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'Through the looking glass' d.d. 4-2-‘19 

Verslag seminar 29 januari 2019 

'Gespiegelde inzichten doorbreken impasse in 

de psychiatrie' 

 

Verantwoording  
Op weg naar het Voorjaarscongres van de NVvP “De psychiatrie van de toekomst” (3-5 april 2019) 

organiseert MIND een viertal seminars.  

 
Het eerste seminar "Het einde van de individualiserende, medicaliserende psychiatrie is in zicht"  
vond plaats op 27 november 2018 en werd verzorgd door Niels Mulder, hoogleraar en psychiater.  
 
Het tweede seminar 'Gespiegelde inzichten doorbreken impasse in de psychiatrie' vond plaats op 
dinsdag 29 januari 2019 van 14.00-16.00 uur bij MIND in Amersfoort. Hiervan wordt in deze notitie 

verslag gedaan.  
 
Het derde seminar "Wij zijn opgesloten in ons eigen verhaal" staat gepland voor dinsdag 12 
februari 2019 van 14.00-16.00 uur bij MIND in Amersfoort. 
Met medewerking van Forugh Karimi, psychiater en systeemtherapeut, en Huub Beijers, sociaal 
psycholoog en medisch-antropoloog.   

 

 

Verslag seminar II – 29 januari 2019 
Simona Karbouniaris, Hogeschool van Utrecht 
Steven Makkink, MIND 

 

'Gespiegelde inzichten doorbreken impasse in de psychiatrie' 
m.m.v Floor Scheepers - psychiater en hoogleraar Innovatie in de GGZ aan het 

UMC Utrecht 
 

Beknopte samenvatting 

Floor Scheepers constateert een impasse in de psychiatrie. Medisch-biologisch 

onderzoek levert geen bruikbare inzichten op voor de behandelpraktijk. De DSM 

doet onvoldoende recht aan de complexiteit van individuele psychische 

kwetsbaarheid. Behandelaren moeten derhalve terughoudend zijn met het 

eendimensionaal koersen op theoretische verklaringsmodellen. Zij ziet de 

psychiatrie van de toekomst als een gezamenlijk zoekproces van cliënt en 

behandelaar, waarbij uit meerdere kennisbronnen kan en moet worden geput:  

ervaringskennis, professionele expertise en analyse van big data m.b.t. 

cliëntervaringen, verloop en uitkomsten van interventies. De digitale 

ontwikkelingen maken deze benadering mede mogelijk. Deze blended psychiatrie 

moet ingebed zijn in een netwerkbenadering, waarin de voor de cliënt relevante 

actoren samenwerken om een inclusief bestaan in de samenleving mogelijk te 

maken.  

Vernietigende stilstand in de psychiatrie 

In zijn introductie meldde de gespreksleider Steven Makkink dat hij pas kort 

geleden kennis maakte met Floortje Scheepers. In haar oratie in 2018 wond zij 
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er geen doekjes om. Mensen worden niet adequaat geholpen, er is veel 

wachttijd, steeds veranderende diagnoses, dezelfde medicijnen als dertig jaar 

geleden, etc. Er is sprake van een vernietigende stilstand. Mensen blijven in het 

systeem hangen, er moet meer oog komen voor de sociaal maatschappelijke 

omgeving.  

Zij verwoordde hiermee kritiek op de psychiatrie, die vanuit de cliëntenbeweging 

reeds decennialang naar voren wordt gebracht. Het nieuwe is dat zij, en met 

haar steeds meer prominente psychiaters, met deze analyse ruimte creëert voor 

vernieuwing, voor het doorbreken van de status quo. Een meer bescheiden 

opstelling vanuit de beroepsgroep m.b.t. hetgeen de psychiatrie, de psychiater, 

vermag is zeker hoopgevend. Het is om deze reden dat zij is uitgenodigd om een 

seminar te verzorgen.  

 

Het gaat niet om de speld; de hele hooiberg doet er toe 

Floor Scheepers heeft een achtergrond in het biomedisch onderzoek. Zij heeft 

gezocht naar biomarkers, gekeken naar hersenscans, naar uitkomsten van 

ruggenprikken op zoek naar afbraakproducten van neurotransmitters.  

Er was hoop dat door middel van dit soort biologisch onderzoek nieuwe inzichten 

beschikbaar zouden komen voor een verbeterde hulpverlening (e.e.a. onder 

begeleiding van professor René Kahn). Zij ging zich geleidelijk aan steeds meer 

afvragen of met dit soort onderzoek de psychiatrie wel op de goede weg is. Het 

biologische spoor leverde erg weinig op.  

