ruimte om te zoeken 

o Asielfunctie: veilige plek / niche in tijd en ruimte waar men mag zijn en waar een 

zelfgevoel kan herstellen. 

 Asiel = afgeleid van Griekse  ‘Asulon’ = ‘vrijplaats’, ‘plaats waar niet geroofd 

wordt’ 

o Onthaal en ontmoeting: Wie ben jij? Hoe is de ander voor jou? Waar lijdt jij onder? Wat 

geeft zin en verbinding en wat niet? 

 Niet: wat willen wij voor jou?; wel: hoe kunnen we je helpen beter om te gaan 

met je uitdagingen? 

o Welke logica in het functioneren? n=1  overdracht 

o Welke oriënterende idealen (verdeeldheid vs. leegte  verlangen)?  

Omgang met pijnlijke ervaringen (welke afweer? Hantering jouissance?) 

o Accent op creatie en uitvinden van antwoorden op eigen dilemma’s  

 experimenteerruimte 

o Zowel toe te passen bij specifieke doelgroepen, als algemener 

o Enkel psychoanalytisch? 

 

 Psychiatrie anders aanpakken  

o Een veilige plek waar mensen mogen zijn  

en Plek om te zoeken naar antwoorden (met vallen en opstaan)  

o Casusgerichte aanpak en context in rekening nemen  

o Idealen van de patiënt nagaan  weten waarvan de verdeeldheid / leegte komt  

5.2.4. Kleinschalige residentiële opvang  

 Bottom-up is er ook een opmars, voor opvang in een ander klimaat  

- Voor personen die residentiële opvang (24u; nachtopvang) nodig hebben 

- Niet in ziekenhuis; ‘gewone’ leefomgeving 

o Bijv. De achthoek Harelbeke 

o Bijv. Soteria huizen 

 Minimale medicatie 

 Kleinschalige opvolging (4-8)  

 Ieder zijn eigen kamer  

 Ondersteunende aanpak 
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 Doel: rust + aansluiting vinden 

 Interacties initiëren die gelijken op de dagdagelijkse interacties  

 

 Mosher oprichter Soteria Huizen  

o Beschrijft de werkwijze van de interpersoonlijke fenomenologie  

o Focus op het ontwikkelen van een niet intrusieve/ Empathische connectie 

o Waar er een gedeelde ervaring van begrip/ betekenisvolheid van het individu  

o Het personeel zal op een vriendelijke manier een brug bouwen naar de patiënt toe  

o En zorgen voor een genezende werking van het interpersoonlijke  

  

 

 

 

- Outcome  

o Het zou evengoed zijn als een gewone 

ziekenhuisopname 

Zonder de traumatische klinische impact  

o Het is goedkoper voor patiënt als professional  

o De kernideeën van het herstelgerichte staan hier 

centraal 

 

 Zo ontstaan er ook nieuwe hybride mogelijkheden  

o Bv. Zorgboerderijen met verblijfsfunctie  

 Accent op de ‘gewone’ interacties en activiteiten 

 Dagdagelijkse interactie herstellen  

 Gespecialiseerde therapie als add-on  

 VB Clarisse  

 !!Zorgboerderijen zijn geen wondermiddel  

o MAAR wel herstelgericht waarbij men kan leren omgaan met de problematiek, er 

ontstaat hoop en er is een respectvol omgaan  
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5.2.5. Kwartier-maken  
 Heeft gelijkenissen met de ontmoetingsplaatsen maar het is niet aan  specifieke plek 

gebonden  

 

- Kwartiermaken = creëren van gastvrije plekken in de maatschappij 

 De professional gaat de maatschappij in, hetzij samen met de patiënt en gaat in bestaande 

maatschappelijke structuren gastvrije plekken creëren die zo toegankelijk mogelijk zijn voor 

iedereen maar vooral voor personen met een zware psychologische problematiek  
 Vb. Enchante = zorgt ervoor dat je in verschillende cafés en restaurants een ‘uitgestelde koffie’ of 

maaltijd  kan bestellen => dan wordt er een bon aan de muur gehangen voor mensen die het niet kunnen 

betalen bv.  

