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Herstelgerichte Psychiatrische zorg 
Inhoud  

- Historische evolutie herstel-denken  

- Multipele betekenissen van ‘Herstel 

- Macht en stigma in de psychiatrie 

- De psychotische ervaring in detail 

- Basisprincipes herstelgerichte begeleiding 

- Werkvormen: ontmoetingshuis, kwartiermaken, Open Dialoog benadering, straathoekwerk, 

ervaringsdeskundigheid, kleinschalige opvang, outreaching. 

1 Inleiding, historiek, kritiek technologisch paradigma 

1.1 Vertrekpunten 

Kunst bestaat er in om stereotypen achterwege te laten.  

- Gekte, waanzin= je kan er geen contact mee krijgen 

- Psychose wordt vaak gezien als puur een ziekte. Psychische problematiek duikt niet toevallig 

op, drukt iets uit, die blik innemen. In rol komen te staan zo dicht mogelijk in belevingswereld 

van persoon te komen.  

- Gekte is niet per se negatief, het is expressief, kan negatief effect hebben maar drukt niet iets 

negatief uit. Normaliteit wordt niet ons referentiepunt. 

Normaliteit 

- mensen houden zich aan normen, conformeren aan wat er wordt opgelegd.  

- In psychologie: streven naar een evenwicht in contact met de wereld, normaliteit is geen 

interessant referentiepunt. 

Omgaan met psychische problemen : 

- Psychische problemen drukken typisch menselijke problemen uit 

o Dieren hebben er geen last van, kan ook ongelukkig zijn als je het opsluit, maar geen 

last van zijn zelfbeleving.  

o Mens wel; kan zich afvragen of hij goed genoeg is, of hij mens genoeg is.  

- Keuze voor bepaalde benadering en bejegening 

o Mensen met psychische problematiek; heel goed in contact bejegenen; spontaan 

psychische problemen gaan tot afstand leiden: iemand die ‘bizar’ doet, kan leiden tot 

afstand want ik begrijp het niet = spontane afstand die ontstaat voor iedereen in 

maatschappij.  

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

vrijheid, limitering en dialoog onderzoeken hoe herstel kan worden bevorderd.  

o Die afstand proberen overbruggen; degene met ernstige problematiek; uitdrukking van 

persoonlijk probleem, worsteling → proberen om het contact te herstellen. 

Wederzijdsheid die verloren gaat door psychische problemen.  
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o Iedereen heeft potentie om iets van problematiek te overwinnen, ongeacht ernst. 

Indien we persoon kunnen helpen met worsteling, zijn er ook mogelijkheden om er 

voorbij te geraken.  

“Pas de clinique sans éthique”  (Miller) 

- Ethisch werken; aandacht hebben voor menselijke component; geen objectieve kwestie, maar 

kwestie van een zoeken in een leven, zoektocht is een ethische zoektocht: wat is een goed 

leven?  

1.2 Start psychiatrie 19e eeuw: klasseren en contextuele aanpak 

Philippe Pinel (1809): ‘soorten’ aandoeningen ( Kant; Sydenham)  

- Tot 19e eeuw nam religieuze context bovenhand: dier dat bovenkomt in mens, hij is bezeten, 

de duivel in de mens 

- Parallel en los van elkaar in Frankrijk en Engeland twee artsen; eerste is Pinel: waanzin is een 

ziekte 

- Pinel baseert zich op Kant: Kant had dit als eerste beschreven in essay: het zijn aandoeningen 

in de geest en we moeten ze bestuderen op zelfde manier als somatische ziekte.  

- Maar eerste arts die dat vertaalde naar klinisch idee is Sydenham; onderscheid in maken; eerst 

gewoon: ‘iemand wijkt af’ 

- Pinel: ook classificatie maken maar  richt ook kliniek op om aandoeningen te behandelen.  

Gebruik van Nosologie: melancholie, manie zonder delirium, manie met delirium (psychosen, wanen), 

dementia, idiotisme (=verstandelijke beperking). 

- Het wordt zeer biologisch omschreven. 

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

- Gasthuizen: gebouwen in steden waar onaangepasten werden opgesloten: plaatsen waar 

allerlei overlastbezorgers geplaatst werden; ook weduwen, daklozen, landlopers,… die er niet 

in slaagden om in sociaal economische leven mee te draaien.  

- Daar uit halen en plaatsen in ziekenhuis; andere wetenschappers deden dit ook voor andere 

doelgroepen; v.b. weeskinderen. 

- Mensen bevrijden uit de ketens en centraal stellen.  

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

- = leerling van Pinel: zelfde humaniseringsbeweging ontstond in België, eerst in Gent. 

- Uit Duivelsteen halen 

o Zaten vastgeketend in kelder aan kettingen die vasthingen aan pilaren.  

- Guislain; familie van architecten; samen idee over hoe ziekenhuis er zou moeten uitzien.  

- Opvangen in mooie gebouwen in het groen; elk gebouw moet eigen binnentuin hebben; waar 

mensen kunnen wandelen, voeling hebben met natuur. Daarrond landerijen.  

- Moest aantrekkelijk gebouw zijn; maar wel streng beveiligd, niemand mocht ontsnappen. Het 

mocht er aangenaam uitzien maar geen luxe. Loopgang waarin je in heel gebouw kon 

rondwandelen 

- Bedverpleging: moesten in bed blijven liggen tenzij ze activiteit gingen doen; er uitkomen voor 

eten en activiteit; deel van behandeling bestond eruit om mee te volgen in activiteiten 
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→ Waanzinnigen bij hun zinnen brengen 

- Tijdelijke bepaalde toestand en hier mensen proberen uit te halen. Guislain, bijna grondlegger 

van psychotherapie; waanzinnige terug bij zinnige brengen;  

- Freud verwijst hier meermaals naar. 

- Guislain: groepsaanpak en geen individuele aanpak; 

→ Strenge medische leiding → denkbeelden uitdagen en bijsturen 

- Met dwangmaatregelen fout beelden uit te dagen en bij te sturen, er uit los weken.  

→ Behandelcontext: dagelijkse leven van krankzinnigen totaal controleren en sturen: orde, reinheid en 

regelmaat 

- Waanzin los krijgen uit geest; allerlei technieken die nu lijken op marteltechnieken 

o Te warm in bovenkamer → afkoelen; grens van fysieke uitdagingen en dan ingepraat 

op gedachten.  

o Pt onder prieeltje staan; was eigenlijk een kooi; liet kooi zakken; illusie krijgen van 

verdrinkingsdood; als ze schrik aanjagen en vrezen voor leven; gaat hij toegankelijk zijn 

in hoofd en foutieve denkbeelden laten verdwijnen. 

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

wilskracht en deugdzaamheid  

- Leger die bevolkt werd door patiënten; zorgt voor discipline; elke dag marcheren; 

driloefeningen; op appel komen. Als je dit kon en inschakelen in orde en regelmaat; teken dat 

je aan het genezen was; daar moest je ook gehoorzamen aan regelmaat.  

- Ook eigen fabriek; aan gewone regelmaat bijbrengen, o.a. door gestichtsgeld  

Pinel → humanisering en disciplinering 

- Verzorgd en hygiënische maar wel gekoppels aan disciplinering = morele behandeling 

- ‘Morele behandeling’  

o Via discussies en onderhandelingen patiënt  stimuleren foute denkbeelden (waan-zin) 

los te laten  

▪ Ingaan op de moraal van iemand, via discussie en onderhandeling inpraten dat 

v.b. psychose niet waar is.  

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

o Strenge controle door verzorgers; straf voor weerbarstige patiënt 

▪ v.b. pt die te veel beweegt wanneer hij stil moet blijven → vastbinden 

o Arts = centraal gezag voor patiënten en personeel → vermijden gratuit geweld 

▪ Arts stuurde alles aan.  

▪ Ze waren er van overtuigd dat het picaire activiteit was; vermijden van gratuit 

geweld; want dat gebeurde in gasthuizen die er voordien waren; je mag ze niet 

mishandelen dus humaan respecteren;  

o Patiënten welwillend en vriendschappelijk benaderen 

- 19e eeuw: toename aantal gestichten; accent op disciplinering en genezing 

o Overal in Europa werden grote ziekenhuizen opgericht. 
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1.3 Michel Foucault: kritiek op epistemisch vertrekpunt en machtsdynamieken 

psychiatrie 

Volgens Foucault was psychiatrie niet medische praktijk maar machtspraktijk. 

De nar ca 1500 

- Als steden klein genoeg waren, waren mensen met waanzin onderdeel van maatschappij. De 

narren ware, niet serieus, niet normaal, iemand waar anderen mee moesten lachen; zij werden 

getolereerd in maatschappij.  

- Nar mocht lachen met koning, kasteelheer,..; → er werd gedacht dat nar iets van waarheid 

spreekt; er werden hem magische praktijken toegediend; neg als pos; gezien als heks maar kon 

ook dat je gezien werd als ziener, contact met Goden.  

- Dit heeft geduurd zolang steden klein genoeg waren, maar vanaf steden groter waren en 

contact tussen mensen minder werd, zijn ze mensen gaan opsluiten 

- Als je ze niet kent en ze zijn vreemd, worden ze object en ga je ze uitsluiten en zo zijn gasthuizen 

er gekomen. 

Michel Foucault (1965-1974): Folie et Déraison. Histoire de la folie à l'âge Classique 

- Na middeleeuwen: Gek= outcast 

o Fundamenteel is er iets onveranderd gebleven; de machtsdynamiek waarbij andere 

niet zichzelf mag zijn. Hij moet iemand anders worden. 

- Opsluiting, medicalisering, disciplinering (versluierd door positivisme) 

o Instellingen werden op platteland gebouwd, weg van steden, andere mensen. En 

mensen worden er effectief opgesloten, ze werden uit maatschappij gehouden, het ziet 

er humaner uit, maar het is nog altijd opsluiting want mensen kunnen niet buiten.  

o Medicalisering; gepraat met medische termen; Latijnse woorden die worden gekleefd 

op functioneren van mensen. 

o Disciplinering: maatschappelijke gewoonten in dringen was de focus 

o  

- Psychiatrische stoornis ≠ natuurlijke entiteit = ‘magische reïficatie’ 

1. Concepten koppelen aan waanzin 

→ Eigenlijk gewoon benoeming van gedrag; geen enkel biologisch bewijs om die 

conclusies te trekken, het was puur een aannamen = magische reïficatie: 

→ Termen zijn geen natuurlijke entiteit, hebben we niet biologisch gevonden 

maar zijn die termen gaan kleven op mensen. Termen gaan koppelen aan 

waanzin; daarop gaan we concepten kleven.  

2. Concepten worden realiteiten 

→ Eens we die mensen gaan kleven gaan zijn op waanzin, zijn we concepten gaan 

koppelen aan realiteiten; geneigd om te denken dat v.b. breinverstoring is 

terwijl er geen bewijs voor is → krijg je geloof in bepaalde woorden: verwarring 

tussen beschrijving en verklaring. Een aantal gedragskenmerken worden 

opgesomd en daarop worden etiketten op gekleefd. Puur beschrijvende 

begrippen 
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→ Als we geloven dat het realiteiten zijn, gaan we dat causaal interpreteren; deze 

pt diet vreemd omdat hij v.b. delirium heeft. → puur beschrijvende term die 

concept koppelt aan beschrijving, wordt causale term 

→ Er was helemaal geen medisch bewijs, het was pure hypothese waardoor we 

het gaan benaderen zijn als echte realiteit.  

3. We komen vast te zitten in eigen redenering Waanzin = medische entiteit 

Verdinglijking → machtsverhouding 

- Patiënt en omgeving (gezin, maatschappij) onderwerpen zich collectief aan waarheid arts over 

‘ding’ (ziekte) dat de patiënt teistert 

o Geeft veel macht aan arts die dat woord uitspreekt 

- Waarheid over ziekte bij de arts (epistemische stap: stap in het kennen) → volgzaamheid t.a.v. 

behandelregime (normatieve disciplinering) 

o Ambigue verhouding; weet hij waarheid beter dan ons of net niet; ze mogen er wel zijn 

maar aan rand van de samenleving. 

o Door te medicaliseren is waarheid afgenomen van de mens, alles wat hij vertelde, was 

onzin, enige die er iets geldig over te zeggen had, was de arts.  

o Dit noemt Foucault disciplinaire macht; macht hangt samen met het woord, we krijgen 

onderverwerping 

- “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, 1973-74, p. 22). 

o  <-> soevereine machtsuitoefening: Geweld toepassen omdat jij vindt dat dat mag; je 

moet er geen uitleg voor geven; brute machtsuitoefeningen. Het wordt subtieler door 

geloof in bepaalde benoemingen.  

1.4 Pinel: the forgotten legacy 

Vaak vergeten aspecten in kritiek tegen Pinel:  

- Werkt met ervaringsdeskundigen 

o Iemand aan hoofd van ziekenhuis zetten die weet wat het is om een ziekte te hebben; 

is geen andere soort maar is medemens.  

o Een statement om ervaringsdeskundige aan hoofd te zetten, toont dat. Toegang zoeken 

tot leefwereld. Groot stuk van functioneren blijft ook normaal.  

o Dus gratuit geweld is uitgesloten.  

- Jean-Baptiste Pussin: oud-patiënt en afdelingshoofd Bîcetre 

- Via Pussin: ethische stelling t.a.v. geesteszieke  

o Medemens; opgesloten leven in een private leefwereld → toegang zoeken; grote delen 

van het functioneren blijven normaal 

o ≠ gedegenereerd wezen → gratuit geweld 

- Stelling Vanheule (gebaseerd op Foucault): > epistemische afsplitsing waanzin (‘andere 

mensen’) → > sociale marginalisering en < subjectieve openheid 

o Als we allemaal ingewikkelde namen geven aan functioneren, kan het leiden tot idee 

dat het ander soort mensen is.  

o Dit leidt tot epistemische afsplitsing; gaat meer leiden tot sociale marginalizering 

(=mensen uit omgeving gaan persoon mijden, want ze beschouwen ze als andere 
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mensen → uitsluiting onderwijs, arbeidsmarkt, huurmarkt,…. Ze zijn er beetje bang van, 

opkleving ettiket)  

o Er wordt vergeten dat het maar een medemens is, je kan je er niet meer in inleven.  

o Door te benoemen met allerlei termen, zorgt dit ervoor → dit kunnen we leren van 

Foucault. 

1.5 Jaren 1960 – 1970: pleidooien voor deïnstitutionalisering 

Kritiek (bijv. Basaglia) op: 

- Overbevolking psychiatrische instellingen 

o Zelfde schrijnende situaties zoals nu in gevangenissen → onmenselijke 

omstandigheden. 

- Harde aanpak psychische crisissen (opsluiten, vastbinden, isoleren, agressieve omgang, naakt 

en wekenlang opgesloten) 

- Ongelijke relatie professional-patiënt 

o Pt moet gehoorzamen 

- Ontmenselijkend systeem: pt worden herleid tot kleuters die moeten gehoorzamen. 

Tegenbeweging: 

- Pleidooi voor open deuren 

o Er zijn wel nog gesloten afdelingen maar in mate van mogelijke dat open deuren 

mogelijk zijn;  

o Alternatieven zoals dag- of nachtopvang. Niet meer gesloten karakter 

- Opvang in de gemeenschap 

o Begeleid wonen, niet meer gesegregeerd, afgesloten van gewone leven, maar meer 

aangesloten op gewone leven 

- Aandacht voor rehabilitatie 

o Opnieuw actief integreren, opnieuw arbeid,… 

- Psychotherapie in de psychiatrie 

o Psychologen komen binnen en gesprekstherapieën komen tot stand; het gaat meer 

over mensen.  

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

o Democratisering in psychiatrie: inspraak krijgen, vandaag de dag nog steeds niet veel 

maar komt er wel.  

1.6 Kritiek vandaag: Bracken et.al (2012): ‘Psychiatry beyond the current 

paradigm’, British Journal of Psychiatry 

19th – 20th century: ‘technological paradigm’ dominant 

Assumptions: technologie toepassen en dan zullen mensen genezen; (interventie: wielen in hoofd goed 

draaien die verkeerd draaiden, vgl. met machine.) 

(a) Geestelijke gezondheidsproblemen zijn het gevolg van gebrekkige mechanismen of processen, 

waarbij zich abnormale fysiologische of psychologische gebeurtenissen voordoen in het 

individu.  

o Geconnecteerd aan mechanismen of processen die fout zijn. 
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(b) Deze mechanismen of processen kunnen in causale termen worden gemodelleerd. Zij zijn niet 

context-afhankelijk. 

(c) Technologische ingrepen zijn instrumenteel en kunnen onafhankelijk van relaties en waarden 

worden ontworpen en bestudeerd. 

o Dan met interventie vrij technologisch opvatten en dan mechanismes aanpakken. 

→ mental health problems mapped and treated with the same causal logic used in the rest of medicine  

- Alles dat te maken heeft met samenleving, context, cultuur wordt van radar geveegd; kritiek 

van artikel ook meteen. Psychische problemen moeten aan zelfde dynamieken gehoorzamen 

als lichamelijke problemen.  

- = Holistische redenering  

Maatschappelijke context: trend naar medicalisering van het dagelijks leven, gaat gepaard met 

groeiende markten voor psychotrope middelen  

- Er is ook medicijnenmarkt die erop inspeelt; pil zou beste zijn; als er pil zou bestaan, is beste, 

want is meest objectief; contextuele factoren hebben er niets mee te maken. Het gaat puur om 

technologische interventie.  

- Paradox: effectiviteit van interventies; onverklaarbaar veel van vooruitgang van pt toe te wijzen 

is aan niet specifieke factoren. → placebo: hoe kan het dat dit werkt; niet actieve stof dat die 

toch beter wordt omwille van omgeving (serieuze dokter, setting); kijken wat er geactiveerd 

wordt → misschien is dit wel de kern.  

Empirisch bewijs wijst op het primaire belang van de niet-technische aspecten van geestelijke 

gezondheidszorg 

- Niet-specifieke factoren komen centraal te staan. 

