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• Psychiatrie gaat over gewone 
dingen

• Van probleem naar participatie
• Van Instituut naar leefwereld
• Kracht van positieve gezondheid
• Betekenisgeving en alles draait 

om CONTACT 

INHOUD



Psychiatrie gaat over voelen en denken

Voelen en denken gaat over waarnemen en ervaren

Waarnemen gaat over de werkelijkheid

Ervaren gaat over wat we met de werkelijkheid doen

Psychiatrie gaat over wanneer dat niet meer vanzelf gaat



GGZ gaat over gewone normale menselijke dingen
Symptomen hebben we allemaal, alleen:

- Is het minder diep
- Gaat het over, tijdelijk
- Kunnen we het hanteren

Wanneer gaat iemand naar de GGZ?
• Als de naasten ook niet meer weten hoe ze je kunnen helpen
• Als de symptomen niet overgaan
• Als de symptomen te lang duren
• Als de symptomen te ernstig zijn



Symptomen zijn dingen die u en ik ook hebben

Horen van stemmen, psychiatrie?  Denk aan imaginatie
Psychotisch worden, zou ons dat lukken?
Zelfgevoel voorkomt wanen? The Birds van Hitchkock
Alle psychiatrisch problematiek begint met 
slaapproblemen! 



BEWUSTZIJN

Hoe bewust ben je op dit moment? Scoor jezelf tussen 0 en 100%

Hoe lang heb je er over gedaan om te denken wie  ‘die Lohuis is’?

Onze hersenen foppen ons: getallenreeks 2-4-6



De GGZ in transitie

1. Kanteling van Tijdperk Jan Rotmans “Verandering van Tijdperk”

2. Einde Maakbaarheid? Van Zorg naar Participatie, hoed u 
voor Wasted Lives. Zit iedereen op participatie te 
wachten en wat doen we we acceptatieschroom, vraag-
en handelingsverlegenheid?

3. Persoonlijke Diagnostiek 



Participatie

• In de Kern  goed: iedereen doet mee, gevoel van samenhang en UBUNTU
• Doet beroep op eigen kracht en eigen netwerk
• Voorkomt psychiatrisering

MAAR

• Wat doen we met Jan, die niet mee wil doen (casus UWV)
• Wat doen we met de dolende mensen
• Zijn er genoeg niches voor ‘anders doen’
• (zelf) Stigma: mogen mensen meedoen?



STIGMA  en UITSLUITING zijn de ernstigste psychiatrische symptomen

Een vorm van onaandachtigheidsblindheid ? Kantelen van systeem- naar 
leefwereld begint bij opheffen onaandachtigheidsblindheid

https://youtu.be/v3iPrBrGSJM

https://youtu.be/v3iPrBrGSJM


Waarom het instituut GGZ zeggenschap verliest

• Diagnostiek is algemeen en bedoeld voor professionals
• Diagnostiek werkt stigmatiserend bij onwetendheid. 
• We zijn ijverig met de diagnostiek en dat leidt tot 

onaandachtigheidsblindheid.

• gebruik anti-depressiva
* Trudy Dehue  Depressie-Epidemie

* Hoeveel mensen hebben vandaag anti-depressiva geslikt?
* Wie is de nieuwe doelgroep voor anti-depressiva?



Wanneer is diagnostiek nuttig: 

• Als het betekenisvol is
• Wanneer het mensen handvatten geeft
• Wanneer mensen zichzelf beter gaan begrijpen

Het gaat hierbij om persoonlijke diagnostiek

• Professor slaat zijn vrouw
• Borderline in de kamer!



waarheid

juistheid

echtheid

Waarheidstrechter Kunneman

Evidence based

Communicatie/ 
betekenis

hulp

relatie

Casus: Jeanet en 
haar moederrol



TOP 3 van Geluk:

• Autonomie : basic trust Erik Erickson

• Waardevolle relaties: mensen die er toe doen

• Zinvolle dagbesteding: reden om uit bed te komen. 



Het staat of het valt met contact.
• Traagheid
• Emergentie
• Aansluiting en medemenselijkheid
• Geen waarheid zonder betekenis, betekenis kan zonder 

waarheid
• Narratief van en over het leven (casus vrouw op fiets)
• Normaliseren van psychische ziekten



Oorzaken vraagverlegenheid: 

1. Angst voor afhankelijkheid, niet in het krijt willen staan
2. Geen zin in bemoeizucht
3. Het ideaal van autonomie
4. Bang voor afwijzing
5. Negatief beeld van de samenleving: onderschatten 

hulpbereidheid



www.schizofreniebestaatniet.nl?  