o oorspronkelijk militaire term, legerbataljon dat vooroploopt naar onbekend terrein en 

een veilige plek creëert voor de troepen 

 Militaire verkenners die konden zien waar men kamp kon opzetten  

o “In de GGZ zijn kwartiermakers vooroplopers die vertrekken vanuit de ggz naar een 

andere plaats in de maatschappij. Daar zorgen ze ervoor dat personen die al lang in 

behandeling zijn, gastvrij worden ontvangen door mensen die minder vertrouwd zijn met 

de ggz. Denk aan buurtbewoners, handelaars, werkgevers …” (Dierinck) 

 Is klinisch psycholoog die werkt als kwartiermaker binnen de GGZ  

 Hij pleit voor een minder 1 op  1 gesprek maar ingaan in de maatschappij  

 

- Kwartiermaken = onderhandelen met maatschappelijke actoren in functie van herstel + actief op 

stap gaan met iemand om sociaal herstel te bewerkstellingen + inspelen op aangrijpingspunten 

voor persoonlijk herstel  

(↔︎ rehabilitatie)  

o De HV kan ook kwartiermaker worden indien dat nodig is voor de patiënt  

 Het is niet uit zelfbelang, maar uit de noden van de patiënt  

 Het is inspelen op de aangrijpingspunten van het persoonlijk herstel (bv. Diploma 

halen is belangrijk voor de ID-ontwikkeling) & inspelen op de affiniteiten  

o  Het rehabilitatie-denken  

 Hoe de mens weer onderdeel kan worden van de werkende en draaiende 

maatschappij ( bv. Trajectbegeleiding)  Sociaal herstel  
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5.2.6. Ontmoetingsplaatsen/inloophuizen  
- BV: Villa Voortman  Wim Haeck     Dirk Bryssinck   dr. Dirk Meesen 

- Het is een ontmoetingsplaats waar men gewoon binnen kan gaan op elk momen  

o Laagdrempelig, in de buurt 

 ‘Café’ ?  Spontane ontmoeting die niet verplicht is (geen inschrijvingen) en op pure 

vrijwilligheid  

 Aanbod creëren in een stedelijke omgeving  

 

o “Asielfunctie”, ruimte geven: warme plek waar men welkom is  netwerk 

o Ontmoeting en verbinding zoeken 

 Goedkoop eten en drinken krijgen  

 

o Focus op sterktes en eigenheden  activiteiten/ateliers 

 Werking waarbij het zo aangenaam mogelijk is 

 Activiteiten die de mensen zelf interesseren  

 

o Ont-labeling: focus op de mens 

o Minimale hiërarchie, horizontale controle en gedeelde verantwoordelijkheid vanuit 

minimale regels (geen agressie, seks, drugs) 

o Minimaal onderscheid professionals / vrijwilligers / bezoekers 

o Typische doelgroepen: ex-patiënten (bijv. Aanloophuis Poco Loco, Gent); degenen die 

geen plek vinden in psychiatrie 

 Vaak voor de uitgesloten groepen ~comorbiditeit / dubbele diagnoses  

 verscheidenheid aan aanbod stijgt in aantallen (specifieke goelgroepen)  

 

 

o Werken met interesses van de bezoekers 

 en niet enkel met de problematieken van de mensen  

 Breed spectrum activiteiten creëren 

 Bottom-up inkleuren 

 Begeleiders engageren zich mee vanuit hun eigen passie (filosoferen, tekenen, 

koken, tuinieren, muziek maken…) 

 De band leggen met de buitenwereld: helpen om met niet-stigmatiserende 

identiteit anderen te bereiken 

 Verwerken tot poëzie en theater 

 Vaak toch een culturele insteek voor voeling en aanraking te krijgen met de 

maatschappij waar ze vanaf gescheiden zijn of uitgesloten zijn  
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- Studie a.d.h.v. kwalitatief onderzoek 

 Participerende observatie & 

interviewstudie  

 

 We hebben kwalitatief onderzoek gedaan op die plekken (inloophuizen) en we vragen ons nu 

af: ‘wat gebeurt daar nu eigenlijk’; ‘heeft het een werking die aanslaat?’ 

o A placet o be  A place to be me  

 De ontmoetingsplaatsen richten zich op een doelgroep, namelijk zij die exclusie 

ervaren t.a.v. de maatschappij  

Met een ernstige psychiatrische aandoening  

 Bv: OverKop huizen = voor jongeren die exclusie ervaren op vlak van school / 

het sociale leven  

 De mensen hebben het moeilijk met een plekje te vinden in de maatschappij  

 °onzichtbare burger = is niet duidelijk terug te vinden op de woon- en 

arbeidsmarkt alsook zijn de connecties verwaterd (familie/vrienden)  