1.6.1 Empirisch bewijs dat huidig paradigma uitdaagt.  

1. Therapeutic change in depression and allied conditions  

- verbetering in depressie komt vooral van niet-technische aspecten van interventies.  

o Er is een gevoel van hoop en betekenis; er ontstaat een therapeutische band; pt voelt 

zich serieus genomen, ondersteund,… dat is hetgene dat ervoor zorgt dat er perspectief 

komt.  

- meta-analyses: verschillen tussen medicatie en placebo zijn minimale mobilisatie van een 

gevoel van hoop en zingeving; niet: correctie van een reeds bestaande "chemische 

onevenwichtigheid  

o Medicijnen zelf overdrijven niet in hoe het werkt; ze werken effectief maar context 

waarin ze gegeven worden, is nog belangrijker dan wat medicatie alleen kan toevoegen. 

- Reviews van vergelijkingen van echte met 'sham' elektroconvulsietherapie (ECT): geen 

significante verschillen 

o Fake ECT  met echte vgl.; weinig verschil in. Er wordt een bepaald klimaat geschakeld; 

dat is hetgene dat voor groot stuk werkt. 

- CGT: de meeste specifieke kenmerken van CGT kunnen achterwege worden gelaten zonder dat 

de resultaten nadelig worden beïnvloed: in een uitgebreide evaluatie wordt geconcludeerd dat 

er "... weinig bewijs is dat specifieke cognitieve interventies de effectiviteit van de therapie 

significant verhogen".  
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o Nauwelijks een van specifieke technieken kan gelinkt worden aan verbetering; er zijn 

veel technieken die leiden tot verbetering; veel niet specifieke factoren; cliënt 

variabelen: trauma’s 

- Niet-specifieke factoren (cliëntvariabelen, extra-therapeutische gebeurtenissen, 

relatievariabelen en verwachtings- en placebo-effecten) zijn verantwoordelijk voor ongeveer 

85% van de variatie in therapeutische uitkomsten in het gehele psychotherapieveld  

o Gebeurtenissen buiten therapie: plots lief of job vinden 

o Relatievariabelen: zowel ontwikkelen van relatie in privé maar ook de relatie met de 

psycholoog. 

o Verwachtings- en placebo-effecten: Schijnbare factoren die er niets toe doen, hebben 

toch enorme impact; vooral op deze factoren inzetten. 

- Sterke invloed therapeutische relatie! 

o Alliance-outcome associatie in psychotherapie = 0.28 

o Onafhankelijk van vorm therapie: v.b. online vs. face-to-face: gevoel dat je er goed zit. 

 

2. Recovery from serious mental illness (SMI) 

- Persoonlijk zinvol herstel SMI niet noodzakelijk verband houdt met de specifieke behandelingen 

therapeutische alliantie 

o Studies van herstel= Persoonlijk betekenisvol herstel is niet gerelateerd aan specifieke 

behandelingen.  

- Het creëren van een therapeutische context die empowerment en verbondenheid bevordert 

en die bijdraagt tot de wederopbouw van een positieve zelfidentiteit, is van groot belang  

- Specifieke technische interventies, zoals drugs, hebben een beperkte impact op de totale last 

van ernstige geestesziekten. Overdreven vertrouwen in psychofarmacologie als het primaire 

antwoord op ernstige psychische aandoeningen creëerde de voorwaarden voor een blindheid 

voor de ernstige bijwerkingen van sommige psychiatrische drugs  

o Voornamelijk gemeenschappelijke factoren die impact hebben 

- Kirmayer & Gold: "Psychiatrie definiëren als toegepaste neurowetenschap waardeert de 

hersenen, maar dwingt ons tot een discipline die zowel hersenloos als onbeschaafd is".  

- We moeten een benadering van geestelijke gezondheidsproblemen ontwikkelen die werkelijk 

gevoelig is voor het complexe samenspel van krachten (biologisch, psychologisch, sociaal en 

cultureel) die eraan ten grondslag liggen en die therapeutisch gebruikt kan worden  

o Geen hiërarchie instellen: bekijken als parallelle processen; in samenspel tussen 

factoren dat we dynamieken kunnen stellen.  

- Om de resultaten te verbeteren: meer aandacht besteden aan contexten, relaties en het 

opzetten van diensten waar de bevordering van waardigheid, respect, betekenis en 

betrokkenheid voorop staan. We moeten ons meer vertrouwd maken met culturele diversiteit, 

empowerment van gebruikers en het belang van peer support. 

3. Collaboration with the service user movement  

- Pas in de jaren tachtig ontstonden er effectieve gebruikersorganisaties. Sindsdien is de 

beweging snel opgekomen. 

- Sommige dienstgebruikers definiëren zichzelf en hun problemen graag aan de hand van een 

biomedisch kader, vele anderen niet  
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o Vrij extreme splitsing tussen pt die eigen problematiek biomedisch gaan benaderen, 

maar ook die daar radicaal afstand van gaan nemen. 

- Veel gebruikers hechten niet echt veel waarde aan de technische deskundigheid van de 

professionals. In plaats daarvan waren zij meer begaan met de menselijke aspecten (human 

aspects) van hun ontmoetingen, zoals dat er naar hen werd geluisterd, dat zij serieus werden 

genomen en dat zij met waardigheid, vriendelijkheid en respect werden behandeld.  

o Zodra je in gesprek gaat met ervaringsdeskundigen oer wat goede zorg betekent; 

opvallende overeenkomsten: menselijke aspecten zijn belangrijk in de zorg → gevoel 

hebben dat er geluisterd wordt naar je, ernstig genomen,… 

1.6.2 Conclusie  

- Geestelijke gezondheidsproblemen hebben ongetwijfeld een biologische dimensie, maar in hun 

aard reiken ze verder dan de hersenen en omvatten ze ook sociale, culturele en psychologische 

dimensies. Deze kunnen niet altijd worden begrepen door de epistemologie van de 

biogeneeskunde. 

o Psychiatrie is niet te kijken als puur tak van biologische wetenschap maar ook 

psychologische culture en sociale wetenschap. → is de complexiteit van de discipline.  

- Het mentale leven van de mens is discursief van aard.  

o We werken allemaal met taal, sprekers verhaalvertellers, hoe we taal gebruiken en 

anderen, moet je ook in rekening brengen.  

- We hebben een radicale verandering nodig in ons begrip van wat de kern (en misschien de ziel) 

is van de praktijk van de geestelijke gezondheidszorg.  

- De post-technologische psychiatrie zal de instrumenten van de empirische wetenschap niet 

verlaten of de medische en psychotherapeutische technieken verwerpen, maar zal de ethische 

en hermeneutische aspecten van ons werk als primair gaan positioneren, waarbij het belang 

van het onderzoeken van waarden, relaties, politiek en de ethische basis van zorg en 

zorgverlening naar voren zal komen. 

o Post-technologische psychiatrie: technologie niet weggooien maar niet centraal laten 

staan. Technologie is een hulpmiddel, in veranderingsprocessen die in essentie 

menselijke processen zijn. Dan kom je altijd bij ethische (wat is goed en slecht, hoe vul 

je leven in, wat goed en slecht meegemaakt in leven) en hermeneutisch (betekenissen 

lezen, hoe komt het, hoe is dat ingebed in verhalen,…) 

o Vanuit ruimere context nadenken over functioneren van mensen. 

Herstelgerichtheid gaat gepaard met een bepaalde positie ten aanzien van medicatie. Deze wordt niet 

gezien als dé behandeling, maar als een mogelijk onderdeel ervan. 

Zie deze video met lezing voor psychosenet.be door psychiater dr. Jeroen Kleinen: 

https://www.youtube.com/watch?v=qXS-kSDFVO4  

1.6.3 Experiences of in-patient mental health services: systematic review 

= hoe mensen psychiatrie vandaag de dag ervaren. 

- Vier belangrijke, onderling verbonden thema's:  

o Het belang van kwalitatief goede relaties;  

▪ Kwaliteitsvolle relaties tijdens opname; met artsen, verpleegkundigen,… 

https://www.youtube.com/watch?v=qXS-kSDFVO4
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o Het voorkomen van negatieve ervaringen met dwang;  

▪ Negatieve ervaringen met dwang werpen een schaduw erop. Wordt nog altijd 

toegepast; werpt schaduw op herinneringen aan opname 

o Een gezonde, veilige en stimulerende fysieke omgeving en afdelingsmilieu;  

o En authentieke ervaringen met patiëntgerichte zorg.  

▪ Als mens benaderd en aandacht voor wat zij mee zitten.  

- Kritische elementen voor patiënten waren vertrouwen, respect, veilige afdelingen, informatie 

en uitleg over klinische beslissingen, therapeutische activiteiten, en betrokkenheid van familie 

bij de zorg  

- Deze thema's vertegenwoordigen de werkzame bestanddelen van een kwalitatief hoogstaande 

ervaring in de geestelijke gezondheidszorg (alsook de gemeenschappelijke oorzaken van zeer 

slechte ervaringen).  

o Leidt ertoe dat opname als kwaliteitsvol wordt ervaren  

- Een rode draad doorheen alle vier de thema's was de sleutelrol van het personeel in het 

vergemakkelijken van een kwaliteitsvolle patiëntenervaring. Het personeel opereert echter 

binnen de context van een breder systeem dat de zorgverlening moet ondersteunen. 

o Rol als psycholoog zien als iemand die context meegeeft. In een team van psychologen, 

ook zorg dragen voor elkaar; begeleiden van personeelsleden is ook belangrijk. 

Benaderd worden zoals pt benaderd worden. Zelfde punten van 2e bolletje geldt ook 

voor personeel. 

1.7 Spanningsveld herstelgerichtheid 

Implementeren in praktijk gaat gepaard met aantal spanningsvelden. Dit vak zal vooral visie geven en 

mogelijkheden bieden maar praktisch toepassen vraagt werk waarbij we botsen op limieten en 

tegenstand. 

- Hoe conceptualiseren we psychische problematieken? → Ziektemodel – Ervaringsmodel 

o Accent op ervaringsmodel, beleving van pt staat centraal VS. ziektemodel; ons GGZ is 

daar te sterk op gefocust; dat botst soms; in die botsing moeten we oplossingen zoeken.  

- Modellen in de GGZ: biomedisch, psychotherapeutisch 

o Beide modellen leggen accent op technologische.  

o Herstelgericht: stap terugnemen en ruimere context bekijken 

- Bejegening: afstand – nabijheid;  

o Humaan omgaan is cruciaal maar iedereen die dit probeert; dilemma van afstand en 

nabijheid; in professionele contacten niet zo dicht komen dat je hele privéleven verteld. 

Je mag niet overkomen als robot; je moet aanspreekbaar zijn, dichtbij staan zonder dat 

je opdringerig wordt van privéleven. 

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

o Psychologen en pt leven ook in maatschappij en hier zijn verwachtingen 

- Rol van expertise: collaboratief? 

o Inzetten naast een andere expertise; expertise in beleving van mensen; samenwerken 

vanuit verschillende perspectieven 

- Rol van directe sociaal netwerk: participatief?  

o Familie en buurt betrekken. 

- Rol van maatschappij en buurt: hoe samenleven? 
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2 Vormen van herstel 

 

Ziekenhuis → rehabilitatie &→ herstel deïnstitutionalisering 

- Ziekenhuizen worden afgebouwd en we krijgen vorm van rehabilitatie en herstel; in België is dit 

minst doorgevoerd. 

- Er zijn nog altijd ziekenhuizen maar zal ook altijd nodig zijn; maar kan ook vanuit een 

herstelperspectief.  

- Herstel: wat is het en wat zijn grote modellen errond?  

2.1 Belgische context 

OESO 2013: in België 2e grootste densiteit psychiatrisch bedden wereldwijd (historisch bottom-up 

gegroeid; o.a. Impact religieuze ordes) 

- Grafiek: aantal ziekenhuisbedden in land; rood: gemiddelde en dan zo welke andere landen zich 

daartoe behandelen; België hoort landen met meeste psychiatrische bedden (voorafgegaan aan 

Japan).  

- Kritiek op Belgische GGZ situatie; te veel ziekenhuisgericht en gericht op opname.  

- Cijfers ook wel in context bekijken; België is ook een van laden waar ggz vroeg tot stand is 

gekomen. Een aantal grote spelers; religieuze orders (hadden monopolie) en was zeer 

ziekenhuisgericht.  

- Eens een model draait, is het moeilijk om een model te doorbreken. Niemand gaat zomaar 

veranderen, ggz ook niet;  

o Verschillende belangen bij; status, broodwinning,… → verankerd. 

- Moment dat cijfers bekend waren, ontstond er een soort van crisis 

Hervorming beleid GGZ in 2010: wijziging artikels 11/107 ziekenhuiswetgeving: oprichting regionale 

zorgcircuits met betere afstemming zorgaanbod & -vraag → 5 kernfuncties 

- Regionale zorgcircuits; moesten regionaal alles voorzien; waren historisch gegroeid (Duffel, 

Gent,…) maar kijken per regio; en zo per regio zien dat elke regio elke vorm moet bezitten.  

- 5 kernfuncties dat in elke regio van toepassing moet zijn 

1) GGZ-promotie, preventie, vroegdetectie en vroeginterventie 

▪ Netwerk verantwoordelijk om vroeger op te treden.  

2) Mobiele behandelingsteams voor acute en chronische problematiek 

▪ = nieuw: hulpverleners moesten ook aan huis gaan bij mensen met psychische 

problemen; 

▪ Chronische: zware psychiatrische aandoening; gedurende maanden of jaren 

frequent langskomen (2-of 3-wekelijks)  

3) Rehabilitatieteams die werken aan herstel en inclusie 

▪ Is ingeschreven in wetgeving; wetgeving verplicht regio’s om deze visie te 

implementeren.  

4) Intensieve gespecialiseerde residentiële GGZ-units 

▪ Residentiëel; niet nog een woonfunctie; maar gespecialiseerde zorg die er 

geboden moet worden; voor veel chronische problematieken bleven mensen 

in psychiatrisch ziekenhuis;  
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5) Specifieke woonvormen en verblijfsformules  

▪ Ontwikkelen van zaken zoals begeleid wonen 

- Deze vernieuwingsbeweging is nog steeds bezig.  

→ Herstel-denken = leidend concept in GGZ hervorming 

- Kaart België volgens regio (ppt): herstel is centraal concept geweest bij uitwerking regio’s.  

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

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

- In België tamelijk laat begonnen met deze hervorming; andere landen al eerder; hier kunnen 

we zaken uit leren.  

- Wat zijn risico’s, problemen met invoeren van deze modellen. 

→ Probleem: deïnstitutionalisering / ‘vermaatschappelijking’ (GGZ meer proberen invoegen in 

dagelijkse maatschappelijke omvang, ipv groot ziekenhuis, in maatschappij zetten, in samenleving laten 

horen. Hersteldenken wil dit faciliteren.) → onvoorziene neveneffecten voor mensen met SMI : 

- SMI: phstoornissen, psychoses & ernstige verslavingen;  

o Er wordt meer ingezet op common diseases; angsten, paniek,… hier voornamelijk 

ingezet en niet op ernstigere psychiatrische ziekenhuizen.  

o SMI; minder op gefocust; hervorming is voor degene die het meest steun nodig hebben, 

daar is in afgebouwd.  

- Discontinuïteit van zorg door kortdurende interventies in gemeenschap, vaak afgewisseld met 

korte opnames. 

o Mensen in gemeenschap leven maar veelal geïsoleerd. In zorgtraject heel veel 

kortdurende interventies. 

o Pogingne om te leven in gemeenschap 

o Fragmentering; voortdurend banden moeten opbouwen. 

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

o Het is een individu dat moet herstellen.  

o Context zou centraal moeten staan; contacten tussen persoon en omgeving waarin 

persoon woont, werkt,…  

- Grotere kans op suïcide, dakloosheid, criminele betrokkenheid (Hunt et al, 2016; Keown et al., 

2007; Werbeloff et al., 2016) → indicatoren van fragiel sociaal netwerk. 

o Neveneffecten: voorbije jaren in die landen grotere kans van suïcide e.d. voor mensen 

met SMI. 

o Daklozen is toegenomen in steden; vaak mensen die verleden hebben in psychiatrische 

zorg.  

o Er kan wel aanbod zijn maar als dat niet aansluit op je, kan je tussen mazen van net 

vallen. 

o Dubbeldiagnose; psychose/phstoornis met drugsverslaving; val; of jeugdhulpverlening 

en psychiatrie; geen goede begeleiding meer krijgen. Bij meest kwetsbare groep, nmt 

het toe.  

o Sociologisch bekeken; wijzen op een fragiel sociaal netwerk; niet puur te lezen als uiting 

van ernstige psychiatrische aandoening 

▪ Zegt veel meer over organisatie zorg en hoe we omgaan met meest kwetsbare 

groepen.  
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2.2 Herstel/recovery als meervoudig concept 

Herstel is een soort modebegrip; alle ggz-aanbieders zeggen dat ze dat doen, is ook hun taak. Maar 

vraag is HOE ze het doen.  

- Parapluterm; kan veel onder vallen.  

- Herstellen is een conceptuele kwestie, geen empirische kwestie  

De eerste definities: 

- “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)  

o Oude definitie: in 1988 is hersteldenken ontstaan; biomedische conditie. 

o Uitdaging; nieuwe vorm van integriteit, nieuw zelfgevoel, zin in het leven, zodanig je 

beperking kan overstijgen. Accent ligt op het proces;  

o Perspectief ervaringsdeskundige 

o Accent op proces 

- “... 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)  

o Anthony = grondlegger rehabilitatie-denken  

▪ Rollen, … → geluk in leven terug te hebben; beperkingen van je aandoening 

overstijgen.  

Ontwikkelen van nieuwe betekenis en nieuw doel in leven.  

o Herstel = persoonlijk veranderingsproces 

▪ Genezing: accent ligt niet op genezing, maar het gaat over levensgevoel, 

levenssituatie; daarin nieuwe oriëntatie vinden.  