Zij concludeerde dat het niet om de speld ging, bepaalde genen, bepaalde 

hersendelen. Het gaat volgens haar om de hele hooiberg, de interactie van het 

individu met de omgeving, de plaats in de samenleving, de levensgeschiedenis, 

etc.. Jammer, maar helaas: Er zijn geen simpele oplossingen.  

Wie zijn de deelnemers aan het seminar? 

Regionale en landelijke cliënten- en familieorganisaties zijn vertegenwoordigd. 

Evenals cliënten- en familieraden. Betrokkenen bij opleidingen voor social work, 

ervaringsdeskundigen en ook werkers. 

BuurtzorgT 

Zo is bijvoorbeeld BuurtzorgT Amersfoort vertegenwoordigd met meerdere 

medewerkers. Zij bieden met zelfsturende teams ggz-hulp bij de mensen thuis, 

eventueel met een psychiater. Zij werken nauw samen met de wijkteams. In 

Amersfoort zijn er inmiddels 5 teams, maar ook landelijk wordt flink uitgebreid. 

Vanaf de start in 2012 is duidelijk geworden dat aan deze vorm van hulp veel 

behoefte is. Zij laten zich inspireren door de Nieuwe GGz. Doordat zij een relatief 

jonge organisatie zijn, hebben zij minder last van medewerkers die door het 

instellingsdenken zijn gevormd en kunnen zij beter werk maken van 

ontschotting.  
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Er is niets blijvends, behalve verandering - Heraclitus 

De wereld verandert snel; constateert Floor. Een aantal jaren geleden bestond de 

iphone nog niet. De rekenkracht van computers groeit exponentieel, computers 

verslaan toppers met schaken en go. Maar het is niet alleen de rekenkracht, 

maar ook het zelflerend vermogen dat een indrukwekkende ontwikkeling door 

maakt. Artificial Intelligence is in voorkomende gevallen al niet meer door 

mensen te snappen, het is soms onduidelijk op welke wijze de computer tot 

oplossingen is gekomen. De voorspelling is dat in 2060 een computer slimmer is 

dan een mens.  

Door deze technologische ontwikkelingen verandert de zorg ook. Een 

gerobotiseerde zeehond kan van betekenis zijn voor dementerenden. Mensen 

met autisme kunnen sociale vaardigheden oefenen met een 

computerprogramma. Met het doorslikken van een pil kunnen van binnenuit 

foto’s gemaakt worden van de darmen. Met de inzet van electroden en 

brainwaves kun je in de vorm van een game mindfull worden. Met virtual reality 

games kun je in een veilige omgeving oefenen met het omgaan met real life -

situaties.  

Waar blijft de mens?  

Als alles met technologie op te lossen is. Hoe zit het met menselijk contact? Is de 

inzet van technologie alleen maar positief? 

De laatste tijd komen de big five regelmatig in beeld. De 5 grote bedrijven die 

met digitale techniek de wereld lijken te (gaan) beheersen: Facebook, Apple, 

Microsoft, Amazone, Google. Op basis van big data weten zij steeds meer van 

voorkeuren, behoeften van mensen. Met deze kennis kunnen zij forse invloed 

uitoefenen.  

Veel jongeren blijken last te hebben van FOMO: Fear Of Missing Out. Je moet er 

bij zijn, meedoen, anders lig je er wellicht uit. Versnelde informatie-uitwisseling, 

communicatie kan tot stress leiden en vervolgens tot psychische problemen. 

Verhoudingsgewijs zijn ontmoetingen, het voeren van een gesprek erg traag. Het 

paradoxale is dat hoewel de digitale uitwisseling alleen maar sneller wordt, er 

simpelweg minder tijd over lijkt te blijven voor live-contact. 

Vanuit de deelnemers wordt opgemerkt dat internet en digitale media wellicht 

een push geven, maar dat misschien meer schuld ligt in de oude systemen die de 

frustratie opleveren. Zo is het bijvoorbeeld het onderwijs nog niet voldoende 

ingespeeld op de nieuwe technologische realiteit.  

 

Veerkracht belangrijker dan kracht en intelligentie om te kunnen 

overleven – Charles Darwin 

Floortje vraagt zich af hoe het zit met het adaptievermogen van mensen die een 

beroep moeten doen op de ggz. 

Zij schetst de verhouding tussen mentale kwetsbaarheid en maatschappelijke 

adaptie door de eeuwen heen. 
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Zij onderscheid de volgende fases: 

1. Exclusie – mensen worden simpelweg uitgesloten. 

2. Separatie – mensen met een kwetsbaarheid worden samengebracht en 

blijven uitgesloten. 