 De ontmoetingsplaats is een soort ‘safe hub’  

= een veilige plek waar men veilig is en welkom en geaccepteerd wordt  

 Het wordt een plek waar men naartoe WIL  

= A place to be  The place to be 

 Men gaat het zo inrichten dat het leuk en aangenaam is  

 Zich thuis kunnen voelen (bv. Centrale living waar men koffie kan drinken)  

 Zo vormen zich automatisch gesprekken  

 

 De HV zou dus eigenlijk goed moeten kunnen koffie drinken  het is een onthaalfunctie  

o Deze functie is belangrijk en wordt vaak vergeten in de residentiële zorg  

 Door gespecialiseerde arts, bureau gesprekken, verpleegkundigen aan de pc, 

alleen zijn in de leefruimte als patiënt 

o Dus richt de ontmoetingsplaats zich in zonder bureaus of aparte ruimtes die voor een 

machtsverhouding kunnen zorgen  
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- Er zijn een aantal componenten cruciaal om een goede ontmoetingsplaats te bereiken 

o Feeling safe ~ Veilige plek  

 Het kan extern een veilige plek zijn  

 Een tijdelijke time-out van de buiten aanwezige bedreigingen (dakloosheid)  

 Maar ook intern kan het een veilige plek zijn  

 Indien er sprake is van een psychose gaat dit bijna altijd gepaard met een 

angst  Die angst kan in isolatie verergeren  

 Dus Heeft de ontmoetingsplaats een kalmerend effect  

 Er is ook een veilige plek voor hen die druk ervaren om in een psychiatrie 

opgenomen te worden maar ook daar buiten de boot gevallen zijn  

 

o Feeling accepted ~ Aanvaarding  

 Men heeft het dan over een radicale vorm van aanvaarding    

 Freud beschrijft ‘Furor Sanandi’ = De reflex van een HV om te genezen  

 Men moet afzien van die reflex en een plek creëren waar men mag zijn wie hij 

is / je mag er zijn  

 

o The predominance of the peer group ~ Ontmantelen van de machtsdynamieken  

 Het is vooral horizontaal gestructureerd waarbij de beroepsgroepen zo sterk 

mogelijk genivelleerd zijn (Je kan niet zien wie wie is)  

 De centraalheid van de peergroep  

 Men vormt contacten onderling en gaat met mekaar om als gelijkwaardig 

 Klinische residentie  

o Men gaat anders om met de patiënten dan dat collega’s 

onderling met mekaar omgaan  

 Er is ook een afspraak van aanraking bij ontmoeting 

(knuffel/kus/schouderklopje)  Zo wordt men meer als gelijke 

behandeld 

 Ook het programma van activiteiten wordt in onderlinge overeenkomst 

vastgelegd  

 Zoektocht naar wat men wil doen die samen gevoerd wordt  

 Zo ontstaat er een vriendschappelijkheid  

 

o Feeling at home ~ Zich thuis voelen  

 Er is een warmte/ betrokkenheid waardoor men dat ook voel in de interactie  

 psycholoog die beperkt in tijd is  

 

o Voluntary basis ~ Alles berust op de vrijwilligheid  

  Opname : het is opgelegd en je zit met een programma  

      een programma zorgt ook voor programma bewakers en zo ontstaat er  

          weer een hiërarchie van de HV die toezicht houdt op diegene die er is  

 Mensen mogen komen en gaan wanneer ze willen  

 Maar als ze komen wordt er gevraagd een stukje verantwoordelijkheid op te 

nemen  Zich mee engageren  
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 Het lijkt een ideaal !! Maar op elk van die punten zit er ook spanningen  

BV. Zich niet aan de huisregels houden  

o Het is een continu zoeken van de HV en erop inpikken  

 Maar daarbij heeft de peer-groep en het personeel een sturende functie  

o Er kan een neiging tot verplichting zijn in het engageren vanuit het personeel uit  

o Het is een spanningsveld waarmee moet worden omgegaan door het personeel  

 Erkennen dat het er is  

 Alsook zien dat ze niet belanden in de genezingsreflex  

 

- A Place to be me  

o Het is een focus op de identiteitsontwikkeling  

o Het is niet enkel plezant en koffie drinken MAAR ook een mogelijkheid tot zelfontplooiing  