Vandaag de dag: 3 dominante stromingen die elkaar sterk durven tegen streken en samenhangen met 

andere disciplines. 

2.2.1 Klinisch herstel 

Vaak in biomedische literatuur.  

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’”. 

- Geen symptomen meer hebben, een job of opleiding hebben,…. En dat alles gedurende periode 

van 2 jaar.  

- Herstel = normaal zijn.  

“emerged from professional-led research and practice. It has four key features:  
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- Recovery is an outcome or a state, generally dichotomous – a person is either ‘in recovery’ or 

‘not in recovery’  

o Herstel is een bepaalde toestand bereikt hebben. Ofwel ben je in herstel of wel ben je 

het niet.  

- It is observable – in clinical language, it is objective, not subjective  

o Professional kan het vaststellen in dossier van pt.  

- It is rated by the expert clinician, not the patient  

o Degene die er uitspraak over kan doen is de expert en niet de cliënt 

- The definition of recovery does not vary between individuals “ 

o Het wordt een soort uniform iets. Op alle pt op zelfde manier worden toegepast.  

→ Getuigt van technologisch paradigmatisch denken  

- Vertrekken vanuit duidelijke visie van normaliteit;  

→ Gestandaardiseerde interventies voor ‘types’ stoornissen 

- Aandacht gaat verschuiven naar: welke type interventie heb je nodig voor bepaalde 

stoornissen?  

- Nog altijd vanuit expertvisie.  

2.2.2 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:  

- ONDANKS de psychiatrie leven we nog altijd. 

- Gaat voornamelijk via kwalitatief onderzoek worden onderzocht.  

1) Is a process or a continuum 

▪ Je bent er steeds mee bezig, je schuift op naar gevoel dat het lukt en momenten 

dat er crisis is.  

▪ Continue beweging ipv toestand 

2) Is subjectively defined by the person themselves  

▪ Sterk bekijken vanuit bril van persoon zelf. Wat persoon zelf bepaalt; de ene 

vindt belangrijk dat hij geen stemmen meer hoort, maar andere leert er mee 

leven, laat ze gewoon zijn.  

▪ Subjectief bepaalde voorkeuren en accenten in wat ze belangrijk vinden.  

3) Is ‘rated’ by the person experiencing the mental health difficulties, who is considered 

the expert on their recovery 

▪ Wordt beoordeeld door persoon zelf; ‘jij voelt je beter’ is een gek gegeven.  

4) Recovery means different things to different people, although there are aspects that 

many people share”. (Slade & Longden, 2015, p. 3)  

▪ Herstel kan iets totaal anders betekenen voor verschillende mensen.  

→ Klinisch herstel = herstellen van problematiek  

- Personen die spreken over persoonlijk herstel; verhaal over aandoening of gevoeligheid over 

problematiek, nemen ze mee. 

→ Persoonlijk herstel: kan met een problematiek in een leven 
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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) 

Kwalitatieve meta-synthese Stuart et al. (2017)  

- Empirische omschrijving op basis van 15 studies 

- “What do we know about how service users with severe and enduring mental illness experience 

the process of recovery?” 

o Hoe zij het proces ervaren. 

- Uitbreiding CHIME-kader Leamy et al. (2011) 

→ CHIME-DTAR model (Stuart et al., 2017, p. 299) 

 

1. Connecties: belang voor mensen: ene wil familie betrekken, andere net niet.  

2. Geloof in mogelijkheid om beter te zijn in de toekomst. Ontsnappen aan wat je nu meemaakt.  

o Mogelijkheid om eruit te geraken, is cruciaal voor iemand met ernstige psychiatrische 

aandoening.  

3. Identiteit ontwikkelen 

o Psychiatrische problematiek gaat vaak gepaard met verlies aan identiteiten.  

o Positieve karakterisering van jezelf is nodig 

o Stigma overwinnen; ook zelfstigma; vinden zichzelf vaak minderwaardig, gefaald,..  

4. Meaning in life: een betekenis vinden in je leven, iets de moeite waard om voor te leven.  

o V.b. spiritualiteit  

5. Empowerement: mensen sterker maken;  

o Gevoel dat je opnieuw een stem hebt in de maatschappij. Je verliest vaak stem omdat 

mensen je niet meer serieus nemen. 

Eerste wat minimalistisch; dus DTAR toegevoegd;  

6. Je hebt te maken met moeilijkheden met problematiek 

o Zullen er nog altijd zijn; armoede, geen huis,… → maken het moeilijk om aan herstel te 

doen. 
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7. Therapeutische input is en blijft belangrijk. Langsgaan bij inloophuis,… → je verhaal kunnen 

doen, vlot toegankelijk, waar je terecht kan met je specifieke probleem. 

8. Neerleggen bij hoe toestand is, wijkt vaak af van droom die je had over leven. Door problematiek 

zijn bepaalde zaken niet meer mogelijk, je proberen er niet te veel meer van aan te trekken. 

9. Returning to, desiring, normality 

o Herstel is proces die werkt op verschillende aspecten; wij als professionals kunnen 

daarbij helpen.  

Kritische noten: 

- “In a review of recovery literature, Onken et al. (2007) caution against celebrating only the 

strengths of those who appear successful, as this can perpetuate the idea that recovery is 

something achievable by everyone who simply applies themselves. An unintended consequence 

might be that people who struggle with recovery concepts are perceived as not trying hard 

enough, and become marginalised and even blamed for not conforming to a recovery ideal. This 

has been identified as a concern about services’ adoption of the recovery approach (Arenella, 

2015; Rose, 2014): at worst, it might promote a neo-liberal narrative of responsibility in which 

the individual can always prevail, regardless of social or material circumstances.” (Stuart et al., 

2017, p. 301”. 

o Degene die er niet in slagen, zouden de schuld kunnen krijgen;  

o Kan leiden tot herhaling van wat we daarvoor deden; subgroep creëren die nog 

moeilijker heeft, degene die niet herstellen volgens ons model, worden nog eens apart 

gezet.  

o Probleem als we het te individualistisch gaan zien; mensen moeten onderneming van 

eigen leven zijn; als je dit niet kan; ben je sukkelaar.  

- “The recovery paradigm can be sharply criticized because of the socially constructed norm of 

the self-managing, self-sufficient, and independent consumer-citizen who is fully responsible 

for his/her own choices… In this normative notion of citizenship that promotes “projects of the 

self” [47], people with mental health problems are expected to become self-sufficient and 

productive citizens within the scope of self-responsibility, as the responsibility for leading a 

fulfilling life is individualized ” (Vandekinderen et al., 2012, p.3) 

o Accent op dat we mensen zijn die zichzelf moeten managen.  

o Dit model, nieuwe vormen van exclusie, uitsluiting normaliseren.  

- “It becomes particularly tricky when this ideology of individual choice and opportunity denies 

the fact that some citizens have few available choices and resources [46], while at the same 

time implying that so-called “responsible citizens make reasonable choices and, therefore, ‘bad 

choices’ result from the wilfulness of irresponsible people” [51]. Recovery implies “a danger of 

running too close to contemporary neoliberal notions of self-help and self-responsibility and 

glossing over the structural inequalities that hamper personal and social development”” 

(Vandekinderen et al., 2012, p.3) 

o Mensen krijgen ook maar suboptimale kansen in leven; hangt samen met hoe personen 

geboren worden.  

o Wat als je als mens vrij geïsoleerd moet leven, wordt moeilijker om aan herstel te doen.  

o Sommige mensen herstellen beter omdat ze goede contacten hadden in leven; weinig 

te maken met persoonlijke factor, maar ook contextuele factor en geluksfactor.  

o We hebben nog niet genoeg kansen gegeven 
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- “Rose [53] refers to the privatization of risk, which concerns people who do not, and cannot, 

live up to the expectations of becoming self-responsible in managing their mental health and 

other social problems, which creates “a division of the population into those who are capable 

of managing risk and those whose riskiness requires management under what might be called 

a tutelary relationship, a division that might be expressed as one between the ‘civilized’ and the 

marginalized”’” (Vandekinderen et al., 2012, pp.3-4) 

2.2.3 Sociaal/maatschappelijk herstel 

- “being able to live with minimal social disruption and being financially independent with stable 

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

o Aandacht voor en ondersteuning bij: samenleven in diverse netwerken (gezin, familie, 

vrienden en kennissen) en buurt, dagbesteding (school/werk/hobby’s), financiën, 

huisvesting, veiligheid. 

o Er wordt ingezet op netwerken; zorgen dat iemand goed netwerk rond zich heeft.  

- 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.”  

o We gaan burgerschap bevorderen. Herstellen in wat we verwachten dat iemand zou 

moeten hebben om in leven te functioneren; maakt makkelijker om te participeren in 

maatschappij.  

- “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) 

o Rond sociaal isolement werking, eerst ervoor zorgen dat iedereen onderdak heeft, de 

rest komt dan late wel 

- “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) 

Accent op rechten, kansen en positie zoals verleend door omgeving 

- De vraag wordt: wat doet de buurt, de gemeente? Contexten worden kritisch benaderd en meer 

in vraag gesteld.  

- V.b. nu vorming van ontmoetingshuis voor jongeren; overdag activiteiten 

Interactie met inbreng van eigen(aardig)heden  normatief burgerschap 

Ervaringsdeskundige Brenda Froyen over herstel (filmpje thuis kijken) 

- Ze is klinisch hersteld, maar te weinig naar haar en haar context geluisterd. Ze heeft in 

psychiatrie vooral last gehad omdat ze te gestandaardiseerd behandeld werd.  

- Ze voelde zich behandeld als nummer.  

2.2.4 Herstel als existentieel en relationeel proces 

Perspectieven rond klinisch, persoonlijk en sociaal herstel geven aan: 
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- Dat symptomen een impact hebben op herstel, maar niet hoe dat loopt. 

o In redenering prof: als mensen symptomen ontwikkelen, is dat op punt dat ze vastlopen 

en geen perspectief meer hebben. Wat is het precieze punt waarop je vastloopt → 

meer aandacht aan geven 

- Kunnen gelezen worden vanuit passieve desubjectiverende positie: 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.  

o Zorgt voor andere visie als symptoom. Symptoom lezen als een uitdrukking/expressie 

van iets.  

o Vanuit die boodschap actie ondernemen 

Insteek vanuit psychoanalytisch model (Vanheule, 2018) 

- Wat is een symptoom? 

o Biomedisch model:  

▪ → symptoom = teken van ziekte; verstoring in lichaam 

▪ → behandeling = verwijderen/neutraliseren pathogeen mechanisme 

o Psychoanalytisch model symptoom:   

▪ Benaderen als vervreemdende impact; herkent zichzelf niet meer.  

▪ Confrontatie met Andere in jezelf; 

• Foto ppt: je ziet nog wel jezelf, maar de achterkant = confrontereend. 

• Ons met het andere in onszelf 

▪ Zelfervaring in vraag: “Wie ben ik nog?”; “Is dit mijn lief?”; “Word ik gek?” 

• Ook t.a.v. omgeving bevreemdend vroegen. Mensen gaan bang 

worden door wat er met hen gebeurd. Vrezen dat ze gaan verdwijnen 

▪ ‘Wie ben ik?’ = existentievraag 

De mens heeft een fundamenteel zijnstekort: geen weten over hoe we moeten leven  

- Niemand weet spontaan hoe ze moeten leven. Uitkomen bij idee dat ieder van ons daarover 

kan struikelen; iedereen kan daardoor in knoop komen met existentiële gevoel 

- Kwetsbaarheid: iedereen is kwetsbaar om ooit pathologie te ontwikkelen 

o Op punt dat we geen antwoorden meer hebben.  

- Nietzsche: de mens is een ziek dier 

Als ik antwoord heb op vraag ‘wie ben ik’, zijn de vragen minder lastig. Alles dat te maken heeft met 

opvoeding; cultuur → plaats waar gedachten leven = vangnet met antwoorden om het leven te kunnen 

leven 

- PP wordt dan expressie van ontworteling, mislukking,…  

Impact van verwaarlozing, ontworteling, vereenzaming (zie Van Os et al. epidemiologisch onderzoek 

schizofrenie) 

- In knoop raken wordt versterkt naarmate dat je meer te maken had met factoren die negatief 

zijn. 

o Verwaarlozing; leven met verschillende trauma’s; maakt het moeilijker om te geloven 

in bepaalde ideeën.  

o Cruciaal om te snappen hoe ernstige pp in elkaar zit.  
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- Onderzoek Van Os:  

o Verschillende risicofactoren (zie ppt voor foto’s) 

▪ Minderheidsgroep; aan kant geschoven door maatschappij 

▪ Druggebruik: belangrijke prikkel voor ernstige psychiatrische aandoeningen 

• Chemische substantie zelf 

• Maar ook context 

o Vermoeilijkt om met zijnstekort om te gaan.  

4 thema’s in onze ervaring van zijnstekort: 

- Man/vrouw zijn 

- Relaties  

- Ouderschap / kind zijn 

- Leven in licht van de dood 

→ Punten van kwetsbaarheid (bij iedereen) 

- Allemaal ermee te maken en gedurende levensloop op deze punten keuzes maken of komen 

we er in terecht tegen wil en dank. Het tekent ons.  

→ Levenskeuzes en -gebeurtenissen; onbewust 

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

helpen verlichten 

- Symptomen = uitdrukking van zo’n pijnlijke confrontatie. 

- Vatten op welk punt die verstoring is ontstaan; hiermee mensen helpen om na te denken wat 

er aan de hand is met het leven. 

→ Probleem bij psychose = geen internalisering van conventies, waarmee een dialectisch conflict 

ontstaat: forclusie 

- Meest radicaal bij psychose 

- Psychose wordt ontwikkeld op belangrijke levensgebeurtenissen; loskomen van ouders, eigen 

richting aan leven geven, nieuw netwerk uitbouwen,…  

- Geen richtinggevende ideeën waardoor ideeën alle kanten kunnen uitgaan.  

→ Vragen naar existentie (‘wie ben ik?’) en intentie (‘wat wil ik / wat wil jij?) liggen moeilijk: 

 

- Er ontstaat een soort zwart gat in beleving van mensen. Zoeken naar wel-antwoorden 

o Hoe wel omgaan met anderen, met vraag ouder/kind zijn, … 

→ Behandeling = ‘oplossingsgericht’; een manier van omgaan vinden met identiteitsvragen 

→ Symptoom → Crisis = uitdaging (kwetsbaar) + kans 

- Chinese karakters voor crisis: betekenen zowel ‘uitdaging & kwetsbaar zijn als kans → eigen aan 

psychische crisis voor de mens.  

- Het is de kans en hoop die centraal is voor hersteldenken 
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- Herstelgericht werken = tijd, ruimte en ondersteuning geven bij begrijpen uitdagingen en 

zoeken naar nieuwe antwoorden 

- Herstel = existentieel proces; doorwerken en herschikken 

IK 2.0 

- Creativiteit 

- Inventiviteit 

Inspelen op affiniteiten = herstel bevorderen 

- Life animated (zie practica); door creativiteit ontstaat er verbondenheid 

Herstellen = ploeteren 

- Het automatisch passende leven niet bestaat  

- Psychische problemen = confronterend: het leven is niet evidence-based (voor niemand) 

o Geen evidence die ons leert hoe we moeten leven; enige dat er gebeurt = zoeken. 

- Nood aan helende contacten: tijd, ruimte en verbondenheid 

o Niet v.b. een huis opleggen, zelf laten zoeken.  

o Belangrijk om duurzaamheid in te bouwen in GGZ 

Herstellen van psychische problemen = sociaal-relationeel gebeuren 

- Professional wordt het klankbord, ondersteuner die stuk van weg meewandelt.  

Fundamentele wanverhouding in ons contact met anderen:  

- Geen spontaan ‘weten’ 

- Ploeteren in het kwadraat: langs twee kanten. 

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

o Proberen om ook op moeilijkste momenten in leven te zoeken naar woorden en 

verhalen die mensen onderling verbinden. 

o Hierop gaan relaties ook vaak barsten, doordat er geen woorden gevonden worden. 

Symptoom = dubbel raadsel: Bevreemding in kwadraat 

- Je snapt jezelf niet 

- De ander snapt je niet: 4 typische reacties: 

o Dadendrang; het regime van de bezorgde ander  

▪ Men wil iets doen, er moet iets gebeuren met je: medicatie nemen, opname,… 

▪ Bezorgde ander die iets wil voor u 

▪ Dadendrang: spreken over het hoofd van iemand; je wordt gestuurd, niet 

beluisterd. ER wordt actie ondernomen in uw plaats. 

o Veiligheid 

▪ ‘Dit is gevaarlijk’; vanuit angst; omgeving is vaak bang.  

o Machtsrelatie 

▪ Er wordt een weten toegepast op een individu en individu moet gehoorzamen; 

persoon wordt gezien als niet normaal.  

o ‘die persoon is niet normaal’ 

→ leidt tot Stigma: ontstaan van vooroordelen 

- Bevoogding: ik doe het wel in je plaats 
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- Medelijden: je bent een sukkelaar, er moet voor je gezorgd worden 

- Uitsluiting: je wilt er niets mee te maken hebben. 

Herstel = geen stigma meer in interacties; echt luisteren, ruimte “IK 2.0”-proces 

- Dynamiek van stigma doorbreken. De ander die niet snapt; mee betrekken in dialoog. Dus altijd 

een sociale dimensie.  

o Professionals moeten dit proces begeleiden; mensen samenbrengen, mensen 

begeleiden.  

- Nood aan ethiek van de leegte 

Van Isoleercel naar rooming-in 
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3 Macht/dwang; stigmatisering; bejegening 

Dwang: isoleercel is meest voorkomende: wordt ingeschakeld wanneer patiënt gevaarlijk wordt, voor 

zichzelf of anderen; in prikkelarme omgeving plaatsen 

Evi Verbeke: gebruik van dwang en macht in psychiatrie: studie gedaan naar hoe het loopt in huidige 

psychiatrie.  

