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Eerste lijn: herstelgerichte psychiatrische zorg 

Inleiding, historiek en kritiek op technologisch paradigma 

Om te kunnen herstellen van een ernstige problematiek, zullen we uitkomen tegen twee 

grote barrières: 

• Stigma = mensen bekijken u op een bepaalde manier 

• Macht = anderen zullen je op een bepaalde plek zetten en u op een bepaalde 

manier behandelen 

Menselijk contact zal altijd zijn in het zoeken van een evenwicht tss: 

• Vrijheid, waarbij we mensen ruimte laten om te kiezen en te zijn wie ze zijn en hun 

eigenheid behouden 

• Limitering, want sommige vormen van psycische problematiek zijn ondraaglijk voor 

jezelf; hierbij moet er een limiet gesteld worden aan de act van zelfmoord 

De 3 stappen van verdingelijking: 

1. Een patiënt of mens stelt een vreemd gedrag en we vinden daar een woord voor uit 

2. We zijn geneigd om te denken dat dat begrip een natuurlijke werkelijkheid is. Het lijkt 

dan alsof het een inherent kenmerk is dat in iemand zit en leidt tot gedrag. We maken 

er een causaal begrip van, terwijl het eigenlijk niets anders was dan een beschrijvend 

begrip.  

3. Dit heeft ertoe geleid dat waanzin een medische entiteit werd, voordien was het een 

sociale entiteit. Zo lijkt het dus dat er een onderliggend medisch iets is dat de oorzaak 

is van de krankzinnigheid.  

De normen van privacy wijzigen in de maatschappij: 

• Mensen hebben meer maatschappelijk de aannname dat je toch een kamer voor 

jezelf nodig hebt 

• Hiernaast stellen ze ook vast dat er heel brutaal wordt omgegaan met deze mensen 

De geschiedenis wordt weer heruitgevonden: 

• Basaglia: je moet ex-patiënten betrekken in je behandeling want zij weten mss beter 

wat het is om iets mee te maken 

• Mix in de teams: zo kom je ertoe dat professionals zich nooit brutaal gedragen want 

ze worden gecorrigeerd door die ex-patiënten 

• Hervormingen in de GGZ overal ter wereld 

Technologisch paradigma =  

• Mentale problemen worden veroorzaakt door een fout in de mechanismen of 

processen en houden in dat er abnormale fysiologische en psychologische processen 

tevoorschijn komen. 

• Deze mechanismen of processen kunnen een causaliteit zijn. Ze zijn ook niet 

contextafhankelijk. 

• Technologische interventies spelen een cruciale rol en kunnen ontworpen en 

bestudeerd worden los van de relaties en waarden. 

 

 

Empirisch bewijs dat het huidige paradigma uitdaagt: 
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• Therapeutische veranderingen in depressie en andere condities 

o Verbetering van depressie komt vooral voor door de niet-technische aspecten 

van interventies 

o Verschillen in drugs en placebo zijn minimaal → mobilisatie van een gevoel 

van hoop en betekenis; niet corrigeren van een reeds bestaande chemische 

onbalans 

o De meeste specifieke kenmerken van CGT kunnen worden weggelaten 

zonder de resultaten negatief te beïnvloeden: uitgebreid onderzoek 

concludeerde dat er weinig bewijs is dat specifieke cognitieve interventies de 

effectiviteit van de therapie aanzienlijk verhogen 

o Niet-specifieke factoren verklaren ongeveer 85% van de variantie in 

therapeutische resultaten op het gebied van psychotherapie 

o Sterk effect van therapeutische relatie 

• Herstel van ernstige psychische aandoeningen (SMI) 

o Persoonlijk zinvol herstel SMI niet noodzakelijk gerelateerd aan de specifieke 

behandelingen, eerder therapeutische alliantie 

o Het creëren van een therapeutische context die empowerment en 

verbondenheid bevordert en die helpt bij het opnieuw opbouwen van een 

positieve zelfidentiteit is van groot belang 

o Specifieke technische interventies, zoals medicijnen, hebben een beperkte 

impact op de totale last van ernstige psychische aandoeningen 

o We moeten een aanpak ontwikkelen voor psychische problemen die echt 

gevoelig is voor het complexe samenspel van krachten dat eraan ten 

grondslag ligt en die therapeutisch kan worden gebruikt 

o Om de resultaten te verbeteren: focus meer op contexten, relaties en het 

creëren van diensten waarbij de bevordering van waardigheid, respect, 

betekenis en betrokkenheid voorop staan. We moeten comfortabeler worden 

met culturele diversiteit, empowerment van gebruikers en het belang van 

ervaringsdeskundigen/peer ondersteuning 

• Samenwerken met de service gebruikersbeweging 

o Pas in de jaren ’80 kwamen effectieve gebruikersorganisaties tot stand; 