 Ze kunnen bepaalde talenten of interesses uitbouwen  

o Men zet vooral in op het artistieke en creatieve in de stedelijke omgeving  

 Het personeel kan ook hun talenten en interesses inbrengen  

 ° activiteiten die daarmee aan de slag gaan 

 Zo ontstaat er een manier dat ze inpikken op die interesses en men komt tot een 

vorm van expressie  

 dit is niet enkel van de inhoud maar ook op vlak van de vorm / stijl  

 Zo ontstaan er toch stukjes nieuwe identiteit (= leidt tot herstel )  

 De ontmoetingsplaats biedt een nieuwe ID aan  

o Er is een differentiatie te zien waarbij de ouderen die daar al langer komen, nieuwe 

mensen inspireren  

 Het wordt een plek om een nieuwe positieve identiteit te cultiveren en afstand te 

nemen van de negatieve ID of de stigmatiserende labels  

o Men krijgt ook een link naar de buitenwereld door die expressie te delen met de buurt  

 Het is een link die eerder gebroken was door de problematiek  

 

 

 

o Heropbouwen van iemands identiteit door zelfexpressie  

 Het is een evolutie van de patiënt naar iemand met een unieke activiteit  

 Ook hier is er weer een spanningsveld  Men mag het niet te fel idealiseren  

o Mensen die bezig zijn aan die ID te heropbouwen kunnen zich ook irriteren aan 

anderen (omdat die anderen niet willen participeren of geen interesse hebben)  

o Het personeel heeft dan als taak mee-engageren en de frustratie mee dragen en 

verdragen  

 

o Men wordt weer een zichtbare burger  

 Door creatieve expressie en ermee naar buiten komen  

 Het is een nieuwe positieve link met de buitenwereld  
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- We vergelijken met de literatuur die erover bestaat  

o “Slade (2012) argues that in order to support personal recovery processes, it is crucial to 

create opportunities for individuals to discover new ways to express themselves and 

engage in a dialogue with others: ‘hope, without opportunity, dies’” 

 Om persoonlijk herstel te faciliteren is het cruciaal dat we kansen geven om aan 

zelfexpressie te doen en in dialoog kunnen gaan met anderen  

 Het is geen medicamenteuze behandeling, maar er kunnen connecties gevormd 

worden  °vertrouwensband en een herconnectie aan de hulpverlening  

 Het is een samenspel met het wel inspelen op het symptoom en de interne 

problematiek gecombineerd met herstellend werken dat op andere 

componenten gaat inspelen  

 

o “a case-by-case, particularizing approach fits well with the recovery paradigm, as recovery 

processes are deemed deeply personal and unique in nature” 

 Het is een case-per-case benadering waarbij we de mens in zijn uniciteit bekijken  

 We stellen het herstellend werken af op de persoon en wat hij nodig heeft  

 Het is persoonlijk en uniek  

 

o Next to supporting the individual stabilization- and recovery-oriented processes in its 

visitors, Villa Voortman also has a significant structural and social orientation, which adds 

another component to how they stimulate recovery (Harper & Speed, 2012). Indeed, 

several activities such as the monthly ‘Open Gate’-afternoons (where the local neighbours 

come over for coffee and cake) tally with a social approach to recovery, in which full 

participation and the reclaiming of valued social roles are crucial” 

 Naast het persoonlijk herstel focust men ook op sociaal-maatschappelijk herstel  

 Ze doen aan open-poort-dagen  De deur wordt letterlijk opengezet en de buurt 

wordt uitgenodigd om te kijken naar wat de bewoners hebben voorbereid  

 Het is een stap zetten naar de buurt  °inclusie (=> herstel)  

 De stereotypen worden uitgedaagd en verdwijnen stillaan  
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5.2.7. Straathoekwerk 
 Het is letterlijk op de hoek van de straat (geen bureau of plek)  

o Het is actief in de buurt bezig zijn met hulpverlening  

- Doelgroep = mensen die:  

o Geen toegang vinden tot hulp, o.a. door eerdere negatieve ervaringen;  

o Sterk lijden onder stigma en uitsluiting;  

o Geen plek vinden in aanbodgerichte en categoriaal gerichte hulpverlening 

 De zorgvuldige zorgvermijders 

 

- Men gaat contact zoeken met deze mensen en doen dit op een niet-disciplinerende manier  

o In praktijk weten we dat er veel mensen zijn met een psychologische problematiek mar 

dat er ook een heel deel daarvan uit die zorgverlening valt  

 Door de discontinuïteit van het systeem  stijging in bv. Dakloosheid   

 