3.1 Mechanismen van macht en dwang voor personen met psychiatrische 

problematiek vandaag 

 

- In de meeste gevallen wordt dwang gedefinieerd als bepaalde vormen van formele dwang zoals 

afzondering, dwangmaatregelen en onvrijwillige behandeling.  

o Formele dwang: vrijheidsbeperking: v.b. niet van afdeling weg mogen. Zaken die we als 

vrije burger hebben, hebben we ineens niet meer. Zijn de wettige die we kennen, 

bepaalde procedures. 

- Patiënten die niet alleen gevraagd worden naar afzondering of onvrijwillige behandeling, 

melden vaak vormen van informele dwang zoals de toepassing van strikte huisregels en 

correcties  

o Informele dwang: eerder over toepassing van regels en bejegening, hoe er met mensen 

wordt omgegaan.  

- Een paternalistische cultuur en het gebruik van een strikt medisch model waarin een groot 

onderscheid wordt gemaakt tussen personeel en patiënten is bepalend voor de ervaring van 

dwang  

o Professional is een alwetende expert, in jou plaats beslissingen genomen. Boven je 

hoofd 

- Het belang dat wij in de hedendaagse samenleving hechten aan rechten zoals autonomie helpt 

verklaren waarom dwang controversiëler is dan ooit.  

o Rechtenperspectief; rechten blijven al jarenlang belangrijk, tov. Religie: is verdwenen. 

Rechten heeft religie in culturele regel overgenomen.  

o Autonomie wordt heel nauw gevolgd. In dit spanningsveld is toepassen van dwang 

moeilijk. Vrijheidsbeperking is een lastige ervaring; voelt als een inperking van iets dat 

eigenlijk inherent is. Onze vrijheid is verankerd in regelgeving dat het moeilijk is om te 

ervaren dat dat wordt ingeperkt.  

- Evenzo hebben een discours van veiligheid en technieken voor risicobeheersing een 

prominente waarde in de samenleving en de psychiatrie. Deze factoren rechtvaardigen vaak het 

gebruik van dwang, hoewel er geen bewijs is voor de effectiviteit ervan bij het verbeteren van 

de veiligheid  



23 
Lore Van Eester 

o Ander discours aan de gang: over veiligheid; media gaat focussen op psychiatrische 

voorgeschiedenis als het over bepaalde zaken gaat: v.b. dader van Dean; er wordt snel 

verwezen naar psychiatrisch verleden.  

o We willen in SL leven waarin gevaar wordt ingeperkt; in deze context wordt ook vaak 

gekeken naar gekeken. Psychiatrie draagt bij aan veilig maken van samenleving, 

mensen die gevaarlijk zijn, ‘opsluiten’. 

o Maar we kunnen mensen niet verplichten om aan probleem te werken. Gaat nooit 

kunnen zorgen om SL te beschermen. Want probleem moet van persoon zelf komen. 

 

- Voor deze studie interviewden we mensen die opgenomen waren geweest in een Belgische 

psychiatrische instelling. In België zijn maatregelen zoals afzondering, dwangmaatregelen en 

onvrijwillige behandeling gebruikelijk in bijna alle instellingen. Exacte cijfers zijn niet bekend, 

omdat die alleen bij de overheid bekend zijn. We weten wel dat tussen 1999 en 2008 

onvrijwillige behandeling met 42% is toegenomen  

- Voor dit onderzoek zijn twaalf mensen geïnterviewd 

 

- Wij vonden een specifieke structuur van dwang. De relationele kwaliteit van dwang leek 

ingebed in een proces waarin individuen eenzijdig werden benaderd als een 'zieke patiënt'; 

patiënten vonden dat dit leidde tot een diepe segregatie tussen personeel en patiënten. Deze 

segregatie veroorzaakte een vorm van de-subjectivering: deelnemers hadden het gevoel dat 

belangrijke aspecten van hun subjectiviteit werden verwaarloosd en ervoeren professionals als 

gede-subjectiveerd. In deze dynamiek hadden patiënten het gevoel dat de macht berust bij de 

interacties tussen patiënten en hulpverleners in de geestelijke gezondheidszorg. De-

subjectivering ontstond en werd vergroot binnen relaties door verbroken contacten, door 

stilzwijgen bij dwanghandelingen, en door de ervaren noodzaak van patiënten om zich te 

conformeren aan het behandelregime van de professionals.  

o Accent lag sterk op de context.  

o Segregatie: contacten worden verbroken, er is stilzwijgen en er wordt conformisme 

ontstaan van pt: als dat er is, hebben pt gvoel dat ze onderworpen zijn aan dwang.  

- Behulpzame ontmoetingen die niet als dwingend werden beschouwd, zijn die waarbij patiënten 

en personeel werden geïndividualiseerd, waardoor hun relatie veranderde.  

o Waarbij opname als helpend wordt ervaren. 
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3.1.1 Segregation 

- Uitsluitend gezien als patiënt: deelnemers voelden zich gevangen in een specifiek stereotiep 

schema van mensen met psychische gezondheidsproblemen; Deelnemer 2 ging naar een 

psycholoog van de gemeenschapsdienst voor een probleem op het werk en ontdekte dat haar 

problemen nog steeds werden gekaderd in termen van een diagnose 

o Individualiteit verdwijnt van pt, en opgenomen als deel van. Gevoel dat ze hen niet zien 

of horen. Niet in eigenheid erkend door persoon met wie ik te maken heb in instelling.  

- Wij en zij:  

o Hoe meer ze werden gezien als 'patiënten', hoe groter het gevoel van 'wij' en 'zij'. 

Segregatie was subtiel voelbaar in veel praktijken door regels en voorschriften of via 

structurele middelen zoals personeel dat zijn eigen eetgelegenheden heeft, waar 

patiënten niet mogen komen 

- Deelnemers legden uit dat ze ook de neiging hebben om zich af te zonderen van het personeel. 

Deelnemers begonnen professionals als 'hen' te benaderen en hen in stereotiepe termen te 

begrijpen.  

o Veralgemening: verplegers zijn zo, dokters zijn zo… Stereotypering langs beide kanten.  

- Segregatie legitimeerde verschillende vormen van dwangpraktijken. Deelnemers vonden het 

bijvoorbeeld moeilijk om in te zien dat ze als 'patiënt' opeens geen dingen meer konden doen 

die andere mensen nog wel mochten doen. Alcohol drinken in het weekend (zonder verslaafd 

te zijn), kiezen welk beleg ze op hun boterham doen, kiezen wanneer ze naar bed gaan, etc., 

waren opeens verboden activiteiten 

o Als de pt moeilijk zijn, is dat een reden om bepaalde regels op te leggen aan de pt; 

wordt blind opgelegd want wordt als 1 groep gezien.  

o In context van opname krijg je ook allerlei regels die niets te maken hebben met je 

stoornis. V.b. verbod op alcohol terwijl je helemaal geen verslaving hebt of probleem 

mee hebt. Geen discussie over mogelijk omdat jij de pt bent en elke pt moet dit doen.  

3.1.2 De-subjectivation 

Patiënten:  

- Belangrijke aspecten van hun subjectiviteit, zoals volwassen zijn, moeder zijn, zelfstandig zijn, 

enz. werden verwaarloosd 

o Allerlei rollen die behoren tot je leven maar niets te maken hebben met patiënt zijn. 

Rollen die belangrijk voor je zijn, vallen weg. 

o Wordt ervaren als een verlies bij patiënten. Je krijgt identiteitsverlies door te nauwe 

focus op uw problematiek, pt zijn. 

- Verschillende aspecten van iemands identiteit worden uit elkaar getrokken en men blijft deel 

uitmaken van de groep 'patiënten' in plaats van een individu met verschillende sociale rollen.  

- In verschillende verhalen kwam naar voren hoe belangrijke identiteitsrollen al onder druk 

stonden door de symptomen zelf. De proefpersonen moesten in hun rollen gesterkt worden, 

maar in plaats daarvan werden deze rollen verwaarloosd en verder uit elkaar getrokken  
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Personeel:  

- Personeel wordt onvermijdelijk ook gezien als een groep in plaats van als individuen die tot een 

groep behoren. Dwang gaat vaak gepaard met personeel dat geacht werd zich te houden aan 

protocollen en regels in plaats van te investeren in open interacties  

o Gesprek gevoerd en na gesprek vertrekken. Waar zit de mens achter de rol, wordt 

vergeten, waar is hij mee bezig.  

o Spanningsveld tussen afstand en nabijheid. Niet heel leven vertellen maar andere kant 

gewoon wandelende protocollen en we als individu verdwijnen.  

- Professionals worden ook gedesubjectiveerd in het proces van segregatie, en blijven slechts een 

beoefenaar van een bepaalde techniek 

o Er is authenciteit in reactie met ander nodig. De relatie tussen professional en pt mag 

benoemd worden, het interpersoonlijke component. Ze hebben gevoel dat ze puur 

onderworpen worden aan technieken.  

Wie is er meest gek? De patiënt die denkt dat hij directeur is of de directeur die denkt dat hij directeur 

is?  

- Misschien zit er wel iets pathologisch dat professional zich helemaal vereenzelvigt met rol. ‘ik 

ben directie, oefen die functie uit’; houding die subjectief is maar je valt er niet mee samen. Als 

je er volledig mee identificeert en enkel handelt vanuit die rol, is er ook iets vreemdend. Iemand 

die zichzelf beschouwt als ‘de psycholoog’, zit iets aan waar we ons vragen kunnen bij stellen.  

3.1.3 Power resides in interactions 

Gebroken contacten 

- Wanneer patiënten en personeelsleden worden gezien in duidelijke termen van hun 

"groepsidentiteit" in plaats van als individuen die tot verschillende sociale groepen behoren, is 

dit contact niet langer gesubjectiveerd. In plaats daarvan voelde het meer 'technisch' en 

'praktisch' dan echt.  

o Gewoon menselijk contact gebeurd niet meer. Mensen hebben dan  gevoel dat ze iets 

technisch ondergaan. 

- Deelnemers beschreven hoe hun ideeën over herstel werden afgewezen omdat ze niet pasten 

in het kader van de geestelijke gezondheidswerkers.  

o Wie is er meest gek? De patiënt die denkt dat hij directeur is of de directeur die denkt 

dat hij directeur is? 

- Vaak besliste het personeel welke onderwerpen werden behandeld en negeerde aspecten die 

belangrijk waren voor mensen, zoals hun verleden, de inhoud van hun psychose, of 

traumatische gebeurtenissen.  

o Wat jij in te brengen hebt, wordt genegeerd.  

Stilzwijgen bij dwanghandelingen  

- Mensen die dwang ervoeren, vonden dat dit gepaard ging met een 'oorverdovende stilte' 

waarbij het personeel niet communiceerde of nauwelijks luisterde naar wat patiënten zeiden.  

o Als er woorden zijn, minder traumatisch.  

- Interventies werden aan mensen opgedrongen zonder enige vorm van dialoog  
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- Vijf deelnemers die tijdens een psychose waren opgenomen, zeiden dat zij dwang 

interpreteerden in de context van hun voortdurende waanideeën, omdat er geen verdere 

informatie werd gegeven over de afzondering. Deelnemers interpreteerden de afzondering 

bijvoorbeeld als een bevestiging dat ze echt ontvoerd waren. Dwang verergerde dus soms 

wanen, hallucinaties en angst vanwege het gebrek aan spraak eromheen. 

‘Noodzaak om zich te conformeren aan het behandelingsregime  

- Deelnemers hadden het gevoel dat ze de patiëntenrol moesten vervullen om hulp te krijgen en 

om dwang te vermijden. Deelnemers merkten dat ze probeerden meegaand en kalm te zijn en 

niet meer over symptomen praatten, om zich te conformeren.  

o Pt dachten dat ze moesten zwijgen, als je ideeën deelt, wordt je als opstandig gezien  

- Deelneemster zes merkte ook op dat ze, om hulp te krijgen, zich moest gedragen als een goede 

patiënt, wat betekende dat ze niet te raar moest doen, maar ook niet te goed moest 

functioneren. Zij noemde dit "aap-gedrag". Dit idee van de 'goede patiënt' (niet te ziek, niet te 

goed), versterkt de-subjectivering omdat men de rol moet spelen die objectiveert. 

o aapjesgedrag’: dan word je gerespecteerd en met rust gelaten.  

3.1.4 Positive encounters 

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

had to fall in line and it was just a matter of following rules, I felt like an object. I didn't feel like 

a human being anymore. People who treated me humanely were the ones who helped me the 

most.” (Participant 8)  

o Als er gesprek ontstaat, was het beter te doen.  

- Deelnemers die zeer kritisch tegenover medicatie stonden, vonden deze niet meer zo dwingend 

wanneer zij de medicatie konden bespreken met een arts die zij vertrouwden.  

- Belangrijke aspecten van deze relaties leken te zijn: vertrouwen, serieus genomen worden, 

inspraak en een band die lang bleef besta 

o Cruciaal voor herstelproces, pt verlangen naar bovenstaande aspecten.  

3.1.5 Conclusion: 

- Hoewel er duidelijke vormen van objectieve dwang bestaan, kunnen de meeste technieken niet 

eenvoudigweg als dwang of niet-dwang worden geclassificeerd, maar hebben ze een 

dwingende kwaliteit wanneer ze ingebed zijn in een bredere machtsdynamiek, waarbij mensen 

eenzijdig als een 'zieke patiënt' worden gezien. 

- In België is er een duidelijke stem om niet zomaar afzondering, maar 'eenzame opsluiting' een 

halt toe te roepen, omdat deze laatste precies deze de-subjectivering veroorzaakt door het 

uitschakelen van elke relationele dynamiek. In tegenstelling tot vormen van separatie wanneer 

een geestelijk verzorger of een familielid bij de patiënt kan blijven en deze relationele dimensie 

kan veranderen, waardoor de dwingende effecten ervan mogelijk verminderen. 

Van isoleercel naar rooming in 

- Isoleercel: vaak opstand; als dit gebeurt in stilte. Artikel met psychiaters; mensen die pedalen 

kwijt zijn  

- → rooming in: ook andere vorm van ruimte aanbieden om rustig te worden dan zo’n isoleercel. 

Je kan rustig worden samen met iemand, ouders, vriend, partner,…  
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o Mogelijkheid om iemand bij u te hebben.  

o Als je niemand hebt, kan dit een personeelslid zijn die met je praat, op gemak stelt,…  

o Gevoel geven dat je mens bent, dat je ertoe doet.  

3.2 Mechanismen van stigmatisering ten aanzien van personen met psychische 

problemen 

Thomas Scheff: problematiek van labeling als sociaal proces 

- In context van kritische beweging; hoe labeling leidt tot vormen van uitsluiting.  

- “In a crisis, when the deviance of an individual becomes a public issue, the traditional stereotype 

of insanity becomes the guiding imagery for action, both for those reacting to the deviant and, 

at times, for the deviant himself. When societal agents and persons around the deviant react to 

him uniformly in terms of the stereotypes of insanity, his amorphous and unstructured rule-

breaking tends to crystallize in conformity to these expectations, thus becoming similar to 

behaviour of other deviants classified as mentally ill and stable over time. The process of 

becoming uniform and stable is completed when the traditional imagery becomes a part of the 

deviant’s orientation for guiding his own behaviour” 

o Ontstaat altijd bij een crisis; als een individu begint af te wijken van een 

bepaalde maatschappelijke norm.  

o Bij zo’n vorm van afwijking, in gemeenschap stereotiepe ideeën over waanzin 

worden wakker gemaakt. 

o Iemand die een crisis verkeerd; vorm van selfulfulling prophecy; persoon begint 

zich effectief te gedragen van wat anderen van hem verwachten.  

o Dat leidt vaak tot internalisering; ze gaan zelf geloven dat ze afwijkend zijn.  

o Labeling= toepassen van stereotiepe denkbeelding van gedrag dat niet met 

norm overeen komt dat leidt tot internalisering. 

o  

 

3.2.1 Wat is stigma?   

Model Link & Phelan (2001, p. 367) → 5 stappen 

- "In onze conceptualisatie bestaat stigma wanneer de volgende onderling samenhangende 

componenten samenkomen. In de eerste component onderscheiden en etiketteren mensen 

menselijke verschillen. In de tweede verbinden dominante culturele overtuigingen gelabelde 

personen aan ongewenste kenmerken - aan negatieve stereotypen. In de derde worden 

gelabelde personen in verschillende categorieën geplaatst om een zekere mate van scheiding 

tussen "wij" en "zij" te bewerkstelligen. In de vierde plaats ervaren gelabelde personen 

statusverlies en discriminatie die leiden tot ongelijke resultaten. Stigmatisering is volledig 

afhankelijk van de toegang tot sociale, economische en politieke macht die de identificatie van 

anders-zijn, de constructie van stereotypen, de scheiding van gelabelde personen in aparte 

categorieën, en de volledige uitvoering van afkeuring, afwijzing, uitsluiting, en discriminatie 

mogelijk maakt. Wij spreken dus van stigmatisering wanneer elementen van etikettering, 

stereotypering, scheiding, statusverlies en discriminatie samen voorkomen in een 

machtssituatie waarin ze zich kunnen ontplooien". 
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o Stigma ontstaat door in variëteit van groep, onderscheid je subgroepen. Één van die 

subgroepen, zijn mensen met psychiatrische problematiek.  

o Aan die subgroep worden er onwenselijke eigenschappen aan toegegeven. V.b. iemand 

met psychische problemen is gevaarlijk, onberekenbaar.  

o Leidt tot vormen van separatie & segregatie: opsplitsing tussen wij en hen.  

o Discriminatie; krijgt zelfde kansen niet meer.  