sindsdien is de opkomst van de beweging snel gegaan 

o Sommige service gebruikers zijn blij om zichzelf en hun problemen te definiëren 

via een biomedisch raamwerk, vele anderen zijn dat niet 

Conclusie: 

• Geestelijke gezondheidsproblemen hebben ongetwijfeld een biologische dimensie. In 

hun aard reiken ze voorbij de hersenen om sociale, culturele en psychologische 

dimensies te betrekken. Deze kunnen niet altijd worden begrepen door de 

epistemologie van de biogeneeskunde. 

• Het mentale leven van mensen is discursief van aard. 

• We hebben een radicale verandering nodig in ons begrip van wat de kern van de 

geestelijke gezondheidszorg is. 

• Posttechnologische psychiatrie zal instrumenten van de emprische wetenschap niet 

opgeven of medische en psychotherapeutische technieken afwijzen, maar zal de 

ethische en hermeneutische aspecten van ons werk als primair positioneren, en 

daarmee het belang benadrukken van het onderzoeken van waarden, relaties, 

politiek en de ethische basis van zorg en zorgzaamheid. 

 

Er zijn een aantal dingen waar men het in instellingen vaak moeilijk heeft: 

• Culturele diversiteit: Westerse framing is niet dé framing. Een pleidooi naar afstemming 

is belangrijk 
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• User empowerment: veel zien we dat ervaringsdeskundigen een B-statuut hebben, ze 

worden slecht betaald en durven hun mond niet altijd open trekken 

• Lotgenotencontact 

Spanningsvelden van herstelgerichtheid: 

• Hoe conceptualiseren we psychische problematieken? (ziektemodel vs. 

ervaringsmodel) 

• Modellen in de GGZ (biomedisch vs. psychotherapeutisch) 

• Bejegening (afstand vs. nabijheid) 

• Rol van normen, ethiek en waarden (aanpassen vs. samenleven) 

• Rol van expertise (collaboratief) 

• Rol van directe sociaal netwerk (participatief) 

• Rol van maatschappij en buurt (aanpassen vs. samenleven) 

 

Vormen van herstel 

5 functies van zorgregio’s: 

• GGZ-promotie, preventie, vroegdetectie en vroeginterventie 

• Mobiele behandelinsgteams voor acute en chronische problematiek 

• Rehabilitatieteams die werken aan herstel en inclusie 

• Intensieve gespecialiseerde residentiële GGZ-units 

• Specifieke woonvormen en verblijfsformules ontwikkelen 

Problemen van de zorgregio’s: 

• Deïnstitutionalisering/vermaatschappelijking: er is een groep die vroeger in de 

psychiatrie bleef wonen, vandaag zal dit geprobeerd vermeden te worden. 

Er is discontinuïteit: bepaalde personen hebben veel nood aan ondersteuning en 

gaan dus af en toe in crisis. Het is niet dat ze niet meer in een ziekenhuis verblijven, dat 

ze plots geen ondersteuning meer nodig hebben.  

De equipe die instaat voor de zorg van die patiënten is wisselend, er zijn meerdere 

teams. Hierdoor krijg je een versnippering van wie verantwoordelijk is in de zorg. 

• Het accent komt sterk te liggen op individu en individuele copingvaardigheden. Er 

gaat minder aandacht naar interactie van persoon en zijn omgeving. 

• Er zijn een aantal problemen die voor die kwetsbare groep toenemen, nl. voor 

suïcide, dakloosheid, criminele betrokkenheid,... Het is voor hen zeer moeilijk om hulp 

te zoeken.  

Twee definities van herstel: 

• Accent ligt hier op een proces dat continu in beweging is. Het is een houding. Het is 

geen perfect lineair proces van ziek zijn naar herstel, het is eerder met vallen en 

opstaan. De uitdaging is om om te gaan met beperkingen die aansluiten bij de 

maatschappij, waar je een bijdrage kunt leveren en erkent kan worden in je eigen 

waarde. Om opnieuw doel/betekenis te vinden in je leven voorbij je symptomen.  