3. Integratie – mensen krijgen geclusterd een plek in de samenleving. 

4. Aanpassing – mensen worden uitgenodigd, gestimuleerd om ‘gewoon’ mee 

te doen. 

5. Inclusie – de samenleving discrimineert niet, maar maakt ruimte voor 

mensen met een kwetsbaarheid.  

Floor stelt dat we ons op dit moment in fase 4 bevinden, waarbij we van de 

mensen met een kwetsbaarheid verlangen om zich aan te passen, om zich in te 

laten passen.  

Waar we volgens haar naar toe moeten is naar fase 5, waarbij de samenleving 

ruimte maakt. Ook voor mensen met een kwetsbaarheid. Inclusie betekent dat 

iedereen er mag zijn, er bij hoort. Zonder dat er een proeve van bekwaamheid 

hoeft te worden afgelegd. De wereld is van iedereen.  

Dit vraagt om trage menselijke verbindingen waarbij de burger zelf aan het stuur 

blijft staan. De GGz is niet echt goed in het faciliteren van deze verbindingen. 

Is er niet meer xenofobie in de samenleving?; vraagt een deelnemer zich af. 

Volgens Floor is er wel meer verwijdering en individualisering, de bandbreedte 

van wat we normaal vinden neemt wel af. Maar we evolueren wel… we gaan 

elkaar niet meer te lijf met een bijl als we het niet met elkaar eens zijn. 

Een deelnemer stelt: Meer beschaving? Er is terrorisme en de moraal verdwijnt 

ook. Een andere deelnemer stelt dat uitsluiting van alle tijden is.  

Floor stelt dat evolutie niet per sé betekent dat de dingen vanzelfsprekend 

uitsluitend beter gaan. Desalniettemin is zij niet voor revolutie; die pakt vaak 

desastreus uit volgens haar. 

Snelle verandering vraagt sterke menselijke verbindingen 

Volgens Floor wordt de werkelijkheid door iedereen op een eigen manier 

benadert, vanuit het eigen perspectief. Dat geldt ook psychische problemen. De 

dokter, de bestuurder, de patiënt, de verzekeraar, de politici, etc. vertrekt uit 

zijn/haar eigen perspectief. Om vraagstukken in de GGz op te lossen is er 
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volgens haar meer gesprek nodig, meer uitwisseling. Samen optrekken vanuit de 

respectievelijke perspectieven; anders is stagnatie het resultaat. 

Van DSM-categorieën is in de hersens niets terug te vinden 

Wayne Dyer zei: “If you change the way you look at things, you look at change”.  

Het classificatiesysteem DSM is een totaal eigen leven gaan leiden en heeft voor 

veel stagnatie gezorgd in de psychiatrie.  

Met het idee dat de afzonderlijke categorieën (schizofrenie, manier, depressie, 

autisme, etc.) terug te vinden zouden moeten zijn in de hersenen is er volop 

ingezet op imaging- en EEG-technieken waar veel van werd verwacht. 

We vonden van alles, maar we werden er niet wijzer van. De variatie was heel 

aspecifiek dwars door de hele problematiek in en ook in de ‘gezonde’ 

samenleving. Toen volgde genetisch onderzoek, we vonden honderden genen 

dwars door het classificatiesysteem heen. Er waren geen genen te vinden die 

specifiek aan een stoornis te koppelen waren. Kortom…… 

Problemen in uitvoering huidig biologisch onderzoek 

Daarnaast zijn er veel vragen te stellen bij de wijze waarop biologisch onderzoek 

wordt uitgevoerd. 

1. Mensen die dakloos zijn en mensen met ernstige psychische problemen 

worden niet betrokken bij het onderzoek. Evenals mensen met meerdere 

problemen (co-morbiditeit). 

2. We weten dat hersenen plastisch zijn en veranderen, de omgeving verandert 

constant en ook voeding en medicatie zijn van invloed.  

3. Er is een hiaat tussen de onderzoeksetting en de dagelijkse omgeving, dit 

zijn factoren die niet allemaal in beeld kunnen worden gebracht, maar wel 

van invloed zijn.  

Zouden er genen kunnen zijn die je in de ene context kwetsbaar maken, maar in 

de andere context krachtig kunnen zijn? De zoon van Einstein heeft dezelfde 

genen, terwijl hij schizofrenie ontwikkelde.  