- "emoties van woede, irritatie, angst, medelijden en angst zijn waarschijnlijk vanuit het 

gezichtspunt van een stigmatiseerder. Deze emoties zijn in de eerste plaats relevant voor 

stigmatisering omdat ze kunnen worden waargenomen door personen die gestigmatiseerd zijn, 

waardoor een belangrijke verklaring over de reacties van stigmatiseerders saillant wordt voor 

degenen die gestigmatiseerd zijn." 

o We zijn bang van mensen die psychisch anders functioneren. Kan nit goed inschatten 

wat er met medemens gebeurd en dus uit veiligheid, gaat stigmatizeren. 

- "emotionele reacties kunnen het latere gedrag ten opzichte van de gestigmatiseerde persoon 

of groep bepalen"  

- "Vanuit het standpunt van de persoon die gestigmatiseerd is, zijn emoties van schaamte, 

schaamte, angst, vervreemding, of woede mogelijk." 

o Het laat mensen niet onberoerd  

3.2.1.1 Waarom stigmatiseren mensen? 

- Uitbuiting en overheersing? 

- Handhaving van sociale normen stigma = correctiemechanisme: ‘keep people in’ 

o Mensen laten conformeren; groepen zijn erop gericht om zichzelf te reproduceren; de 

verschillende lagen in MS zoveel mogelijk op elkaar te laten gelijken.  

o Zichzelf herkennen in de ander.  

o Degene die afwijkt van norm, toch binnen te brengen, toch te laten gehoorzamen.  

- Ziekte vermijden 

o Bang van mensen die anders functioneren omdat we schrik hebben dat dat besmettelijk 

zou zijn.  

o V.b. huis niet willen huren aan persoon, want je wil vermijden dat je er in contact mee 

komt.  

- Eigenlijk beide te herleiden tot angst: vrees voor degene die afwijkt. Grote uitdaging om 

psychologisch te zien probleem aan te kaarten. 

3.2.1.2 Gevolgen? 

- Mensen die opgenomen zijn geweest voor ernstige psychische aandoeningen zijn achtergesteld 

als het gaat om een algemeen profiel van levenskansen zoals inkomen, opleiding, psychisch 

welzijn, huisvestingsstatus, medische behandeling, en gezondheid 

o V.b.: pt van prof; lang uit psychiatrie weg; na 5 jaar op spoed, medisch probleem, er 

wordt meteen van uit gegaan dat het te maken zal zijn met psychiatrisch problematiek.  

o Medisch onderzoek wordt minder grondig doorgevoerd voor mensen met psychiatrisch 

verleden.  

- Een bijna onmiddellijk gevolg van succesvolle negatieve etikettering en stereotypering is een 

algemene neerwaartse plaatsing van een persoon in een statushiërarchie 
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- Wij stellen dat de meeste vormen van discriminatie uiterst subtiel zijn in hun verschijningsvorm, 

zo niet in hun gevolgen, en vaak "miskend" worden - d.w.z. dat ze plaatsvinden zonder dat men 

zich er volledig van bewust is  

o Niet te bekijken als persoon die onwelwillend is, maar miskenning die sluipend binnen 

treedt in interacties.  

3.2.1.3 Stigmabeweging en weerstand: 

- Er zijn geen aanwijzingen dat geheimhouding, voorlichting en terugtrekking met betrekking tot 

het etiketteren van geestesziekten mensen beschermen tegen de nare gevolgen van 

stigmatisering, maar er zijn wel aanwijzingen gevonden dat deze benaderingen de nadelige 

gevolgen juist verergeren 

o Je kan er als individu weinig aandoen, je wordt er aan onderworpen 

- Individuele omgangsvormen zullen waarschijnlijk niet effectief zijn omdat ze het fundamentele 

probleem van diep verankerde culturele opvattingen en stereotypen niet aanpakken.  

Thoits: 2 vormen van stigmabestrijding: 

- "Afbuigen": een persoon reageert op psychische aandoeningen en bijbehorende stereotypen 

door te concluderen "dat ben ik niet", "dat is slechts een klein onbelangrijk deel van mij", of dat 

de benaming "geestesziek" niet op mij van toepassing is omdat mijn problemen iets anders zijn 

dan psychische aandoeningen.  

o Mensen nemen bepaalde stereotypen niet op zich. Ik ben dat niet, ik heb ervaringen, 

maar ik ben het niet. 

o Actief helpen dat ze niet zijn zoals sterotype.  

- "Uitdagen", zoals Thoits het beschrijft, is een poging om de overtuigingen of het gedrag van 

andere mensen te veranderen. Een persoon kan uitdagen door (1) zich te gedragen op een 

manier die stereotypen tegenspreekt, (2) anderen op te voeden om stereotype opvattingen te 

verminderen, (3) de confrontatie aan te gaan met mensen die vooroordelen uiten en zich 

discriminerend gedragen, of (4) zich bezig te houden met belangenbehartiging en activisme  

o Zelf gedragen op manieren die anders zijn dan stereotypen 

o V.b. het programma ‘therapie’, psychosenet (specifiek over psychoses)  

 

- "de huidige studie definieert geïnternaliseerd stigma als een subjectief proces, ingebed in een 

sociaal-culturele context, dat gekenmerkt kan worden door negatieve gevoelens (over zichzelf), 

onaangepast gedrag, identiteitstransformatie of stereotype bekrachtiging als gevolg van 
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iemands ervaringen, percepties, of anticipatie op negatieve sociale reacties op basis van zijn 

psychische aandoening." 

- Wanneer stigma ontstaat → aanleiding tot internalisering; hangt positief samen met 

symptomen.  

- Stigma en zelfstigma is grote barrière in voorkomen van problematiek.  

→ probleem: selffulfilling prophecy 

4 Omgaan met psychotische ervaringen 

4.1 Inleiding 

Waanzin: een mysterium tremendum et fascinans 

- Mensen met mysterisch iets hebben ons gefascineerd, begonnen met bepaalde 

gezichtsuitdrukking.  

- 1e tekening: psychiatrisch handboek 

- 2e tekening van kleptomaan, was ook de naam 

- 3e: de gek afgebeeld door Picasso  

- Je bent eigenlijk aan het suggereren dat er groot verschil is tussen degene met en zonder 

aandoening. 

- Was vroeger zo, maar nu ook? 

o Nu ook films van personen die duidelijke kenmerken hebben van waanzin; psychotische 

ervaringen; je krijgt een koppeling met gevaar: v.b. the joker.  

o V.b.: seven; seriemoordenaar die zich volgens 7 zonden mensen gaat vermoorden;  

- Er komt een beeld centraal te zijn van gevaar. 

- Het maakt ons zowel bang als het fascineert.  

- Dat heeft een impact; er staat maatschappelijk een legitimering om t.a.v. zo’n persoon met 

geweld op te treden 

o Cfr. Laura de Houwer 

o Cfr. beelden van Jonathan Jacob; ernstige psychiatrische aandoening; heel geagiteerd; 

met agressie gereageerd → escalatie  

Psychose als problematiek bij uitstek om voeling mee te krijgen 

- Belevingen zien die sterk afwijken van de norm, niet per se ernstigste problematiek, er is geen 

hiërarchie, maar wel verst af van realiteit 

- ≠ andere soort mensen 

o Opletten met substantieven te gebruiken.  

- = andere realiteitservaring 



31 
Lore Van Eester 

o Hoe kunnen we die ervaring proberen begrijpen? 

o Hoe kunnen we het triggeren van dat soort episodes begrijpen? 

▪ Wat lokt het uit?  

o Wat zorgt voor herstel en verbondenheid? 

Assumpties: 

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

spreken. 

o Door voorstelling van eerder college, kunnen we luisteren naar prof.  

o Door taal maken we werkelijkheid sprekend; het werkt automatisch. 

o V.b. afbeelding 

- Als dat radicaal mislukt kunnen psychotische belevingen de overhand nemen 

- Op dat moment kraakt de verhalenverteller: de  realiteit wordt onheilspellend → Bevreemdend, 

beangstigend, maar ook heel menselijk 

o We nemen wereld in met woorden, het wordt als mens moeilijk als we geen woorden 

meer hebben of als het verhaal/de werkelijkheid niet meer lijkt te kloppen. 

o Taal/woorden zorgen niet meer voor onderlinge band 

o 2 kenmerken: iets vreemd voelen in zichzelf + realiteit gaat vreemd worden. Is zeer 

bevreemdend en beangstigend  

“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” 

(Lacan) 

- Waanzin wordt niet beschouwd als soort van afwijking van werkelijkheid. 

- 3 zaken 

o 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.  

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

voelen zich een beetje meester over de werkelijkheid 

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. 

Bewustzijn = talig georganiseerd 

 

Wat je in nu ervaart (taal & verhaal); gaan eerdere herinneringen opduiken 
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- Psychose: Taal en verhaal verliezen hun integrerende werking in het bewustzijn 

- 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.’ 

- Damasio: bewustzijn = film mét scenario 

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

(zintuiglijke indrukken) → ononderbroken livestream; 'bewustzijn’ 

o Taal koppelen aan filmische informatiestroom → orde in ervaringen 

Filmische ervaring in het bewustzijn 

Allemaal opbouw van filmische proces en ook taal omvatten; eerste zaak die we doen; onszelf bekijken 

als een personage. We zijn zelf een personage: een scenario waar we onszelf in bevinden. Ook een soort 

regisseur, zelf je lichaam besturen. We zijn ook toeschouwer, kijken naar hoe. En tenslotte 

commentaarstem; commentaar geven op ik als personage, maar ook als scenarist, regisseur,…  

 

4.2 Discrete psychose 

= bewustzijnservaring waarbij de realiteit een onwerkelijk karakter krijgt:  

- Kunnen doorheen hele proces van psychose voorkomen.  

CONCEPTUEEL:  

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

verhalen houden we dan de regie in handen over de gebeurtenissen in ons bewustzijn.   

o Secundaire denkprocessen; in wakkere toestand, gevoel dat je zelf gedaan hebt. Vanuit 

zo’n mindset proberen om logische samenhangen te verwerken. Logisch ordenen, zijn 

secundaire denkprocessen. Gebeurtenissen rondom ons ordenen in scenario.  

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

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

o Staan voorop in de droom: veel intuïtiever, springen van hak op de tak; creatieve linken 

tussen gebeurtenissen/woorden leggen. Belevingsproces is niet meer logisch coherent. 

o Regisseur en scenarist slapen 

o Personages improviseren, commentaarstem helpt toeschouwer afstand te houden 
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Discrete psychose: regiewerk in het honderd; de scenarist laat het afweten →  verlies van talige 

coherentie.  

- Primaire gedachtenprocessen voorop  

o Bizarre droom. 

- Bevreemdend voor de interne toeschouwer  

KLINISCH: 

Eerste instantie: Geen schreeuwerige hallucinaties en waandenkbeelden. Wel discrete verstoringen 

realiteitsgevoel  

1) kleinigheden uit de buitenwereld nemen alle aandacht in beslag;  

2) de zelfervaring vervaagt of verdwijnt;  

3) controleverlies over woorden en gedachten;  

4) vreemde lichaamsgewaarwordingen;  

5) stuurloos impulsief gedrag 

6) verstomming en perplexiteit 

4.2.1 Kleinigheden uit de buitenwereld nemen alle aandacht in beslag  

Obsessieve reacties 

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. 

Bijv. Take Shelter(2011) 

- hij ziet onweer komen; onheil aan gekoppeld: idee dat het teken is van iets dat gaat komen; 

onheil van iets dat gaat komen. 

4.2.2 De zelfervaring vervaagt of verdwijnt 

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”.  

- Scenario draait in het honderd: De woorden in haar bewustzijn moeten het stellen zonder plot. 

→ belaagt het zelfgevoel, teloorgang spiegelbeeld  

- Gevoel van houvast in woorden verliest, niet meer in staat om te organiseren, daardoor gevoel 

dat er geen kernervaring meer is, geen organiserende instantie meer is. Er komt vaagheid in de 

plaats.  

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 
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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” 

- Combinatie van allerlei zaken heeft ervoor gezorgd dat het gewerkt heeft. Er is nooit een 

genezing, maar via herstel niet meer op psychotische manier reageren op problemen.  

4.2.3 Controleverlies over woorden en gedachten 

Bleuler: verstoorde associaties in ‘groep van de schizofrenieën’ 

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)  

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 Ze zegt iets over angsten; er wordt in haar spreken gespeeld met het woord.  

o Zegt ook iets over de ernst; situation is grave; ze ervaart het als een ramp.  

o De redenering en gedachtegang draait in het wild rond; puur logisch luisteren naar 

verhaal, is moeilijk. Maar vanaf je naar thematieken luistert, merk je dat het wel degelijk 

om bepaalde inhouden gaat. 

o Het gaat automatisch uit haar mond komen; ze heeft niet meer gevoel dat regie in haar 

handen ligt; gevoel dat je niet meer stuurt.  

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’ 

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

het rond 

- Lacan: ‘het onbewuste ligt open en bloot’ 

o Zo’n voorbeelden maken duidelijk dat onbewuste er open en bloot ligt;  

▪ Vormelijk: primaire denkprocessen liggen open en bloot, zichtbaar 

▪ Ook moeilijke thematieken die in gewone gesprekken verborgen worden 

gehouden, liggen ook open en bloot.  

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 
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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”.  

- Ze heeft gevoel dat ze dat niet zelf gedacht heeft, ze had gevoel dat anderen het in haar staken.  

Het zijn niet haar gedachten 

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.”  

- Overgeleverd zijn aan… → gestoorde films in hoofd geprojecteerd. 

4.2.4 Vreemde lichaamsgewaarwordingen; stuurloos impulsief gedrag; verstomming en 

perplexiteit 

Voorbeeld Piet Kuiper 

- Piet Kuiper (1919 – 2002): Hoogleraar psychiatrie, melancholie / psychotische depressie  

- (1983-1985), 63 jaar  

- ‘Ver Heen’:  http://www.dbnl.org/tekst/kuip036verh01_01/index.php   

- Doorgekomen met één bepaalde medicament waar hij zelf van zei dat het niet gegeven mocht 

worden.  

Kernelementen verhaal Piet Kuiper: 

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 

→ Existentieel kantelpunt 

3. controleverlies over woorden en gedachten 

- ‘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.’ 

4. 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”. (pp. 37-38) 

http://www.dbnl.org/tekst/kuip036verh01_01/index.php
http://www.dbnl.org/tekst/kuip036verh01_01/index.php
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- “terwijl mijn ogen goed functioneerden, zag ik niet meer helder. Het gezichtsvermogen van mijn 

ziel faalde.” (39)  

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

deed ik lange dutten, telkens weer wegzakkend. … De associaties waardoor de dingen hun kleur 

krijgen, hadden me ontbroken onderweg en hier deed ik vrijwel niets anders dan slapen… Pijn 

had ik niet, maar mijn hoofd was vol watten, ik zag niet écht… “ (p. 45)  

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

o “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) 

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

opgeven, na een harde strijd die ik verloor.” (p. 63)  

Lichaam voelt vreemd + zelfervaring vervaagt + controleverlies over woorden en gedachten → angst, 

wanhoop 

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

beheerst. Het ommetje dat ik vaak maakte met de honden, maakte ik nu alleen omdat ik het 

thuis niet uit kon houden. Ik moest de straat op. Noorderdwarsstraat, Noorderstraat. Lopend 

langs de Reguliersgracht moest ik heftig slikken, keer op keer. Ik moest mijn adem inhouden, 

want uit mijn lichaam komt ‘het’ naar boven. Ik wist niet wat. De levenskracht zelf? Die moest ik 

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

over. Nu voelde ik het, terwijl ik mijn keel in een krampachtige stand hield. Het waren de 

ingewanden zelf die naar boven kwamen. Stel je voor dat dat doorgaat, dan braak ik mijn eigen 

ingewanden uit. Noortje vroeg wat er was. Ik zei haar dat ik het absoluut niet kon uitleggen.” (p. 

64)  

5. Stuurloos impulsief gedrag 

- “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) 

- “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) 

6. verstomming en perplexiteit 

- Zinsverbijstering: wat gewoon leek, wordt vreemd 

- Angst, paniek, depressie → middelen 
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Videogesprek Kuiper met Adriaan Van Dis 

- Eens de acute psychose voorbij is, terug in secundaire gedachtegang over die ervaring spreken. 

Die stap geleidelijk aan doen in therapie; de bizarre beleving proberen aan te raken over wat 

het zou kunnen uitdrukken bij die persoon.  

Gaëtan de Clérambault: syndroom van mentaal automatisme 

→Interferentie door opgedrongen ervaringen; 

→ Xenopatisch: persoon kan het niet plaatsen; ziek van het vreemde. Er gebeuren bepaalde zaken, dat 

is wat persoon ervaart; zo indringend dat het gevoel geeft van er niet mee om te kunnen.  

Positief mentaal automatisme: spontaan (automatisch) duiken allerlei ervaringen op, vaak vreemd van 

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

- Op vier vlakken 

o Cognitief/verbaal (bijv. opgedrongen gedachten, gedachtenecho, aprosexie = 

gedachten gaan te snel, ze niet kunnen volgen) 

o Motorisch (bijv. ongewilde bewegingen; automatische handelingen; impulsen) 

o Sensorisch (bijv. vreemde geuren waarnemen, vreemde lichaamssensaties) 

o Affectief (bijv. plots opduikende emoties die men vreemd vindt, obsessionele angsten) 

- Scenarist van het bewustzijn laat zich gaan in improvisaties, zonder af te stemmen met de 

regisseur van dienst; regisseur kijkt stomverbaasd toe 

- Elyn Saks:  

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 

- Op vier vlakken 

o Cognitief/verbaal (bijv. gedachtenonderbreking, gedachten verdwijnen, perplexiteit 

zonder object) 

o Motorisch (bijv. inhibities) 

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

o Affectief (bijv. leegte, emotieloos) 

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

elaboratie.  

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

lichaamservaring…): 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)  
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Mentaal automatisme → fundamentele verstoring tijdsbesef en ruimtegevoel; want taal en verhaal 

creëren dit.  