• Accent ligt op een persoonlijk veranderingsproces. Geen focus op wat je verloren 

bent of wat er mislukt, maar kijken naar wat je wel kan doen. Herstel is een 

veranderingsproces waarbij je zelf een transformatie maakt als mens. Het is een 

proces dat je gevoelens, gedachten,... verandert. Het is een manier van leven, 

bevredigend hoopvol leven hebben, nieuwe betekenissen/doel vinden.  

Klinisch herstel = 

• Full symptom remission 
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• Als je opnieuw kan werken 

• Als je uw plan kan trekken bij het alleen wonen zonder zorgverleners 

• Vrienden hebben met wie je samen activiteiten kan doen 

• Dit moet je twee jaar volhouden 

• De expert vormt het oordeel of een patiënt hersteld is 

• Normatief burgerschap 

Persoonlijk herstel = 

• Herstel is een werkwoord, niet een toestand; het is iets dat je doet, niet wat je bereikt 

• Het is sterk subjectief, wat herstel is, hangt af van hoe de persoon dat beleeft 

• De persoon zelf beoordeelt dit, niet de professional; je kan er enkel iets over zeggen 

door te spreken met de patiënt zelf 

• Het is individueel ingevuld, wat voor x geldt als herstel, hoeft niet voor y te gelden 

Maatschappelijk herstel = 

• Kunnen leven met minimaal zaken overhoop hebben 

• Sociaal niet lijden onder conflicten 

• Plaats hebben om te wonen 

• Actieve burger kunnen zijn 

• Participatief burgerschap 

CHIME-DTAR model: wanneer komt het herstelproces tot stand? 

C) Verbondenheid: opnieuw aansluiting vinden bij anderen 

H) Hoop: toekomstperspectieven ontwikkelen 

I) Identiteit: gevoel kunnen hebben van iemand te zijn 

M) Meaning in life: iets betekenisvol in je leven hebben 

E) Empowerment: zelf regisseur van je behandeling en je leven 

D) Difficulties: perspectief om met moeilijkheden om te gaan 

T) Therapeutische input: op een zinvolle manier gebruik maken van hulpverlening 

A) Aanvaarding: aanvaarding van limieten waarmee je te maken hebt 

R) Returning to or desiring normality: mensen je terug als normaal bekijken 

Wat doet de gedachte/perceptie met een waarnemer? 

• Niet benaderen als perceptum zonder object, maar als perceptum met een 

paradoxaal effect op de waarnemer 

• Psychose wordt gekenmerkt door de omgeving van perplexiteit, intrusie, verstoring 

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

doorslaggevend 

 

 

 

 

 

Macht, dwang en stigmatisering 

Segregatie: 
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• Hoe meer ze als patiënten werden beschouwd, hoe groter het gevoel van wij vs. zij. 

Segregatie werd subtiel gevoeld in veel praktijken dmv regels en voorschriften of via 

structurele middelen 

• Deelnemers verklaarden dat ze ook de neiging hebben om zich van personeel te 

scheiden. Deelnemers beginnen professionals te benaderen als zij en ze te begrijpen 

in stereotype bewoordingen 

• Segregatie legitimeerde verschillende vormen van dwangmaatregelen. Deelnemers 

vonden het bv. moeilijk om te zien dat zij als patiënten plotseling geen dingen konden 

doen die andere mensen nog mochten doen 

Desubjectivering 

• Patiënten 

o Belangrijke aspecten van hun subjectiviteit werden verwaarloosd 

o Verschillende aspecten van iemands identiteit worden verscheurd en men 

blijft een deel van de groep patiënten ipv een individu met verschillende 

sociale rollen 

o In verschillende accounts is gebleken hoe belangrijk identiteitsrollen al onder 

druk stonden vanwege de symptomen zelf. Onderwerpen moesten worden 

bekrachtigd in hun rollen maar in plaats daarvan werden deze rollen 

verwaarloosd en verder uit elkaar gescheurd. 