1. Dimensionaliteit
2. Reactiviteit
3. Relationele aspecten
4. Functionele aspecten(op psychische 

functies)

1. Wat is er met je gebeurd
2. Wat is je 

kwetsbaarhied/weerbaarheid
3. Waar wil je naar toe
4. Wat heb je nodig

probleem methodiek

VER- Psychiatrisering

http://www.schizofreniebestaatniet.nl/


Benadering in de GGZ

• Kwantitatieve benadering
DSM diagnose

evidence based richtlijnen

Patiënt wordt behandeld/ 
therapietrouw

• Kwalitatieve benadering
persoonlijke crisis

constructie eigen verhaal

adaptatie en  
zelfmanagement



De Kaasverkoper in Nieuwegein

Bekeuring met motiverende werking

Wat moet je doen om iemand te motiveren?



• Machteld Huber; gezondheid is het vermogen zich 
aan te passen en een eigen regie te voeren in het 
licht van fysieke, emotionele en sociale 
uitdagingen”. 

• Van sick care naar Health Care (Jim van Os)
• Maakbaarheidsoptimisme op z’n retour





Principes 1  Krachtgericht Werken

• eigen mogelijkheden en hulpbronnen uit de omgeving
• burgerparticipatie
• uitgangspunt: zo zelfstandig mogelijk functioneren
• empowerment en herstelproces



Principes 2 Krachtgericht Werken

• Als persoon ben je niet hetzelfde als de aandoening
• toenemende controle over de ziekte
• hoop, zingeving
• verantwoordelijk rol op je nemen
• ten minste één persoon die steun biedt



Kantelen in de GGz

• Rol van familie moet uitgebreid worden
• Versterkende Netwerken rond mensen in de problemen
• Coachende rol GGz naar de basis
• Samenwerkende rol met basis vergroten (b.v. GGz samen met politie)
• Specialistische bemoeizorg/ OGGZ vanuit 2e lijn in de 1e lijn inbouwen
• Aanpak stigma als ‘2e diagnose’ 
• Persoonsgerichte/ belevingsgerichte diagnostiek
• Sociale psychiatrie: problemen zien in de context (samenleving/ familie 

etc.)
• Verbinden met mensen die niet zonder kunnen: langdurig en mogelijk 

voor het leven.



• BuurtzorgT is ontstaan vanuit het besef dat ook een persoon met een 
psychiatrische aandoening een betekenisvol bestaan wil en kan hebben.

• De scheiding tussen ziekte en gezondheid is minder absoluut dan het 
huidige zorgsysteem suggereert. Ook ‘zieken’ beschikken over veel 
‘gezondheid’ en kunnen daarmee een zinvolle rol hebben en een bijdrage 
leveren in de zorg.

• Huisartsen en cliënten vragen om eenvoudige georganiseerde, 
toegankelijke en betrokken zorg.



• Medewerkers vragen om een werkgever die vertrouwt op hun 
professionele vaardigheden en autonomie en die het werk goed en op 
een eenvoudige manier faciliteert.

• De familie en naasten van cliënten vragen om een gelijkwaardige rol in 
de zorg en om betrokken te zijn, daar waar mogelijk.

• Alle belanghebbenden, waaronder de politiek en de zorgverzekeraars, 
hebben de ambitie om psychiatrische opnames te voorkomen met 
interventies in de omgeving van de cliënt en met hulp van die omgeving. 
Zij vragen om een zorgorganisatie waarin synergie gevonden wordt 
tussen de gezamenlijke belangen van cliënten, familie, zorgverleners en 
zorgverzekeraars.



• BuurtzorgT biedt de zorg zoveel mogelijk aan huis en betrekt standaard de 
omgeving van de cliënt bij het herstel. 

• De behandelstrategie ontstaat in overleg tussen cliënt, omgeving en 
zorgprofessional en sluit primair  aan bij de vraag van de cliënt.

•
• BuurtzorgT werkt met zelfsturende teams die functioneren op basis van 

gelijkwaardigheid, respect en vertrouwen zowel naar elkaar als naar hun 
cliënten

• In de werkwijze van BuurtzorgT staat steeds het verhaal van de cliënt 
centraal en niet de diagnose. 



VRAGEN?