Fenomenologisch: 

- Verstoorde zelf-ervaring (self-disorder) bij schizofrenie  

- “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) 

- “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) 

7 typische uitingen van verstoorde zelfervaring bij schizofreen functioneren: 

1) diminished sense of existence, 

a. minder gevoel hebben dat je bestaat  

2) distortions of first-person perspective with a failing sense of “mine-ness” of the field of 

awareness (e.g., “my thoughts have no respect for me,” “it seems as if my thoughts were not 

mine”),  

3) spatialization of the experiential contents (e.g., thoughts being experienced as located, 

extended, thing-like entities)  

4) inadequate “ego-boundaries,” with deficient sense of privacy of one’s inner world.  

a. Ik-grenzen vervagen, allerlei vreemde dingen kunnen in u geburen 

5) sense of lacking immersion in the world 

a. niet langer gevoel dat je leeft in wereld; gevoel dat er soort van afstand is, geen 

onderdeel meer van de wereld 

6) inadequate nonreflective (immediate) grasp of self-evident meanings (e.g., “why is the grass 

green?”),  

a.  

7) general hyperreflective stance (e.g., “I only live in my head,” “I always observe myself”). 

(Norgaard & Parnas, 2014) 

→ Mentaal automatisme en zelfstoornissen zowel geïsoleerd als subtiele psychose (‘schizotypie’; 

‘prodromale psychose’; ‘alledaagse psychose’; paranormaliteit) + gecombineerd met manifeste 

psychose 

4.3 Manifeste psychose 

Cfr. afbeelding: regie: er is iemand in u die de waarneming heeft, maar we zijn ook scenarist omdat we 

verhaal vertellen, we vertellen wat we doen. Ook de observator, want we houden onszelf in de gaten, 

beoordelen hoe we dingen doen, op stoel zitten,… ook nog eens commentaarstem; bedenken of iets 
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goed gedaan is die meespreekt en acties begeleidt. Wanneer voelen we ons gewoon: als het gewoon 

loopt en we niet te veel twijfel hebben: Uber-ich: commentaarstem. 

CONCEPTUEEL: 

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

zich met belevingen, herinneringen en fantasie 

o Er gaat een bepaald verhaal inzitten; v.b. ruzie met vrienden, kan je verontwaardigd zijn 

o Ficties vermengen: komen uit fantasie. Gevoel dat je niet langer regie hebt: krijg je 

gedachten die niet langer in gezicht zitten  

- ‘ik’ is een belangrijke personage binnen die fictie 

- 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. 

o Ook jijzelf: stem in bewustzijn waarover je perplex bent hoe dat kan. 

o Begrijpen als een film: ons gewone bewustzijn is een film die we opbouwen, wanen zen 

hallucinaties: mysterieuze extra leefwereld 

- Wanen en hallucinaties  

o Mysterieuze extra leefwereld bovenop de gewone wereld  

▪ Iedereen heeft gewone maar een extra stuk film er bij. Je hoort nog een praten 

erbij: stem waarvan je niet weet vanwaar het komt.  

▪ Worstelen om stem toe te wijzen; vaak toeschrijven aan een irreëel personage. 

V.b. Einstein omdat hij formules hoort. Wie mensen horen is niet zo toevallig; 

figuren die niet random zijn maar sleutelfiguren uit context waaruit iemand 

leeft.  

o Verwarring in het bewustzijn: wat is echt en wat niet? Is het de ‘gewone’ werkelijkheid 

of hecht je beter geloof aan de mysterieuze variant?  

▪ Verwarring over de waarheid: wat is er nu echt waar? twijfel die mensen met 

psychotische beleving allemaal meemaken. 

o ‘dubbele administratie’ (Bleuler) 

▪ Ontwikkelaar van concept ‘schizofrenie’ 

▪ Mensen met psychose hebben dubbele boekhouding; opvatting over gedeelde 

werkelijkheid, sluit aan bij bepaald stuk van waarnemingen, maar anderzijds 

ook de openbaringen van bewustzijn, is ook een stuk van de waarheid → er zijn 

twee waarheden.  

▪ Geen zin om te zeggen dat wat hij ervaart, niet waar is; wel in dialoog gaan en 

duidelijk maken dat het private belevingen zijn.  

o Op zich typische menselijke vraag: wat is waar en wat is niet waar? v.b. iemand die zegt 

dat hij je graag ziet, is dit waar? 

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

vermogens onaangetast laat’ 

- Dubbele boekhouding → mensen kunnen afstand nemen van psychotische ervaringen; streven 

naar manier dat stemmen minder impact hebben.  

o Sommige zullen de dubbele boekhouding echter wel behouden.  

Ingepakt gebouw: als psychose lukt het niet goed om alles in te pakken; op zwarte plekken psychose 

ontwikkelen; op dingen dat niet goed benoemd geraakt.   
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Freud/Jung: waan en hallucinatie zijn oplossingspoging. 

- Niet zien als kern van het ziekteprobleem maar poging om consistentie te krijgen in ziekte. 

Bewustzijn hangt samen met verhaal; en als het niet lukt, is het beter om dat met hallucinatie 

of waan dan te verdwijnen in wezenloos niets.  

- Zin proberen verlenen aan wereld vol onzin  

- Uitweg voor een bewustzijn zonder verhaal  

- Ontsnappingspoging om niet te verdwijnen in een wezenloos niets 

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

losse fragmenten die bovenop de gewone werkelijkheid worden geprojecteerd. Hetgene dat 

niet past, gaat in hallucinatie of waan verschijnen. Dus dat is niet random, ook al lijkt het absurd 

te zijn, maar is niet random, onderwerpen die betrekkingen hebben op het IK. Je wordt 

getroffen op iets, en er wordt apel gedaan op wat toekomst is, met wie je samenleeft,…  

o Hallucinaties: fragmenten verschijnen ruw en onbewerkt, waardoor de absurditeit 

voorop staat.  

▪ Kunnen beeld, geluidsflarden zijn die gemonteerd worden bovenop 

werkelijkheidswaarneming 

o Waan: fragmenten gemonteerd tot alternatief verhaal over de werkelijkheid → gevoel 

dat de échte waarheid onthuld zal worden 

▪ Poging tot betekenisverlening: aan die flarden toch een verhaal te koppelen.  

- Voorbeelden 

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.’  

▪ Waan: de huizen geven haar boodschappen; vanaf er initiatief is van buitenaf 

die iets in mijn bewustzijn plaatst 

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.’ 

o → Gaëtan de Clérambault: psychotische ervaringen = ‘parasitair’ karakter  

▪ Cfr: Een waan lijkt op een virus. Gevoel dat er iets is dat naar binnen dringt, er 

in geplaatst.  

▪  Lacan noemt dit ‘inmenging’: iets van buitenaf. 

o Gedachtenexperiment: computerspecialist: teamviewer: iemand anders gaat via zijn pc 

jouw scherm overnemen; als dat gebeurt niet op commando van bezitter pc; lijkt of 

iemand in je bestanden zit zonder dat je toestemming hebt gegeven. Mensen zouden 

bang worden. Die vreemdheid gebeurt ook in een psychose maar dan in je hoofd; 

mensen met psychose worden daardoor heel bang.  

Hallucinaties 

- 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? 

- Soorten: 
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o Lichamelijke gewaarwordingen:  

▪ Gevoel dat er in lichaam iets zit; v.b. gevoel dat slang zit in lichaam; word je 

angstig van. Beweegt autonoom aan binnenkant van lichaam 

o Waarnemingen buitenwereld (zien, horen, smaken, aanrakingen, geur) 

▪ V.b. lijkgeur aan zichzelf; gevoel dat hij aan het rotten was. 

o Puur talige ervaringen (stemmen) 

▪ Komt meest voor; taal in bewustzijn heeft belangrijke integrerende functie.  

▪ Woorden die ze horen zijn geen neutrale woorden; bedreigende 

boodschappen die niet neutraal zijn.  

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

o Sommige ook hallucinaties zonder ziek te zijn. Soms gewoon even zonder pathologisch.  

o Kan je hebben als paranormale beleving. 

o Een plek gegeven en niet meer van aantrekken. Als psycholoog in gesprek gaan, zodat 

pt rust heeft. 

- Hallucinaties wissen is niet altijd mogelijk, maar ook niet noodzakelijk 

Waanvorming 

- Wanen = onbetwijfelbare denkbeelden die iemand compleet in beslag nemen 

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

o Op basis van argumenten opgebouwd.  

o Echter: Wetenschap bouwt voort op hypothesen (veronderstellingen die nooit absoluut 

zeker worden), een waan op openbaringen 

▪ Wetenschap kan je altijd over twijfelen of het echt waar is. 

- 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 (iemand die iets doorheeft). 

o Primaire denkprocessen voorop: 

▪ Intuïtieve associaties tussen waarnemingen, fantasieën en herinneringen → 

fascinerende patronen  

▪ Vaak focus op terugkerende vormelijke patronen, zoals herhaalde kleuren, 

woorden klanken, getallen. Associaties die te maken hebben met 

vormgelijkenis. Focus ligt op de vorm; daarin wordt bepaald teken gezien.  

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

▪ Niet door na te denken over werkelijkheid maar door feit dat het duidelijk 

gemaakt wordt van buitenaf. Je gaat het ook niet met logische argumenten 

kunnen ontkrachten want het is niet logisch opgebouwd. 

o Kusters: waanzinnig-mystiek ‘ontdenken’ 

▪ Mystieke openbaring vs rationele denken.  

- Waan = poging met openbaringen vooralsnog een verhaal te vertellen 

o Onlogische openbaringen met elkaar verbinden in een nieuw aannemelijk scenario 

o 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 

▪ Nieuw verhaal dat iets van waarheid weerspiegelt voor persoon.  
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- Kan in twee kanten uiteenvallen; pos of neg. 

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

achtervolgingswaan) of tot slachtoffer van een onaflosbare schuld (melancholische 

schuldwaan) 

▪ Paranoïde achtervolgingswaan: Een ander die gek geworden is en ik ben 

slachtoffer ervan. 

▪ Melancholische schuldwaan; bewijs van uw slechtheid  

o Beste geval: ‘ziener’ (grootheidswaan) 

▪ Zij tekens zien die anderen niet doorhebben.  

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 waarheid reveleren 

- Puur subjectief; gewone werkelijkheid kan dat niet zijn.  

“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: tekens rondom mij maken duidelijk dat 

ik niet goed ben.  

- Verschil met neurotische depressie: twijfel aan jezelf; jezelf verwijten maar blijft eigen beleving. 

Bij psychotische depressie wordt conclusie getrokken uit extern signaal.  

“Ik was gestorven, maar God onttrok dat gebeuren aan mijn bewustzijn, zodat ik niet wist hoe ik de grens 

had overschreden. Een grotere straf kan je je nauwelijks voorstellen. Onwetend van het feit dat je 

gestorven bent, bevind je je in een hel die tot in details gelijk is aan de wereld waarin je leefde om je zo 

te laten zien en voelen dat je er niets van hebt gemaakt.” (p91) 

Voorbeeld 2: Sven Unik-ID 

- Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=z3qW-_1fuTM&t=3s  

- Film: https://www.psychosenet.be/video/ingewikkeld-documentaire/ 

- Combineert studies landschapsarchitectuur met semiprofessioneel wielrennen en creatief 

televisiewerk. Krijgt blaasontsteking → antibiotica 

https://www.youtube.com/watch?v=z3qW-_1fuTM&t=3s
https://www.psychosenet.be/video/ingewikkeld-documentaire/


43 
Lore Van Eester 

- Periode van verwarring en weinig slaapt en plots tekens ziet die voor hem geen toeval zijn: 

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 (Zwitsers koud buiten), in televisietoestellen signalen te zien; die ruis vroeger, 

zag hij als sneeuw en gevoel dat er patronen inzitten.  

- “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.” 

VERVOLGSTAP: 

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

- 'postproductie’: 

o Hun verhaal vertellen 

o Hun vreemdheid uitdrukken 

o Expressie geven aan de uitdaging waar ze getuige van zijn 

4.4 Breukvlakken 

Als er psychotische ervaringen ontwikkelen, is er vaak sprake van een breukvlak; persoon zelf ook niet 

meer is wie hij was. 

Guiraud: xenopathie = ziek van het vreemde dat je overkomt: leiden onder het vreemde dat hem 

overkomt.  

- 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? 

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’.  

- 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 De inhoud van wat hij waarneemt, is het gene dat voor een stuk verdwijnt. 

o Stukken in zijn zelfbeleving evolueert niet meer. 

- In het ergste geval: zelfbeeld valt uiteen 

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

o Vreemd voor buitenwereld maar voor hem een manier om het vreemde bij te houden.  

 



44 
Lore Van Eester 

Wouter Kusters: “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 

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

autonomie, en leven in het licht van de dood → vorm van onbestemdheid 

o Punten waar we als mens mee te maken hebben maar geen automatisch antwoord 

voor.  

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

bestaan niet.  

 

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

verbeelding en verhalen allerhande → Woorden en verhalen organiseren onze 

belevingswereld.  

o Zelf allemaal verhalen vertellen en dingen ontwikkelen waarin we kunnen geloven. We 

kunnen buitenwereld beter aan als we de verhalen hebben, anders word je ziek van de 

werkelijkheid. 

- Peter Sloterdijk: verhalen =  symbolische immuunsystemen  

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

twijfelen, wordt ook hun beschermlaag fragieler → Zinloosheid; vager 

identiteitsgevoel; radeloosheid 

‘what doesn't kill you makes you crazier’- Nick Cave 

- Als symbolisch immuunsysteem wordt doorbroken; ook iets dat je effectief in richting van gekte 

probeert te drijven.  

Psychotische ervaringen  breukvlakken in leven 

Psychosen duiken niet op random momenten op in je leven; psychoses breken meestal los bij 

jongvolwassenen, want is een groot kantelpunt.  

Bijv. Elyn Saks  

1. Incident met collega Sally: net diploma in de rechten + toegangsexamen aan de balie gehaald 

o Positie die ze als ‘ik’ inneemt, wijzigt hierdoor grondig 

o Switchende rollen, maar geen houvast in nieuwe ideeën. Integendeel. Ideeën malen 

plots op de vreemdste manieren rond in haar hoofd  

▪ Primaire gedachteassociaties: woorden o.b.v. vorm met elkaar verbonden 

worden.  

o ‘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’. 

o Moment dat we in gesprek gaan; ook ideeën ontwikkelen wat ze kan doen nu ze haar 

diploma heeft. Zal een van de uitdagingen zijn.  

2. Ontmoeting Peter 
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o ‘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  

▪ Geen continuïteit in eigen verhaal, maar net een breuk; niet kunnen denken 

van wie ze is, maar verdwijnen van haarzelf; leidt tot psychotische belevingen.  

o 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.’ 

▪ Ze ontwikkelt ontremming  

WAT BEVORDERT HERSTEL? 

Om dat gat te overbruggen zijn anderen nodig.  

- Anderen die rustig aanwezig blijven; niet te veel willen voor een ander; rustige manier van 

spreken creëren.  

o Ervaringen krijgen verhalend karakter; talig karakter en kan verhaal worden.  

- Die luisteren en praten.  

- Die samen filosoferen en suggesties geven.  

- Die verbinding zoeken wanneer zekerheden wegvallen.  

o Verbinding zoeken naar mogelijke oplossingen 

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 

o Inhoud van wat ze doet is allusie op thema dat speelt; verwijzing daarnaartoe.  

- 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, niet meer op basis van verhaallijnen.  
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Bijv. Pieter Kuiper 

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

o 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  

o Wordt door studenten aangevallen op zijn visie inzake homoseksualiteit → echoot 

moeders hardvochtige religieuze denkbeelden 

▪ Onderworpen aan sterke regels; was voor moeder duivels; 

o Door dat dat allemaal opgeroepen wordt, is de 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. 

Uitbeelding van wat eigenlijk centrale bekommernissen zijn.  

Eerste stap in herstel om na te denken over centrale bekommernissen 

4.5 Creativiteit en psychose 

Vreemdheid van psychotische beleving zelf kan blijven. Hoe goed je iets kan traceren, het blijft vreemd 

dat het gebeurd is. Door die vreemdheid te isoleren, kan er stabiliteit gewonnen worden en creativiteit 

is een manier om dat te doen.  

Tekening; Prince Horn collectie: verzameld door psychiater; bekijken als kunst, creativiteit. 

Verschillende mensen die stabiel functioneren, creatieve component ontwikkeld  

v.b. Jung (cfr. boek): theorie die hij ontwikkelde, komt uit zijn boek, was openbaring voor hem. Was 

eerste die zei dat mensen een mannelijke en vrouwelijke component in zich hebben; hij heeft dit 

letterlijk ervaren (vrouwenstem die sprak in hem); er zit iet van vrouw in mij. Verschil tussen introversie 

en extraversie komt ook van hem. Er blijft iets vreemd over, hij is dat gaan tekenen die eigenlijk 

kunstzinnige expressies zijn van zijn leven.  

Afbeelding geel met bollen; zag overal bollen in; later dan zelf kunst gaan maken met allemaal bollen.  

 

Psychotische ervaringen duiken op in context van lastige levenservaringen.  

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

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

o Blijft pure vervreemding in zelf.  

o Wat werkt herstellend? Dat bizarre stuk ook expressie aan geven.  

- → Psychotische ervaringen krijgen we maar onder controle als het onzinnige zijn eigen surreële 

plek krijgt  

Bijv. Annie Rogers 

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

vervreemding ten aanzien van leefomgeving 

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

nog nooit kon voorstellen. Door te spreken over haar belevingen, krijgt ze orde.  

o → taal vinden waarin je eigen stem en signatuur doorklinkt + die aansluit bij de 

vormentaal van je psychose 
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o → altijd rest ‘nub of nonsense’: rare knoop die ze niet kon ontwarren en die wars bleef 

van betekenis. 

▪ Kern van onzin waar ze niets over kan zeggen, blijft altijd aanwezig.  