• Personeel 

o Personeel wordt onvermijdelijk ook als een groep beschouwd ipv als 

individuen die tot een groep behoren. Dwang gaat vaak gepaard met 

medewerkers van wie verwacht werd dat ze zich zouden houden aan 

protocollen en regels ipv te investeren in open interacties. 

o Professionals worden ook gedesactiveerd in het proces van segregatie en 

blijven slechts een beoefenaar van een bepaalde techniek. 

Wat patiënten als macht ervaren: 

• Gebroken contacten 

o Voelde meer technisch en praktisch dan echt 

o Ideeën over herstel werden verworpen 

o Personeel besliste welke onderwerpen werden behandelt en negeerde wat 

voor de patiënt belangrijk was 

• Stilte in dwanghandelingen 

o Niet communiceren of nauwelijks luisteren naar patiënten 

o Interventies werden gedwongen zonder dialoog 

o Dwang interpreteren in de context van hun voortdurende waan 

• Noodzaak om te voldoen aan het behandelingsregime 

o Patiëntenrol moeten vervullen om hulp te krijgen 

o Zich als goede patiënt gedragen intensiveert desubjectivering 

De 4 componenten van stigma: 

• Onderscheid maken tss mensen obv kenmerken 

• Bepaalde culturele denkschema’s die negatief zijn, worden gekoppeld aan het 

onderscheid 

• We gaan ons zo gedragen dat in het contact tss wij en zij dat deze mensen het 

gevoel krijgen dat ze buitengesloten worden 

• Dit leidt tot verlies van status en discriminering, wat leidt tot ongelijke uitkomsten 

Sommige situaties zijn meer stigmatiserend dan anderen. Dit is afhankelijk van verschillende 

dimensies: 

• Onzichtbaarheid: lokt meer stigma uit indien het niet verborgen kan worden 
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• Verloop: meer stigmatiserend indien het verloop ervan niet omkeerbaar is 

• Disruptiviteit: hoe meer conflict, hoe meer onbegrip 

• Esthetische kwaliteiten: dingen die er erger uit zien, lokken meer stigma uit 

• Oorsprong: dingen waar je aan kan doen, lokken meer stigma uit 

• Gevaar: situaties geassocieerd met gevaar, lokken meer stigma uit 

Thoits: twee vormen van stigmaresistentie: 

• Afwijzen: een persoon reageert op een psychische aandoening en bijbehorende 

stereotypes door te besluiten dat hij dat niet is, dat het maar een klein onbelangrijk 

deel van hem is of niet op hem van toepassing is 

• Uitdagen: omvat een poging om de overtuigingen of het gedrag van andere mensen 

te veranderen. Iemand kan uitdagen door: 

o Zich te gedragen op manieren die in tegenspraak zijn met de stereotypen 

o Anderen op te leiden om stereotype opvattingen te verminderen 

o Confrontatie met mensen die zich op discriminerende manieren gedragen 

o Zich bezighouden met belangenbehartiging en activisme 

Positief mentaal automatisme = spontaan duiken allerlei ervaringen op, vaak vreemd van 

aard, die haaks staan op wat de persoon normaliter ervaart 

Negatief mentaal automatisme = spontaan vallen gaten in de ervaring, confrontaties met 

aspecten van niets die de persoon verwarren of verwonderen 

• Cognitief/verbaal (opgedrongen gedachten vs. gedachtenonderbreking) 

• Motorisch (impulsen vs. inhibities) 

• Sensorisch (vreemde geuren waarnemen vs. niets voelen) 

• Affectief (plost opduikende emoties die men vreemd vindt vs. leegte) 

 

Vormen van psychiatrische ervaringen 

Kenmerken van schizofreen functioneren volgens fenomenologen: 

• Verminderd gevoel van bestaan: niet het gevoel hebben dat je echt leeft zoals 

anderen leven, twijfelen of je dat zelf ook bent, iemand zoals iemand anders 

• Verstoring in de zelf-ervaring: hierdoor heb je voor een stuk vervreemding van 

gedachten 

• Ruimtelijke situering van ervaringen: waarbij het zo is dat ervaringen vaak niet intern 

gesitueerd worden, maar ervaard worden als van buitenaf komend, op een andere 

plek in de ruimte dan op de plek zelf, wordt de gedachte geproduceerd. Daardoor 

krijgen gedachten een soort ding-karakter 

• Ik-grenzen zijn onstabiel: waarbij de innerlijke ervaringen een stuk onveilig zijn 