- Presentiebenadering:  

o “Men werkt daar waar de mensen zijn, zoals op straat, in cafeetjes, in bars, in de 

gevangenis, bij mensen thuis…” ~ regionaal opgedeeld  

o Positieve benadering; volledige mens 

o Ritme van “de gast” 

o overlegvorm waarbij “de gast” het laatste woord heeft.  

o Straathoekwerk = nulde lijn  

 

- Doelstelling  

o Contact krijgen met de gasten en al doende werken aan een relatie; erkennen als mens 

o Zicht krijgen op de situatie van gasten en hun omgeving  

o Gasten ondersteunen om eigen verantwoordelijkheden op te nemen waardoor ze o.a. 

meer en beter gebruik maken van het aanbod van maatschappelijke instellingen  

o tot stand brengen van communicatie tussen de gasten en hun omgeving, waardoor 

zelfredzaamheid, draagkracht en solidariteit opnieuw of verder geactiveerd worden.  

o door samenwerking, signaalfunctie en belangenbehartiging de maatschappelijke 

voorzieningen beïnvloeden  

 

 We kijken naar wat de persoon nodig heeft en samen zoeken naar oplossingen  

~ REGIONAAL  

 Ze gaan actief destigmatiseren = complementair aan wat we zien als zorginterventie   

 

- Relatie ( Stigma)  

o zorgzaam en betrokken  

o evenwaardig, wederkerig en respectvol  

o onvoorwaardelijk  
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- Men opteert voor een 

onderdompeling in het leven en de 

situatie van de persoon die hulp 

nodig heeft  

 Zowel individu als 

maatschappelijk en daarmee 

onderhandelen  

 

 

 

 

 

 

 

 

- Andries Baert : had een visie op wat straathoekwerk kan zijn, maar het kan ook ruimer toepasbaar 

zijn op zorgsituaties  

 Contrast tussen de presentiebenadering en de interventiebenadering  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- De meeste vormen van hulpverlening  zijn een interventie; waarbij we een probleem detecteren 

en dat oplossen  Het probleem staat centraal  

-  De presentiebenadering gaat eerder uit van een exposure van de professional aan de moeilijke 

situatie (onderdompeling)  

o De kansen en mogelijkheden staan centraal (het niet-problematische )  

 °Contact vanuit de betrokkenheid met mensen  
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- De diagnose stelling en remedies van de interventiebenadering ~via een methodische weg  

 We volgen protocollen die door onderzoek zijn opgesteld  

-   We volgen geen agenda bij de presentiebenadering  

 Het gaat om een ontwikkelen van onderling begrip van de situatie; vanuit perspectief van 

      diegene die het ervaart  

 Samen nadenken en doen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Er is weinig tijd bij de interventiebenadering  zoveel sessies, zolang,… = afgebakend in tijd  

-  We gaan de begrenzing van de tijd loslaten  

 We werken zolang als nodig met de persoon zolang deze in de buurt blijft  
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- Bij de interventiebenadering werken we rond het laten verdwijnen van een probleem  

-  Het gaat vooral om het verschijnen van contact en engagement  

 

5.2.8. Open Dialoog benadering  
 Het is een nieuwe werkvorm die zijn opmars ook kent in het Vlaamse GGZ landschap  

 Het is geen specifieke techniek, maar eerder een visie  

o Die vertrekt rond psychose als problematiek; maar het kan ook ruimer toegepast 

worden  

- Komt uit Finland : Jaakko Seikkula  

 Hij vormde 4 kernpunten  en 7 theoretische kernprincipes 

o Wat een psychotisch symptoom is: 

 uiting van crisis, niet van ziekte 

 Het is een ervaring waarbij de homeostase verbroken is en het is dat 

onevenwicht dat gevoeld wordt  

 overlevingsstrategie binnen extreme situatie;  