- ‘In feite heb ik geleerd om ingefluisterde stukjes onzin zo sterk te vertrouwen dat ik het aandurf 

om losse zinnen toe te voegen aan abstracte schilderijen, tekeningen en afdrukken. Die zinnen 

lijken uit het niets te komen. Eerst was ik bang dat het neerschrijven ervan me opnieuw zou 

blootstellen aan psychose, maar ik schrijf die onzin nu al verschillende jaren op in kleine 

schetsboeken, en val niet ten prooi aan psychose’ 

o Nog altijd te maken met zinnen die in haar hoofd opkomen; geleerd om toe te 

vertrouwen aan papier. Eens ze dat gedaan heeft, ligt het buiten haar. Iets in haar wordt 

erkend en buiten haar geplaatst. 

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

klanken en beelden; uitingen van primaire denkprocessen 

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

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

onmogelijkheden.’ 

- 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.  

Jacques-Alain Miller: bricolage  

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

voeten wegmaaien, krijgen een tweede leven in creaties. 

o Eerst doen wankelen, maar er dingen mee doen. Door ermee aan de slag te gaan, kan 

je het erkennen en buiten u plaatsen, daardoor wordt het beheersbaarder 

Claude Lévi-Strauss: berekend denken versus wild denken (overgeslaan) 

- Beeldend nadenken dat allerlei directe elementen uit onze leefwereld schikt en herschikt, 

zodanig dat de werkelijkheid er creatiever, ordelijker en voorspelbaarder door wordt 

Bijv. 'nest' van Sven Unik-ID  

- Kinderen krijgen: nieuw kantelpunt maar dan beginnen nadenken over ouderschap; vgl. met 

vogels; die moeten er niet over nadenken, bouwen nest: hij heeft ook nest gebouwd → soort 

van living geworden. Zo werd het voor hem denkbaar om vader te zijn → dus een psychotisch 

mechanisme zonder dat het psychotisch wordt.  

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.’ 
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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.’ 

▪ Er is gelijkenis tussen creativiteit en psychotische manier van denken. Link 

tussen associatieve procesdenken en creativiteit van een kunstenaar. 

Kunstenaar gaat het meestal beperken tot tijd en ruimte; doen in atelier. Bij 

psychose is het ontremd 

▪ Citaat is oproep naar hulpverleners; mensen helpen → beter luisteren; helpen 

om expressie aan te geven, helpen om verhaal te vertellen 

4.6 Besluit: anders kijken naar psychose 

WAAROM: 

- Psychotische ervaringen wissen heel veel herkenbaarheid weg: logisch onnavolgbaar, 

bevreemdende impact, kunnen angst aanjagen  

o Als we ons hierdoor laten lijden, gaan we vooral afstand voelen en deze afstand gaat 

ons niet helpen. 

- Personen met psychoses lijken heel erg te verschillen van anderen 

DAAROM: 

- Omgeving moet zich ontvankelijk en rustig opstellen → vertrouwensband creëren  

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

zorgen. 

o Expressie vinden.  

- Zorgen voor toevluchtsoorden waar mensen tijd en ruimte krijgen om te zijn en te zoeken (cfr. 

volgende twee lessen) 

o Medicijnen: geen wondermiddel: bij een kwart van de gebruikers een goed effect 

hebben, helft balans tussen goede effecten en neveneffecten, kwart geen nut. Niet 

opleggen maar democratisch.   

o Gesprekstherapie: moeilijke ervaringen worden bespreekbaar, maar dit alleen niet 

oplossen. 

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

o Contacten met gelijkgestemden 

- Uitdaging voor professionals: 

o Openheid voor extreme belevingswerelden 

▪ Ernstige psychiatrische aandoeningen zoals psychose als uitdaging 

▪ Te benaderen vanuit eerste persoons-perspectieven; perspectief van pt. 

o Eigen angst leren hanteren; hv luisteren vaak niet omdat ze er bang van zijn. 
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5 Werkvormen 

5.1 Wat leert cross-cultureel onderzoek? 

Welke cross-culturele praktijken rond psychose? 

USA: psychose  

- Denken dat mensen heir het verste staan in onderzoek e.d. maar daar hardste om te leven met 

psychose 

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

familie, weinig informele steun) 

o Eens uit competitieve economie, belanden veel mensen in dakloosheid, kost van 

woning is duur, slechte ziekteverzekering 

o Niet goed voor familieleden zorgen; in Westen; patroon om te moeten werken dus 

geen tijd om te zorgen voor familie 

- Sterk onderscheid ‘crazies’ / ‘normals’ 

o Crazies; degene die er buiten vallen, niet enkel omdat ze psychotische beleving hebben, 

maar ook te maken met ‘social defeat 

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

- Vallen naar beneden op ladden van economie, statis, werken & studeren. 

- Uitval is enorm groot  

- Bovenstaande factoren zijn allemaal factoren als ze wel verzorgd worden, leidt tot sociaal 

herstel.  

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

us mad” (p. 197) 

Westerse wereld:  

- Sterk negatieve interpretatie psychotische symptomen: label staat centraal → “not fully 

human”  

o Negatieve risico → stigma; zeker zo bij psychotische belevingen  

o   <-> bijv. India: minder categoriale focus, pragmatische focus op impact op naasten 

▪ Meer tolerantie tegenover. Wordt opgenomen in volksverhalen → ook 

bijgeloof; zorgt wel voor minder exclusie.  

▪ Zorgsysteem als iemand in familie psychotische belevingen heeft; minder 

geneigd om individu te behandelen, maar wat heeft informele netwerk nodig; 

meer neiging om community psychiatrie te doen; kijken hoe het is met mensen 

die informeel betrokken zijn.  

- Meer social defeat eens de diagnose 

- Weinig tolerantie van maatschappelijke omgeving 

- Opvang buiten huiselijke sfeer als ‘patiënt’ = stigma: ik ben minder 

o Idee dat als het ernstig is, je iemand moet weghalen uit huis en apart behandeld moet 

worden.  

- Vaak breuk binnen familie door psychose → isolement 

o Als informele netwerk minder sterk is, worden mensen vergeten; is net 

herstelondermijnend.  
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o <-> bijv. India: familiale opvang: binnen familie zelf gebeurt opvang, en als dat niet lukt, 

op lokaal niveau/  

- Moeilijk op huisvestingsmarkt 

- Weinig waardering informeel werk (bijv. huishouden)  

o <-> bijv. India; 

- Moeilijk op job-markt → stress jobs 

- Niet-metafysische interpretaties van psychotische symptomen → meer ‘onzin’ 

- Onze manier van werken n GGZ, zorgt ervoor dat herstel denken minder makkelijk gaat.  

o Wat als negatief wordt gezien, verzachten, neutraliseren, wegwerken,…  

Conclusion (pp. 220-222)  

- Minimize diagnosis talk and maximize diagnostic neutrality 

- Focus on behavior rather than on intrapsychic phenomena (“sign one is crazy”) 

- Enable work 

- Minimize social isolation and encourage family involvement 

- Provide safe and secure housing 

- Engage with voices 

- Practice compassion and respect for the experience of psychosis 

5.2 Werkvormen voor herstelgerichtheid: 

- Passende crisisinterventie 

- Ervaringsdeskundigheid implementeren 

- Herstelgericht instellingswerk 

- kleinschalige residentiële opvang  

- Kwartier-maken  

- Ontmoetingsplaatsen / inloophuizen 

- Straathoekwerk 

- Open Dialoog benadering 

- … 

5.2.1 Passende crisisinterventie 

 

Psychose als leerschool 
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- Mensen die staan voor eerste hulp, moeten zorg die nodig is, erkennen. Beter inzicht hebben 

in wat psychotische belevingen zijn. Eerste signalen zijn vaak niet gekend; zijn vaak niet 

traumatisch op zichzelf.  

 

- Hoe opstellen tegenover iemand met psychotische ervaringen; iemand met ervaringen heeft 

zelf ervaringen van bevreemding; je gaat als professional dit ook hebben; angst van pt voelen.  

o Je hier niet door laten leiden, niet handelen volgens eigen angst; een niet beoordelende 

houding aannemen 
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- Diepgaand en pt vaak geneigd om geheim te houden want beschaamd en/of bang. Geen zin om 

mensen te verplichten om erover te praten.  

- Wat zijn signalen die je ziet, die anderen zien waardoor ze ongerust zijn.  

- Ook in tempo en manier dat je in interactie treedt, aan persoon laten.  

- Aangeven dat ze kunnen kiezen en zo weinig mogelijk dwingen.  

 

- Respect hebben en geen oordeel vellen 

- Niet beschuldigen, geen sarcasme gebruiken, niet uitlaten als dat je de professional bent en de 

andere de zieke; het zijn geen kinderen, praat ermee als volwassene.  

 

- Beseffen dat het voor persoon werkelijkheid is, niet minimaliseren, miskennen, wegvegen,… 

niet reageren als personen die van hun melk zijn. 

- Als persoon niet goed kan communiceren? 

o Eerst zelf communiceren; eenvoudige korte taal gebruiken, wel blijven communiceren 

ook al zet persoon zelf niet de stap.  

o Geef mensen tijd, niet haasten; ga ervan uit dat de persoon je begrijpt.  
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- Ervanuitgaan dat ze weigeren omwille van feit dat ze bang zijn. Ze kunnen hulp niet lezen, er 

geen gebruik van maken.  

- Vragen of er iemand anders is die hen kan helpen; iemand die ze wel vertrouwen. Ervoor zorgen 

dat er rust kan optreden.  

- Als mensen actief weigeren; nooit dreigen.  

 

- Rustig blijven communiceren, eenvoudige taal 
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- Niet bedreigend 

- Vragen goed beantwoorden; situaties proberen te de-escaleren 

- Maar beseffen dat het niet altijd lukt; als er toch interventie nodig is, in contact aanwezig blijven 

tav de persoon.  

 

- Gebeurt minder dan mensen vrezen 

- Risico is groter dat ze zichzelf gaan beschadigen. Niet op vijandige, disciplinerende of 

uitdagende manier reageren.  

- Niet bedreigen, zelf rustig blijven. 

- Hulp zoeken; misschien met 2 of 3 gesprek aangaan  

5.2.2 Ervaringsdeskundigheid implementeren 

Basis: Pinel – Pussin 

- Pussin als ervaringsdeskundige; de gewone hv waren geneigd om niet empathisch om te gaan 

met pt.  

- Opsplitsing wij-zij van hv-pt is fake; alle assumpties die ermee samenhangen, zijn niet bruikbaar. 

Personen met eigen ervaringen (psychose, verslaving…) laten participeren in alle lagen van de zorg 

- Stigmatisering en stereotypering tegen gaan; bevooroordeelde uitspraken worden vermeden. 

- Advocacy voor rol patiënt; doorbreken nefaste machtsdynamieken (bijv. segregatie 

patiënt/personeel) 



55 
Lore Van Eester 

o Stem van pt doorklinkt zo goed mogelijk. Hoe stem betrokken wordt  

- Positief rolmodel: hoop en perspectief om voorbij crisis te raken, herstel is haalbaar 

o Als je zelf verslaving hebt, en een begeleider vertelt dat zelf verslaving heeft gehad en 

er is afgeraakt → functioneren als pos rolmodel; er is leven voorbij. Duidelijk dat herstel 

haalbaar is.  

- Negatieve aspecten; er wordt vanuit  gegaan dat ze als vrijwilliger doen, slecht statuut. Weinig 

betaald en wel veel verwacht. Toch een herhaling van machtsdynamiek; persoon met ervaring 

is minder 

o Bij Pinel niet zo; Pussin was afdelingshoofd.  

Risico: nieuwe normativiteit 

- Rolmodel wordt nieuwe norm; verkeerdelijk ontstaan dat het norm is, want is zo bij 

ervaringsdeskundige; nieuw streefdoel 

- Hoe vermijden? Rolmodellen; persoonlijke verhaal mag niet grote succesverhaal worden 

5.2.3 Herstelgericht instellingswerk 

Theorie Alfredo Zenoni 

Klassiek instellingswerk: 

- Vertrekpunt: therapeutische visie en ideaal (abstinentie, gezonde leefstijl, leren mentaliseren, 

ADL verbeteren…; ‘wij weten wat goed is voor jou’ ) in functie van een doelgroep (→ exclusie 

van anderen; bijv. ‘dubbeldiagnose’) 

- Doel opname/begeleiding: vooruitgang boeken (‘hier geen hotel’) = dichter aanleunen bij het 

ideaal (→ ‘goede’ en ‘slechte’ patiënten) 

o Visie over wat er moet gebeuren 

o Slechte; passen niet bij de vooruitgang. 

o Zo ga je de moeilijkste doelgroepen uitsluiten; degene zonder motivatie,… → maar ook 

hier is opvang voor nodig.  

- Begeleiding: specialistische therapeuten met programma’s  

o Gespecialiseerd in eetproblemen, angst,… en hiervoor specifieke therapieën ga werken. 

bijv. DBC in Nederland 

Model Zenoni: 

- Dubbele functie: asielfunctie, rustplek + ruimte om te zoeken 

o Asielfunctie: cfr. ‘het is geen hotel’; maar mss is het wel een hotel;  

- Asielfunctie: veilige plek / niche in tijd en ruimte waar men mag zijn en waar een zelfgevoel kan 

herstellen. 

o Waar er niet te veel verwacht wordt in eerste instantie. En dan gaat er een zelfgevoel 

spontaan herstellen. Plaats geven waar ze bed, bad,.. krijgen → rust ontstaan.  

- Asiel = afgeleid van Griekse  ‘Asulon’ = ‘vrijplaats’, ‘plaats waar niet geroofd wordt’ 

o Waar je naartoe kon gaan in tijden van oorlog waar je niet geschaad kon worden. V.b. 

kerken waren vrijplaatsen.  

- Onthaal en ontmoeting: Wie ben jij? Hoe is de ander voor jou? Waar lijdt jij onder? Wat geeft 

zin en verbinding en wat niet?  

o Nadenken wat uitdagingen zijn en hoe ermee omgaan.  
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- Niet: wat willen wij voor jou?; wel: hoe kunnen we je helpen beter om te gaan met je 

uitdagingen? 

- Welke logica in het functioneren? n=1 → overdracht 

- Welke oriënterende idealen (verdeeldheid vs. leegte → verlangen)? Omgang met pijnlijke 

ervaringen (welke afweer? Hantering jouissance?) 

- Accent op creatie en uitvinden van antwoorden op eigen dilemma’s → experimenteerruimte 

- Zowel toe te passen bij specifieke doelgroepen, als algemener 

- Enkel psychoanalytisch? 

5.2.4 Kleinschalige residentiële opvang 

Twee tendensen 

- Ziekenhuizen worden steeds groter  

- Bottom up; meer kleine voorzieningen; ander klimaat; zoveel als mogelijk in gewoon huis, 

daarwordt gewerkt aan een zo’n gewoon mogelijke leefomgeving.  

o Geen ziekenhuissfeer; zo gewoon mogelijke context.  

o Binnen huiselijke sfeer; kleine groep pt die worden opgevolgd; 4 à 8 pt die er verblijven; 

iedereen eigen kamer, gemeenschappelijke living, keuken,… waar alle interacties zullen 

lopen.  

o Voor personen die residentiële opvang (24u of nachtopvang, of enkel overdag) nodig 

hebben.  

o Streven naar interacties die lijken op dagelijkse interacties;  

Bijv. De achthoek Harelbeke 

Bijv. Soteria huizen 

- Minimale medicatie 

- Kleinschalig  

- Ondersteunende aanpak; interpersoonlijke contacten 

- Doel: rust + aansluiting vinden 

- Mosher (oprichter Soteria): 

o “The core practice of interpersonal phenomenology focuses on the development of a 

nonintrusive, noncontrolling but actively empathetic relationship with the psychotic 

person without having to do anything explicitly therapeutic or controlling. In shorthand, 

it can be characterized as ‘being with,’ ‘standing by attentively,’ ‘trying to put your feet 

into the other person’s shoes’.... The aim is to develop, over time, a shared experience 

of the meaningfulness of the client’s individual social context—current and historical. 

Note, there were no therapeutic ‘sessions’ at Soteria. However, a great deal of ‘therapy’ 

took place there as staff worked gently to build bridges, over time, between individuals’ 

emotionally disorganized states to the life events that seemed to have precipitated 

their psychological disintegration.” 

o Vanuit een interpersoonlijk fenomenologisch model; proberen op niet-intrusieve, niet-

controlerende maar empathische manier in interactie treden met mensen.  

o Op vriendelijke manier bruggen bouwen, praten met mensen op rustige, vriendelijke 

manier.  
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- Klinische impact is even groot, maar wellicht goedkoper dan standaard zorg; mensen hebben 

meer tevredenheid.  

- Vanuit herstelgericht perspectief, ideeën keren terug.  

Bijv. zorgboerderij met verblijfsfunctie 

- Accent op ‘gewone’ interacties en activiteiten 

o Er ontstaat ook identiteit; gevoel dat je verzorger bent van dieren, moestuin,…  

- Gespecialiseerde therapie als add-on 

- Filmpje: Werking is herstelgericht; ze is nog niet hersteld maar contact is wel herstelgericht, op 

verbondenheid.  

o Hond; werken met wat er in een omgeving kan bestaan; ze is afgestapt van euthanasie 

omdat ze voor hond moet zorgen.  

5.2.5 Ontmoetingshuis / inloophuis  

Bijv. Villa Voortman 

- Zoals café; je loopt binnen wanneer je wilt, is niet verplicht 

- Laagdrempelig, in de buurt 

- “Asielfunctie”, ruimte geven: warme plek waar men welkom is → netwerk 

- Ontmoeting en verbinding zoeken 

- Focus op sterktes en eigenheden → activiteiten/ateliers 

- Ont-labeling: focus op de mens 

- Minimale hiërarchie, horizontale controle en gedeelde verantwoordelijkheid vanuit minimale 

regels (geen agressie, seks, drugs) 

o Voor de rest alles redelijk flue en open 

o Door weinig regels, zal er ook horizontale controle; als er bepaalde zaken niet goed 

lopen, zullen ze er ook elkaar op wijzen. 