• Gevoel hebben dat je niet thuishoort in de wereld: dat je er niet met je twee voeten in 

staat. Je voelt je een passant en er niet mee verbonden. De ervaring van een aliën te 

zijn, andere mensen hebben contact met elkaar en ik hoor daar niet bij 

• Evidente betekenissen worden niet begrepen: de schizofrene manier van 

taalhantering is paradoxaal omdat sommige heel evidente dingen niet begrepen 

worden, vaak heeft dat te maken met figuurlijkheid 

• Hyperreflectiviteit: over het algemeen is er een hele grote reflectiviteit, men blijft 

nadenken/reflecteren over details waar anderen snel overheen gaan. Deze 

zelfervaring wordt zo sterk doorgevoerd, dat de inhoud verdwijnt 

Kenmerken paranoia: 

• De Ander heeft het op mij gemunt 

o Destructief (achtervolgingswaan) 



7 
 

o Seksueel (erotomanie) 

o Narcistisch (grootheidswaan) 

• Waarneming van bevestigende tekens in de werkelijkheid -> interpretatie van 

mentaal automatisme 

• Uitbouwen van een verklarend denksysteem 

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

o Soms wel stabiliserend: uitvinden van een principe waar zowel subject als de 

Ander aan onderworpen zijn 

De taalproductie van weg tijdens de melancholie. Het effect daarvan is: 

• De ervaring van toekomst begint te verdwijnen, de anticipatiebeweging stopt 

• De persoon komt vast te zitten in het nu en in het verleden 

• Alle hoop en betekenis verdwijnt, hoop heeft te maken met toekomst en die is er niet 

meer 

• De focus komt te liggen op wat het nu is, en het gebrek in het nu. Dan krijg je de focus 

in het verleden en wat daar fout gelopen is -> dit zorgt voor rumineren 

 

Gesperkstherapie en meer 

Kritieken op de doorsnee zorg: 

• Sanctionerende aanpak tav psychotische ervaringen, te veel dwangmaatregelen 

• Professionals te veel bevoogdend, betuttelend, patiënt wordt onderworpen aan 

regime professionals 

• Bij psychotische ervaringen veelal ontworteling uit zinvolle sociale contacten 

• Praten over psychotische ervaringen is taboe (het is niet normaal, niet te volgen en 

angstaanjagend) 

Gesprekstherapie focust op vijf zaken: 

• Ontmoeting 

o Streven naar situatie van dialogische gelijkwaardigheid 

o We hopen een vorm van sociaal contact uit te bouwen waar ze op blijvende 

basis terecht kunnen zolang dat nodig is 

o Belangrijk dat we geen verplichtingen installeren in dat contact 

o Attitude van abstinentie of ons op de achtergrond houden werkt niet bij 

psychotische problematiek, we moeten voldoende (non-)verbale 

ondersteuning bieden 

o Compagnon de route = niet iemand die alle antwoorden heeft, maar iemand 

die wil luisteren en die uitnodigt te vertellen over datgene dat hen lastig valt, 

gedachtenuitwisselingen, partnership 

o Niet louter opstellen als een secretaris die een verslag opmaakt, het is de 

bedoeling dat we iets van de subject-ervaring herstellen, zodat die zich terug 

als mens kan voelen 

 

• Beluisteren hoe existentie-/intentionaliteitsvraag vorm krijgen 

o Psychotische ervaring tolereren, rustig beluisteren, maar niet op focussen 

o Veel open vragen stellen, uitleg vragen 

o Het heeft geen zin om uit te leggen waarom ze bepaalde ervaringen hebben 

of wat deze betekenen, we gaan ook niet parafraseren, maar zo dicht 

mogelijk bij hun eigen woorden blijven 

o Gardez-vous de comprendre, vanuit blijvende verwondering 

o Niet uitgaan van een plicht tot spreken, wel van een mogelijkheid tot 
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o We kunnen de werkvorm aanpassen adhv de patiënt, bv. toelaten om te 

schrijven, face-to-face, wandeling,... Wel moeten we nadenken over de 

limitering 

• Voeling krijgen met existentie-/intentionaliteitsvragen die overspoelend werken 

o Inbedding in verhouding met lichaam en relaties 

o Hoe gaat hij om met zijn lichaam en relaties? Welke spontane behandeling 

zoekt hij? 

o Psychotische ervaringen zorgen vaak voor sociale ontworteling 

o Inspelen op affiniteiten die warte gat van existentie-/intentionaliteitsvragen 

afhouden en die subject-ervaring herstellen 

o Moeilijkheid existentie-/intentionaliteitsvragen erkennen, samen reflecteren 

over wat men kan doen, helpen houding zoeken, niet uitgaan van een 

conflict model, wel van forclusie model 

o Wat hertselt subject-ervaring? 