 De symptomen komen om te kunnen handhaven; ‘niet kapot te gaan’  

 vaak trauma aan de basis 

 Er is iets gebeurd dat de persoon volledig van de kaart gebracht heeft  

 Het is erg kwetsend en heeft het zelfgevoel aangetast  

 poging tot communiceren 

 Symptomen zijn niet negatief maar men wil via die weg contact zoeken  

 De SP zorgen voor last bij de persoon zelf alsook bij de omgeving  

       Die last is de poging tot comm die niet begrepen wordt  

 ervaring waar nog geen woorden voor zijn   woorden vinden 

 HV moet helpen woorden te vinden  

 vaak miskend  te laat passende behandeling 
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 Het grote probleem binnen de GGZ is dat we het nog allemaal volledig bekijken volgens het 

ziektemodel ~ het biomedisch model  

 De communicatieve functie van de symptomen wordt niet vastgesteld  

 En er wordt miskend dat er iets uitgedrukt wordt en zo komt de behandeling vaak te laat 

op gang  

 Veel medicatie en een weinig persoonlijke benadering  

 

o Passende behandeling  

 Als we zo kijken naar een psychotische beleving kunnen we nadenken over een 

passende behandeling  

 Anti-psychotische medicatie niet altijd gunstig  opnieuw aandacht voor 

gesprekstherapie 

 ¼  werkt het wel 

 ½  is het wikken en wegen en zoeken naar een balans tussen de +/- effecten 

 ¼  werkt het totaal niet  

 Het is dus geen wondermiddel en dit hebben we de laatste 10 jaar door 

onderzoek  

 Er is een opkomst in België van gesprekstherapie  

 Seikkula combineert:  

 Psychoanalytische : hoe men kijkt naar de symptomen is dit duidelijk 

 systemische : We werken met de systemen/netwerken (omgeving) 

 dialogische behandelprincipes: sterk inzetten op uitwisselingen tussen 

mensen  uitwisselingspatronen / stijl van communiceren  

 Spreken en luisteren vormen de genezing 

 

o Dialogische principes 

 Polyfonische dialoog (intern en relationeel) 

 We zijn continu in dialoog met en in onszelf  

 Middeleeuwen : Polyfonie = met puur zang harmonieuze liederen zingen 

(acapella )  

 Zo ook in ons psychische leven  

o Elk van ons heeft intern verschillende stemmen; we babbelen 

met onszelf/ nadenken over jezelf  

= Polyfone dialoog  

o De omgeving neemt ook deel aan die polyfone dialoog  

 Bv psychotische stem is ook deel van de dialoog 

  HV moet die polyfonische dialoog zo expliciet mogelijk maken door uit te 

nodigen om over die verschillende perspectieven te vertellen  

o ‘Ik over de verschillende stemmen binnenin mij en de context 

rondom mij’  

Men luistert naar uw polyfonische dialoog en jij luistert naar 

hun dialoog  

o Men moet iedereen de kansen bieden om de complexiteit van 

zijn eigen interne dialogen te vertellen en te luisteren naar de 

dialoog van anderen  
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 Belichaamd spreken (Stern, Trevarthen)  vond het geaffecteerd-zijn een 

woord? Lichamelijk geheugen 

 We spreken niet enkel met woorden, maar met heel ons lichaam  

 Non-verbale communicatie  

 Het komt erop neer dat we op een Specifieke manier gaan moeten luisteren  

 

 Psychotische ervaring = niet-begrepen spreken, belichaamde expressie die 

contextualiserend vertaald moet worden in leven en interacties  

 Netwerkperspectief: betrokken anderen kunnen helpen in de vertaling, mits 

veiligheid. 

 Het is een niet begrepen vorm van spreken die ook via het lichaam kan 

worden uitgedrukt  

~ Discrete psychose  er is vreemdheid in contact met de buitenwereld 

= expressie  

 In een interventie vertalen we dit naar een boodschap die wel begrepen 

kan worden door de persoon zelf en hun netwerken  

 We gaan ook anderen betrekken in het zoeken naar woorden  

      Waarbij we de veiligheid van de patiënt in acht nemen  

 

 Behandelplanning in netwerkdialoog. Afhankelijk van casus focus op 

psychotherapie, familietherapie, medicinaal, … 

 We werken casus-gewijs en dus met de uniciteit van de persoon  

     Er zijn verschillende therapieën mogelijk en aftasten welke past  

 

o Brede psychotherapeutische vorming personeel (4j, 1 dag/14 dagen) 

 We gaan dit alles toepassen op voorwaarde dat we werken met personeel dat 

een breed psychotherapeutische vorming heeft  

 He personeel dat die vertaal-arbeid moet doen, dat ze dei moeilijke ervaringen 

kunnen hanteren bij confrontatie ermee alsook het aankunnen MAAR vooral dat 

het personeel rustig blijft  

 

- 7 Kernprincipes  

 Hiervan is er een radicale toepassing in Finland (het zou altijd moeten worden toegepast   

o Onmiddellijke hulp  

 binnen de 24u; Crisis = mentale openheid 

 Indien er signalisatie is van iemand dat die hulp nodig heeft moet er binnen de 

24u een gesprek zijn.  