- Minimaal onderscheid professionals / vrijwilligers / bezoekers 

o Als je het er niet kent, zie je niet goed wie er werkt en bezoeker is.  
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Typische doelgroepen: ex-patiënten (bijv. Aanloophuis Poco Loco, Gent); degenen die geen plek vinden 

in psychiatrie; krijgen plek waar ze zich goed voelen.  

Werken met interesses van de bezoekers 

- Breed spectrum activiteiten creëren 

- Bottom-up inkleuren 

o Geluisterd naar mensen, waar mee bezig geweest, interesse; vanaf er interesse is, 

gezocht naar wie er rond kan werken.  

- 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 

- Al verschillende theatervoorstellingen gemaakt.  

- https://www.youtube.com/watch?v=KyOwmMB6ARs  

- bijv. poëzie Pete Tomlinson: poëzie over eigen psychose 

- Filmpjes: ‘Apie is boos’ Villa Voortman: https://www.youtube.com/watch?v=6vEQxSRl-C0 

 

 

 

A place to be →‘the place to be’  

- “Most visitors of Villa Voortman are confronted with exclusion from society on several levels; 

they are ‘invisible’ citizens, who lost ‘their’ place in society. Villa Voortman, by contrast, offers 

a safe hub where they feel welcomed and accepted. In that sense, the meeting place functions 

as a place to be. Gradually, visitors even start to feel ‘at home’ at the meeting place, as becomes 

https://www.youtube.com/watch?v=KyOwmMB6ARs
https://www.youtube.com/watch?v=6vEQxSRl-C0
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apparent in daily routines: visitors gather in the living room to drink coffee and chat, and have 

lunch together. In that sense, the function of Villa Voortman makes a transition from being a 

place to be, that is a safe haven, to being the place to be, that is a homely place that the visitors 

have made their own” 

o Een veilige plek waar mensen welkom zijn en ze geaccepteerd worden voor wie ze zijn. 

o Het is een plek waar mensen willen zijn; aantrekkelijke plek, niet alleen visueel maar 

ook de sfeer die er hangt, gaat het op andere manier ook aanslaan.  

o Plaats waar mensen zich gaan thuis voelen 

▪ Plaats waar living is, waar mensen iets kunnen drinken; automatisch 

gesprekken krijgen in salon.  

▪ Hv: goed kunnen onthalen 

o Het wordt “the place to be”; mensen willen er graag komen.  

- Feeling safe 

o “This sense of safety is twofold: Villa Voortman provides a safe haven away from 

threatening aspects of the visitors’ outside world (e.g. homelessness, judicial problems) 

and the restlessness of their inner world (e.g. psychosis, drug craving, loneliness).” 

▪ Veilig ergens te kunnen zijn waar het wel aanwezig is; zorgen voor een veilige 

context 

▪ Maar ook voor interne wereld: angsten en bevreemding; als je alleen bent, kan 

het escaleren in jezelf; maar als er plek is waar je naartoe kan en kan praten 

over gedeelde werkelijkheid; kan helpen tegen vreemde werkelijkheid intern. 

En isolement doorbreken. 

o “Most visitors lost connection to treatment after a long and difficult trajectory within 

regular psychiatric services. In order to offer them a real break, Villa Voortman aims to 

be a safe haven, not only away from street life, but also away from the pressure of 

psychiatric and social services” 

▪ Moeilijke opnames achter de rug, geen goed contact met ziekenhuis e.d. 

wantrouwen t.a.v. professionals herstellen; druk wegnemen 

- Feeling accepted 

o “All staff members and volunteers expressed the importance of accepting visitors as 

they are, rather than having the reflex to ‘cure’ or improve them.”  

o Radicale aanvaarding voor wie mensen zijn. Accent leggen op je mag er zijn. 

- The predominance of the peer group 

o “everyone treats each other as equals. For many visitors, this contrasts with previous 

experiences in traditional hierarchically structured psychiatric settings.” 

▪ Ontmantelen van machtsdynamieken; zoveel mogelijk omgaan als 

gelijkwaardigen.  

▪ Verschil in residentieel; hoe collega’s met elkaar omgaan is anders dan met pt. 

Vrienden geworden van elkaar; professionals met pt is een beetje afstandelijk 

(is wel met reden, v.b. miscbruik).  

o “For example, this is reflected in the way that everyone greets each other, that is in a 

cordial way with a kiss and a hug. Equality is also reflected in weekly ‘visitors meeting’, 

where the visitors themselves plan the activities of the next weeks” 
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▪ Iedereen die toekomt, elkaar eens vastpakken. Gebeurt met iedereen, → je 

voelt je meer als gelijke behandelt. Afstandelijkheid wordt expliciet 

doorbroken.  

▪ Bezoekersvergaderingen: in medische setting gaan professionals agenda 

vastleggen; ifv beschikbaarheid enz. in bezoekersplaats; wat willen we doen en 

wat nodig om dat te realiseren.  

- Feeling at home 

o “All participants talked about the ‘warmth’ that creates a feeling of being ‘at home’”  

o Mensen gaan zich thuis voelen, wat er wordt ‘warmte’ gevoeld. 

- Voluntary basis 

o “everything is organized on a voluntary basis: there are no mandatory therapeutic 

sessions, visitors are free to come and go as they wish, and take part in the activities 

they want. However, voluntariness does not imply that nothing is demanded; visitors 

are expected to take responsibility for their own actions and choices.” 

▪  
▪ Mensen moeten niet blijven, zorgt ervoor dat je ook geen beveiliging nodig 

hebt.  

▪ Mensen mee laten engageren; iets van collectiviteiten mee te verzorgen. 

o “However, at certain moments, voluntariness comes under pressure. For example, 

when visitors do not respect house rules (i.e. no drug use or violence inside the meeting 

place) or refuse to engage in any activities, staff members sometimes feel frustrated 

and are tempted to take more control and make certain activities obligatory (e.g. the 

weekly visitors meeting).”  

▪ Er is ook wel spanning; mensen die zich niet aan huisregels houden, wat er op 

zich niet veel zijn.  

▪ V.b. drugsdealen; dan gaat er iets van veiligheid verloren; ervoor zorgen dat 

het niet gebeurd → kan terug voor hiërarchie zorgen.  

▪ ER is een spanningsveld  en zien dat je niet zo streng wordt; teruggeven aan 

bezoekers; oplossen met bezoekers. 

A place to be me 

- “vibrant place where artistic and creative activities and projects are continuously taking place. 

These activities are organized on a voluntary basis, and start from visitors’ personal interests, 

as well as from personal interests of volunteers and staff. By cultivating these interests, visitors 

find a (new) way to express themselves and gradually build up a new sense of identity. In doing 

so, senior visitors inspire new visitors, who might primarily come to Villa Voortman to find some 

peace of mind. In that way, the meeting place is experienced as a place to be me, that is a place 

where visitors are encouraged and even expected (in balance with their own capacities) to go 

through a processes of transition: by engaging in valued activities they start cultivating positive 

identities, thus taking a distance from (self-)stigmatizing labels. Importantly, these activities and 

projects provide an important link to the outside world.”  

o Mogelijkheden om iets van zichzelf te ontplooien; creativiteit aansporen, o.b.v. 

interesses, ook dei van personeel.  
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▪ V.b. als personeelslid iets van koken kennen; koken met gasten; kijken wie waar 

potentiële interesse heeft in wat,…  

o Ook expressie van een bepaalde stijl; helpen om identiteit te verwerven. Je krijgt zo 

differentiatie in groep; mensen die er al lang zijn, beginnen inspirerend te werken voor 

mensen die er nog maar net komen. 

o Positieve identiteit opbouwen en helpen om afstand te laten nemen van stigma’s.  

- (Re-)building one’s identity through self-expression 

o “visitors stop seeing themselves, and are no longer seen by others as ‘patients’ or 

‘persons with dual diagnosis’, but as individuals with a unique identity”  

o  
o “however, all three interviewed visitors expressed their frustrations concerning other 

visitors’ lack of engagement in these creative processes.” 

▪ Hv; mee helpen om frustratie te dragen. 

- Becoming a visible citizen  

o 

 
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’” 

o Persoonlijk herstel; hoop gaat optreden door die ontmoetingsplaats 

- “a case-by-case, particularizing approach fits well with the recovery paradigm, as recovery 

processes are deemed deeply personal and unique in nature”  

o Elke mens wordt in unieke bekeken; niet iedereen moet koken of muziek spelen; wordt 

bekeken met mensen in dialoog.  

- “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”  

o Buurt betrekken; v.b. optreden geven voor de buurt; zo gaan er ook gesprekken 

ontstaan met buurtbewoners → inclusie; stereotypen worden zo uitgedaagd en 

kunnen ook verdwijnen. 
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5.2.6 Kwartiermaken 

Kwartiermaken = creëren van gastvrije plekken in de maatschappij; professional gaat buurt ingaan en in 

maatschappelijke structuren, gastvrije plekken geven. Zo toegankelijk mogelijk maken.  

- Oorspronkelijk militaire term, legerbataljon dat vooroploopt naar onbekend terrein en een 

veilige plek creëert voor de troepen. 

- “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) 

o V.b.: geen koffie kunnen betalen; in cafés uitgestelde koffie betalen voor iemand 

anders, iemand die dan niet kan betalen, kan die koffie nemen; zo weten anderen niet 

of je zelf hebt betaald of niet.  

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): kijken hoe mensen onderdeel worden van maatschappij; v.b. trajectbegeleiding in 

arbeid; wel bezig met sociaal herstel, maar niet noodzakelijk werken met persoonlijk herstel.  

Peter Dierinck over kwartiermaken: filmpje ppt  

5.2.7 Straathoekwerk 

Doelgroep = mensen die:  

- Geen toegang vinden tot hulp, o.a. door eerdere negatieve ervaringen; 

- Sterk lijden onder stigma en uitsluiting;  

- Geen plek vinden in aanbodgerichte en categoriaal gerichte hulpverlening 

Presentiebenadering:  

- “Men werkt daar waar de mensen zijn, zoals op straat, in cafeetjes, in bars, in de gevangenis, 

bij mensen thuis… 

- Positieve benadering; volledige mens 

- Ritme van “de gast” 

- Overlegvorm waarbij “de gast” het laatste woord heeft.  

- Straathoekwerk = nulde lijn  

o Huisarts is eerste lijn;  

o Geen afspraak maken met nulde lijn, kom je gewoon tegen op plaats waar je woont en 

plaats waar je vaak komt.  

Filmpje Cis Dewaele. 

Doelstelling: 

- Contact krijgen met de gasten en al doende werken aan een relatie; erkennen als mens 

- Zicht krijgen op de situatie van gasten en hun omgeving  

- Gasten ondersteunen om eigen verantwoordelijkheden op te nemen waardoor ze o.a. meer en 

beter gebruik maken van het aanbod van maatschappelijke instellingen  
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- Tot stand brengen van communicatie tussen de gasten en hun omgeving, waardoor 

zelfredzaamheid, draagkracht en solidariteit opnieuw of verder geactiveerd worden.  

- Door samenwerking, signaalfunctie en belangenbehartiging de maatschappelijke voorzieningen 

beïnvloeden  

Relatie: (↔︎ stigma) 

- Zorgzaam en betrokken  

- Evenwaardig, wederkerig en respectvol  

- Onvoorwaardelijk  

 

- Actief onderhandelen met de maatschappij; niet enkel gewicht op pt of straathoekwerkers; 

uitdagingen tav beleidsmakers gesignaleerd. 

Interventiebenadering Presentiebenadering 

De startfase van de interventiebenadering 

kenmerkt zich meestal door een professioneel, 

gereguleerde kennismaking met de situatie van 

nieuwe cliënten (intakes) 

Bij de presentatiebenadering staat de exposure – 

het zich bloot stellen aan, zich onderdompelen in 

– centraal. 

De interventiebeoefenaar vertrekt vanuit een 

visie op sociale problemen vanuit een 

probleemoriëntatie 

De presentatiebeoefenaar vertrekt niet vanuit 

een probleemfocus, maar vanuit kansen en 

oppurtiniteuten, vanuit een betrokkenheid, 

zowel sociale problemen als niet-problematische 

aspecten van het leven kunnen aan bod komen. 
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5.2.8 Open-dialoog benadering 

1) Wat een psychotisch symptoom is: 

o Uiting van crisis, niet van ziekte: Crisis is ervaring waarin status quo wordt doorbroken; 

dat onevenwicht wordt gevoeld. 

o Overlevingsstrategie binnen extreme situatie; Ultieme poging om zich te handhaven, 

niet kapot gaan, niet vernietigd worden. 

o Vaak trauma aan de basis; iets gebeurd dat persoon van kaart gebracht heeft. V.b. 

pesten in lagere school dat bleef hangen, misbruik,… 

o Poging tot communiceren 

i. Omgeving gaat getuige zijn; last hebben van is eigenlijk poging tot 

communiceren, die niet begrepen wordt. 

ii. Vaak psychose als medisch zien, waardoor niet gezien wordt dat het poging tot 

communiceren is. 

o Ervaring waar nog geen woorden voor zijn →  woorden vinden 

o Vaak miskend → te laat passende behandeling. 

i. Niet veel persoonlijk gewerkt in begin, pas in latere fase aandacht aan besteed 

2) Passende behandeling: 
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o Anti-psychotische medicatie niet altijd gunstig → opnieuw aandacht voor 

gesprekstherapie 

i. Voor kwart van pt werkt het wel 

o Seikkula combineert psychoanalytische, systemische en dialogische behandelprincipes 

o Spreken en luisteren vormen de genezing 

3) Dialogische principes:  

o Polyfonische dialoog (intern en relationeel) 

o Belichaamd spreken (Stern, Trevarthen) → vond het geaffecteerd-zijn een woord? 

Lichamelijk geheugen 

o → Specifiek luisteren 

o 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. 

i. Vertalen naar boodschap die wel begrepen wordt. 

ii. Gekoppeld aan netwerkperspectief; soms hebben familieleden meer voeling; 

andere betrekken in vertaling. Wel zien dat contact veilig is; v.b. misbruikt door 

vader, niet veilig om met die man gaan samen te zitten; afstemming per situatie 

o Behandelplanning in netwerkdialoog. Afhankelijk van casus focus op psychotherapie, 

familietherapie, medicinaal, … 

4) Brede psychotherapeutische vorming personeel (4j, 1 dag/14 dagen) 

7 KERNPRINCIPES  

- ONMIDDELLIJKE HULP  

o Iedereen moet binnen de 24u hulp krijgen; Crisis = mentale openheid; 

- SOCIAAL NETWERK PERSPECTIEF  

o Naasten betrekken: patiënt niet isoleren 

▪ Alle taboe meteen doorbreken; goedgevormde therapeuten die op gemak zijn 

om over zulke zaken te spreken.   

o Samen het pijnlijke bespreken; verschillende perspectieven beluisteren 

- FLEXIBILITEIT EN MOBILITEIT  

o Specifieke principes maar hoe het vorm geeft, bekijken per situatie. 

o Geen vast protocol 

- VERANTWOORDELIJKHEID 

o Gecontacteerde professional; professional gaat zich verplaatsen naar waar pt zich 

bevindt  

- PSYCHOLOGISCHE CONTINUÏTEIT  

o Team met residentieel en outreachend personeel volgt hele traject; zoveel en zolang 

als nodig 

o Geen beperking in tijd/contacten. Mensen zullen zelf, als het opgelost is, geen nood 

hebben om hulpverlening te zoeken. 

- TOLERANTIE VAN ONZEKERHEID 

o Veiligheid opbouwen  

o (ver)dragen van verschillende perspectieven  

- DIALOGISME 

o In netwerk waar altijd dialogen zijn.  
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- Klassieke interventie vs open dialoog interventie: aantal positieve effecten; aangegeven in 

volgende grafieken.  

 

 

- Minder psychiatrische symptomen minder bij open dialoog, minder klachten en minder 

verblijven in psychiatrie 

- Untreated periode is ook korter 

- Zelfde manier van werken ook toegepast tussen therapeuten; zoveel mogelijk bij elkaar 

reflecteren 

- Open dialoog; hoe professionals erover denken is mee deel van open dialoog benadering 

BPRS = brief psychiatric rating scale 

5.3 Uitdagingen herstelgericht werken in Vlaanderen?  

- Biomedische kijk primeert 

- Focus op diagnose en behandeling van stoornissen 

o Weinig prioriteit voor persoon, context en maatschappij 

o Hiërarchie: biomedisch > psychotherapeutisch > sociaal > creatief 

▪ Degene die meest te zeggen hebben zijn degene die dichtst bij ziekenhuis 

liggen;  

▪ Probleem in implementatie van herstelgericht denken; ze zouden naast elkaar 

moeten bestaan.  

o Hersteldenken voor ‘zware gevallen’? 
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▪ Voor lichtere psychiatrische problemen lijkt et niet nodig; daar wel richten op 

symptomen maar nog niet veel aandacht voor persoonlijk herstel.  

- Weinig psychotherapeutisch gevormd personeel voor EPA → moeite om onzekerheid/angst te 

dragen 

o Weinig aandacht in studies voor ernstige psychiatrische aandoening. V.b. dit vak 

bestaat ook nog maar 4 jaar 

Organisatie GGZ: 3 lijnen, en opgesplitste 3e lijn 

- → Veel doorverwijzingen, wachtlijsten, kortdurende trajecten 

o ↔︎ psychologische continuïteit; ambulant en snel; veel discontinuïteit; pt die veel 

verschillende psychlogen zien,…  

o ↔︎ onmiddellijke hulp; zolang als nodig 

- → Residentiële focus  

o ↔︎ mobiliteit en netwerkfocus; weinig consultfunctie 

Sterke formalisering van (gebrekkige) terugbetaling door ambulante psychologen/pedagogen ↔︎ artsen 

- Mensen die terugbetaling krijgen, maar gebrekkig en beperking tot bureauruimtes.  

Maatschappelijke dynamieken van stigmatisering 