• Elementaire fenomenen 

o Diversiteit tss mensen in al dan niet willen spreken over 

o Spreken erover aankaarten maar niet verplichten, met gelijkzwevende 

aandacht beluisteren 

o Nagaan of spreken stabiliseert of niet, doseren en timen 

o Hoe behandelt persoon dit vreemde genot? 

o Impact op contact met anderen? 

o Stabiliserende praktijken? 

o Welke inhouden spelen in relatie tot existentie-/intentionaliteitsvragen? 

• Nagaan welke singuliere uitvindingen werken 

o Geen zingeving via gedeelde Naam-van-de-Vader 

o Geen beroep op wat qua Symbolisch kader gegeven is, zelf antwoorden 

laten uitvinden 

Geschiedschrijving: 

• Wat triggert? 

• Construeren wat moeilijk is en zoeken naar een manier van hanteren 

• Moeilijkheden een plaats geven 

• Concrete episoden of voorvallen benoemen en preciseren 

• Benoemen wat moeilijk is 

• Houvast in DSM en CBT 

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

• Ontwikkelen van gedragsformules 

• Procedure gebruiken om de Ander/jouissance te neutraliseren en er niet het object 

van te worden (talige procedures) 

• Preoccupatie met machines: met systemen die gehoorzamen aan binaire logica (itt 

Verlangen-van-de-Moeder) -> afwenden van het ongereguleerde via fascinatie met 

het gereguleerde 

• Wetmatigheden beschrijven via extern systeem 

• Preoccupatie met de letter van de wet (querelantenwaan) 

 

Werkvormen 

Verschillen van social defeat in de Westerse wereld en India: 

• Weinig tolerantie tav afwijkend gedrag 
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• Eens er een diagnose is, wordt de persoon weggenomen uit de familiale context om 

opgenomen te worden, dat geeft aanleiding tot een isolement bij de persoon zelf die 

het gevoel heeft er niet meer bij te horen ↔ in India blijven mensen binnen de 

gezinscontext 

• Patiënten voelen zich opgezadeld met zieke mensen ↔ dat gevoel is er niet als je 

binnen de gezinscontext blijft 

• In de Westerse wereld hebben mensen met een psychiatrische geschiedenis het vaak 

moelijk op de jobmarkt, de lat ligt er vrij hoog om te kunnen participeren ↔ minder in 

India, daar is de specialisatie in de economie minder sterk doorgedrongen en werken 

mensen nog vaak in de huiselijke sfeer 

• Een goede job wordt goed betaald en zorgt dus voor een hoger prestige, mensen 

die zich moeilijker kunnen inschrijven in het reguliere arbeidscircuit hebben dus minder 

geld en minder prestige 

• Ook voor huisvestiging is er meer exclusie 

• We denken wetenschappelijk, vanuit een medische visie ↔ in andere culturen wordt 

dat op een magische of religieuze manier geïnterpreteerd 

Positieve adviezen voor de GGZ: 

• Diagnostisch spreken met patiënten minimaliseren, richten op diagnostic neutrality 

• Focussen op het concrete in het gedrag, geen onderliggend proces benoemen, 

neutraal beschrijven, geen psychologische termen 

• Zoveel mogelijk werk faciliteren, laat ze iets zinvol doen in de maatschappij 

• Sociaal isolement doorbreken 

• Veilige behuizing, woonblokken met meer comfort 

• Beluister de ervaringen, sluit aan bij het 1ste persoonsperspectief 

• Ga ermee om op een respectvolle manier, zo worden ze zelf ook gestimuleerd om 

zich te verzoenen met de ervaringen 

Dominant instellingswerk in de zorg: 