 

Mensen zijn niet ziek of gezond, maar meer of minder kwetsbaar 

We hebben lange tijd lineair gedacht in oorzaak en gevolg, gezocht naar causale 

oorzaken: A leidt tot B. Daar kom je dus niet verder mee. 

Maar we moeten vaststellen dat de realiteit veel complexer is. Factor A met 

factor B, geeft bij persoon C, op tijdstip D, in context E de uitkomst F. etc.  

Bij ziekte wordt dichotoom gedacht: Je bent ziek of je bent het niet. Maar zo 

werkt het niet. Het moet gaan over dimensioneel denken, meer of minder 

kwetsbaar. Je bent heel intelligent of minder, je bent heel of weinig sociaal 

vaardig. Dat verdeelt zich als een normaalcurve. In principe kan iedereen 

ontregelen. Het is niet statisch, niets is een vaststaand gegeven.  
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Dit inzicht maakt duidelijk dat je invloed uit kunt oefenen op je ontregeling en/of 

het voorkomen er van. Niet het lot van hebben van de ziekte staat centraal, als 

iets wat jou ‘toevallig’ getroffen heeft, maar de interactie tussen de persoon en 

omgeving.  

We moeten daarom bewegen van objectief naar subjectief. Wat is de beleefde 

waarheid, wat is een relevante waarheid? Er is veel subjectief in de ggz, en dat is 

logisch. Het vertrekpunt van waaruit moet worden vertrokken is hoe het individu 

zichzelf, zijn omgeving en zijn leven ervaart. 

 

Van ‘doctor knows best’ naar een gezamenlijk zoektocht, naar blended 

psychiatie 

Gezien het voorgaande is het logisch dat Floor pleit voor collectieve intelligentie 

in plaats van individuele excellentie. Mensen moeten het niet hebben van een 

briljante psychiater of wetenschapper, maar van een gezamenlijke zoektocht 

vanuit verschillende perspectieven, waarbij gebruik gemaakt wordt van 

verschillende kennisbronnen.  

Als je denkt dat je het snapt, dan snap je het niet; stelt Floor. We kunnen dit 

alleen maar met zowel de subjectieve kennis van de cliënt als de kennis van de 

professional én de kennis uit wetenschap…  

Floortje geeft aan net zoveel te leren van ervaringsdeskundigen als andersom. 

Samen betekenis ergens aan geven (‘scrummen’) is waar het om gaat en dat 

noemt zij Blended Psychiatry & co-creatie. Floortje geeft toe lange tijd heel rigide 

in haar denken te zijn geweest: Ik had kennis, maar ik moest die gebruiken om 

het gesprek te voeren, maar het was niet per definitie helpend voor de persoon 

in kwestie. Het gaat om wat er tussen mij en die persoon gebeurt. Dat is 

ongelofelijk moeilijk als je als medisch specialist bent opgeleid. Vooral als je jouw 

professionele kennis voorop zet. 

Vanuit de zaal werd een situatie geschetst waarin er prompt een vruchtbare 

samenwerkingsrelatie tot stand kwam, nadat de psychiater (met veel moeite) 

aan had gegeven het ook allemaal niet precies te weten.  

Van weten naar leren 

Floor stelt dat professionals ook als het gaat om persoonlijke ervaringen deze 

niet moeten etaleren, maar zich bescheiden moeten blijven opstellen. Je moet 

meer benaderbaar zijn als mens. Het gaat om het geven van erkenning aan 

elkaar, empathie, verwachtingen over en weer (vraag er naar). 

Floortje wil dat de ervaring intact blijft en het voelen van de ervaring. Je kan een 

feedbackcyclus opzoeken, die niet bedoeld is om de werkelijkheid te vatten, 

maar om van betekenis te kunnen zijn voor deze specifieke persoon. Het gaat er 

om dat de persoon in kwestie een eigen verhaal kan ontwikkelen op basis 

waarvan hij/zij weer verder kan met zijn/haar leven. 



7 
 

 

Blended psychiatrie 

Floor zet in op het samenspel tussen ervaringskennis, professionele kennis en 

data-kennis.  

Bij data-kennis gaat het wat haar betreft 

om big data. Van grote aantallen mensen 

kunnen dankzij de beschikbare 

rekenkracht van computers de gegevens, 

de ervaringen, de bevindingen worden 

ingevoerd. De uitkomsten kunnen als 

beslis-ondersteunende informatie worden 

gebruikt voor het individu. Waar hebben 

anderen in vergelijkbare situaties, met 

vergelijkbare klachten, met een 

vergelijkbare achtergrond het meest baat bij gehad? 