 Ze gaan ervan uit dat in een crisismoment de grootste mentale openheid is 

zowel bij individu als bij de context  

  Hier moet men vaan weken/ maanden wachten tot men bij de psycholoog 

binnen kan  De enige plek waar je direct binnen kan is in de psychiatrische 

crisishulpverlening  
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o Het sociaal netwerkperspectief  

 naasten betrekken: patiënt niet isoleren 

 samen het pijnlijke bespreken;  verschillende perspectieven beluisteren 

 

o flexibiliteit en mobiliteit  Geen vast protocol 

 Je gaat uit van de principes maar je moet altijd casus-per-casus bekijken  

 De ene situatie verschilt van de ander  

 

o Verantwoordelijkheid  

 Gecontacteerde professional  

 De dienst die het eerst gecontacteerd werd in het crisismoment blijft het 

ganse traject betrokken  

 

o Psychologische continuïteit  

 team met residenteel en outreachend personeel volgt hele traject; zoveel en 

zolang als nodig 

 We gaan ervan uit dat zodra de situatie zich oplost dat men ook geen nood meer 

heeft om diepgaande gesprekken te voeren  ° nieuwe homeostase  

 

o Tolerantie van de onzekerheid 

 Veiligheid opbouwen  

 Beseffen dat er angsten zijn bij de patiënt die hij zelf ervaart alsook bij de 

hulpverlener en dit creëert die veiligheid  

 (ver)dragen van verschillende perspectieven  

 Men moet bij de context ook helpen die angst te verdragen  

 

o Dialogisme  

 ER zijn altijd in iedereen multiple dialogen gaande alsook in een systeem zijn er 

multiple dialogen gaande  

 Die multipliciteit gaan we proberen vertalen  
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- Studie : De vergelijking van dit soort open dialoog 

benaderingen tegenover de klassieke psychiatrische 

interventie  

o Vele outcome variabelen hadden een aantal 

positieve effecten  

o Het grote verschil zit in het punt van hoeveel 

symptomen er nog op langere termijn 

overblijven  

 Minder na 2j en de hospitalisatie is lager alsook een minder lange duur van de aanloop 

naar behandeling  

 

 

 

  

 

 Zo kunnen we openlijk een gesprek voeren met de patiënt alsook met de context, We krijgen 

hier live evaluatie/feedback op door de tweede aanwezige psycholoog.  

 Zo kan datgene wat moeilijk is voor een persoon of omgeving verwoord worden  
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6. Uitdagingen herstelgericht werken in Vlaanderen  
- Biomedische kijk primeert  

 Nog steeds in het Vlaamse zorgverleningsveld  

o De focus op het symptoom als iets dat onveranderlijk is  

 Niet de manier dat het een boodschap is van moeilijkheid  

 

- Focus op diagnose en behandeling van stoornissen 

o Weinig prioriteit voor persoon, context en maatschappij 

o Hiërarchie: biomedisch > psychotherapeutisch > sociaal > creatief 

o Hersteldenken voor ‘zware gevallen’? 

 Persoonlijk herstel van het begin bij elke problematiek instellen  

 

- Weinig psychotherapeutisch gevormd personeel voor EPA  

o moeite om onzekerheid/angst te dragen 

 

- Organisatie GGZ: 3 lijnen, en opgesplitste 3e lijn  

o Veel doorverwijzingen, wachtlijsten, kortdurende trajecten 

 psychologische continuïteit; ambulant en snel 

 onmiddellijke hulp; zolang als nodig 

o Residentiële focus 

 mobiliteit en netwerkfocus; weinig consultfunctie 

 

 De opsplitsingen en de discontinuïteit vormen een lappendeken; wat nefast is voor 

een goede gezondheidszorg  

 

- Sterke formalisering van (gebrekkige) terugbetaling door ambulante psychologen/pedagogen  

↔︎ artsen 

- Maatschappelijke dynamieken van stigmatisering 

 Zolang er nog altijd in de maatschappij deze stigma’s zijn zoals op de woon en arbeidsmarkt 

wordt het moeilijk om die herstelgerichtheidsvisie te kunnen voortzetten  
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