• Voorzieningen/diensten zetten zich in de markt via therapeutische visie en ideaal: wij 

weten wat goed is voor jou en hoe we dat bereiken 

• Focus op diagnostische doelgroepen: labeling aan de toegangspoort, uitsorteren van 

wie wel/niet past, creatie van complexe restgroepen 

• Werking via interventies die zich richten op wergwerken stoornis binnen bepaalde 

tijdsspanne 

• Doel opname/begeleiding: programma volgen 

• Goede patiënt: volgzame patiënt, zich normaliserende patiënt 

• Begeleiding: specialistische therapeuten (experten) 

Alfredo Zenoni: 

• Asielfunctie:  

o De psychiatrie als vrijplaats, een plaats waar ze mogen zijn, waar ze niet 

bedreigd worden. Een plek geven om tot adem te komen, waar ze een time-

out kunnen zoeken voor externe of interne problemen en ervaringen. Een 

plaats waar men rust kan vinden en een zelf-gevoel kan herstellen. 

• Ruimte om te zoeken:  

o Het idee van ontmoeting staat centraal. Wat wil jij? Wie ben jij? Van waar kom 

je? Wat heb je meegemaakt? Niet het verplicht instappen in een programma. 

Daarnaast moeten we ook zoeken naar wat wel werkt.  

o Je krijgt een kanteling van niet; wat willen wij voor jou, maar wat kunnen wij 

voor jou doen? We moeten ons richten op de studie van de logica in het 

functioneren. Van waaruit zoeken mensen naar een veiligheid, wat kan zin 

geven, dat is bij iedereen anders en moeten we dus individueel in kaart 
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brengen. We leren dat ook een stuk kennen via overdracht. De manier 

waarop therapeutisch contact zich ontplooit en de manier waarop iemand 

het samenleven op zo’n asielplek niet of wel kan tolereren, daaruit kunnen we 

leren.  

o Zo komen we ook uit op ideeën die iemand oriënteren in het leven. We 

moeten het op casusniveau bekijken. 

o Een instelling wordt dan een experimenteerruimte om te zoeken naar nieuwe 

antwoorden en het verleden achter zich te laten. Deze vorm van werken 

faciliteert persoonlijk herstel. Het accent ligt dus niet op het per se realiseren 

van klinisch herstel en het verdwijnen van symptomen an sich. 

Gemeenschapshuizen, zoals Soteriahuizen zijn gebaseerd op een aantal duidelijke principes: 

• Ze richten zich op mensen die in moeilijkheden zitten, die vrij acuut zijn. Ze willen met 

zo weinig mogelijk medicatie een zo laagdrempelig mogelijke en huiselijk mogelijke 

opvang voorzien. In huizen waar ook 6 à 8 mensen verblijven en met een 

ondersteunende aanpak bejegend worden.  

o Niet intrusieve, empathische, begrijpende omgeving. 

o Niet gericht om specifieke therapeutische of controlerende maatregelen in te 

voeren. 

o Men mag er zijn en krijgt een begripvolle omgeving. 

o Ze streven naar een gemeenschappelijk begrip: wat is me overkomen? 

Waarom? Wat verschijnt er? En een professionele omkadering die daarnaar 

streeft: voeling krijgen met de ervaringen van anderen, om die breuk in de 

subjectieve ervaring te overbruggen. Bruggen bouwen naar een ander toe en 

zo een vorm van herstel realiseren. 

o Medicatie is niet uitgesloten maar wordt zo minimaal mogelijk gehouden. 

Ontmoetingshuizen: 

• Mensen kunnen er overdag terecht 

• Open deuren: geen dagcentrum waar je ingeschreven bent en dus verplicht op 

therapie moet gaan, het is een plek waar mensen mogen komen 

• Kan je ook organiseren voor specifieke doelgroepen die met kwetsbaarheden te 

maken hebben 

• Minimale hiërarchie 

• Het aantal regels dat worden gebruikt zijn minimaal, af en toe worden deze 

overtreden maar dan wordt er op ingegrepen en dat wordt niet getolereerd 

• De bewaking van de regels gebeurt horizontaal 

• Joviale omgangsstijl staat centraal, niet veroordelend onthaal 

Functies van ontmoetingshuizen volgens prof. Vanheule: 

• A place to be: weg van de maatschappij is er een veilige plaats waar men zich 

welkom en aanvaard voelt, het voelt aan als thuiskomen 

• A place to be me: levendige plek, waar men continu aan artistieke en creatieve 

activiteiten en projecten kan deelnemen, hierdoor kunnen bezoekers een nieuwe 

manier vinden om zichzelf te uiten en geleidelijk aan een nieuwe identiteit 

opbouwen.  

• Feeling safe: veilige plek waar ze niet bedreigd worden door de buitenwereld of door 

hun eigen interne ervaringen 

• Feeling accepted 

• The predominance of the peer group: iedereen behandelt elkaar als gelijken 

• Feeling at home 
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• Voluntary basis: er zijn geen verplichte therapeutische sessies, er wordt wel van hen 

verwacht dat ze verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen keuzes en daden en ze 

moeten de regels respecteren 

• Rebuilding one’s identity through self-expression 

• Becoming a visible citizen 

Doelstelling straathoekwerken: 

• 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 oa 

meer en beter gebruik maken van het aanbod van maatschappelijke instellingen 

• Tot stand brengen van communciatie tss 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 van straathoekwerkers met hun gasten: 

• Zorgzaam en betrokken 

• Evenwaardig, wederkerig en respectvol 

• Onvoorwaardelijk 

Interventiebenadering Presentiebenadering 

Professioneel gereguleerde kennismaking 

met de situatie van nieuwe cliënten 
(intakes). 

Exposure staat centraal. 

Visie op sociale problemen, vanuit een 

probleemoriëntatie. 

Visie op zowel sociale problemen als niet-

problematische aspecten van het leven 
kunnen aan bod komen. 

Problemen worden door een juiste 

herformulering en diagnose behandeld, 
voorkomen of genezen. Het gaat hierbij 

vooral om vertaalslagen, waardoor sociale 

problemen toegankelijk worden gemaakt 
voor een theoriegeleide diagnositiek. 

De remedie is meestal een combinatie van 

wat de cliënt wenst te bereiken en wat 
langs methodische weg haalbaar is, wat 

gemaakt, beheerst of minstens op goede 

gronden voorspeld kan worden. 
Om problemen opgelost te krijgen, voegt 

men volgens een tevoren opgesteld plan 

tijdelijk bepaalde expertise aan het 
cliëntsysteem toe. 

Om voor hulp in aanmerking te komen dient 

men zich als potentiële cliënt aan te passen 
aan procedures, doelen, methodieken en 

bureaucratische redelijkheid. 

Werkt zonder vaststaande agenda, de 

agenda wort bepaald door wat de ander 
aan de orde stelt. 

Bouwt het begrip op vanuit termen en 

binnen het perspectief zoals ze worden 
aangereikt, niet vanuit een achterliggend 

(theoretisch) kader. 

Hierdoor hoeft de presentiebeoefenaar 
geen gepriviligeerde positie, gebruikt hij 

geen overmacht. 

De doelen krijgen gestalte in losse overleg- 
en beraadsvorm. 

Geplande en berekende tijd. Weinig begrensd in tijd. 

Gericht op het doen verdwijnen van iets, 

zoekmaken van leed en verdriet. 

Gericht op het laten verschijnen van iets, 

het geven van een kans aan leed en 
verdriet om in hun echtheid tevoorschijn te 

komen. 

Beperkingen van tijd en voortgang en 
gevonden aan methodisch strenge 

voorschriften. 

Begrenst zijn aanwezigheid weinig in tijd, in 
duur en bindt zich nauwelijks aan het 
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vervuld zijn van strikte voorwaarden 

(onvoorwaardelijk).  
De aandacht en de zorg van de 

presentiebeoefenaar hoeven niet verdiend 

te worden en kunnen niet gemakkelijk 
verspeeld worden. Hij is betrouwbaar, maar 

zeker niet onkritisch of flauw. 

 

7 kernprincipes van Seikkula: 

• Onmiddelijke hulp: binnen de 24u 

• Sociaal netwerk perspectief: het is zinvol de naasten te beluisteren, omdat ze kunnen 

articuleren wat de problemen zijn 

• Flexibiliteit en mobiliteit: geen vast protocol 

• Verantwoordelijkheid: gecontacteerde professional is de enige verantwoordelijke 

• Psychologische continuïteit: volgt het hele traject zoveel en zolang als nodig 

• Tolerantie van onzekerheid: hulpverleners opleiden om geen drastische maatregelen 

te nemen wanneeer ze angst ervaren 

• Dialoog 

 