Ook de verhalenbank is een kennisbron. De verhalen van patiënten, 

naastbetrokkenen en professionals worden vastgelegd en onderzocht op de 

betekenisvolle meerwaarde van de inhoud. Centraal staat het stimuleren van zin- 

en betekenisgeving bij patiënten. http://psychiatrieverhalenbank.nl/ 

In aansluiting hierop wordt vanuit de zaal het vertelpunt VN Verdrag genoemd, 

dat op een vergelijkbare wijze is opgezet. https://coalitievoorinclusie.nl/coalitie-

voor-inclusie/vn-vertelpunt-deel-je-verhaal/ 

De uitkomsten en inzichten vanuit de respectievelijke kennisbronnen worden in 

gezamenlijk overleg van de cliënt, behandelaar, evt. naaste en evt. andere 

relevante personen besproken.  

 

Waar blijft de kanteling in de psychiatrie? 

Vanuit de deelnemers wordt gevraagd: Wanneer mogen we hiervan meer 

verwachten in behandelingen? Wanneer kantelt de zorg in de ggz?  

Floortje heeft een algoritme met collega’s ontwikkeld waarbij in 50% gevallen 

een ander antidepressivum wordt voorgeschreven! We repliceren en valideren nu 

ervaringskennis

Professionele kennis

Data kennis

http://psychiatrieverhalenbank.nl/
https://coalitievoorinclusie.nl/coalitie-voor-inclusie/vn-vertelpunt-deel-je-verhaal/
https://coalitievoorinclusie.nl/coalitie-voor-inclusie/vn-vertelpunt-deel-je-verhaal/
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met een aantal ziekenhuizen de algoritmes in verschillende contexten. Het is een 

manier van werken die lerend is op basis van de data.  

Alle voorspellingen over veranderingen in de psychiatrie uit het verleden zijn 

trager gebleken dan voorheen gedacht, dus we kunnen geen uitspraken doen 

over een mogelijke kentering in de ggz.  

Als het bijvoorbeeld over Netwerkzorg gaat is het reeds jaren ploeteren geblazen 

in het Utrechtse. 

 

Van ketenzorg naar netwerkzorg 

Floor pleit voor netwerkzorg. Niet eerst dit en dan dat (ketenzorg). 

 

Wie heb je nodig in je netwerk? Dat kan een huisarts, buurtzorgmedewerker, een 

familielid zijn, met elkaar stem je af wat er nodig is. Het moet vooral gaan over 

het verhaal en herstel van de persoon. We moeten dat niet vanuit de ggz willen 

organiseren. Je moet het meer organisch bekijken met elkaar. Hoe kunnen we de 

mensen met elkaar in contact brengen. We kunnen dat deels ook digitaal (via 

psynet bijvoorbeeld www.psynet.nl ). Aan psynet wordt/is ook de crisiskaart 

gekoppeld.  

Je kan dit ook in de spreekkamer doen, door open te zijn over de kennis die je 

hebt. Er zijn psychiaters in het UMC die dit lastig vinden om daar transparant 

over te zijn. Je moet natuurlijk wel eerst het verhaal beluisteren, dan de 

behoeften in kaart brengen en daarna kan de kennis van de professional van pas 

komen.  

http://www.psynet.nl/
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Niet alles is meetbaar, daar begint het mee. Welke behoefte heeft iemand, het 

gaat over ervaringskennis. Je kan dan inzichten uit big data toevoegen. Je kan 

data creëren en daar kun je samen op reflecteren.  

 

Discussie en opmerkingen 

Het zou mooi zijn als er algoritmes worden ontwikkeld die advies geven over 

welke professional het beste bij jou past. Of die advies kunnen geven om een 

optimaal team samen te stellen wanneer er sprake is van veel agressie op een 

afdeling op een bepaald moment.  Of misschien wel de keuze voor een andere 

interventie, in plaats van formele hulpverlening zoals bijvoorbeeld om een 

verhaal te gaan schrijven, actief te worden bij een 

cliënteninitiatief/zelfregiecentrum/herstelacademie.  

Financieringsvraagstukken worden vaak ten onrechte als argument gebruikt om 

niet tot innovatie over te gaan, aldus Floortje. Het gaat veel meer over uit je 

comfortzone stappen en bestuur en verschillende lagen in een organisatie laten 

samenwerken wat erg ingewikkeld blijkt, laat staan tussen organisaties 

samenwerking opzetten. Zo lijken ggz-professionals soms bang te zijn dat er 

weinig voor hen overblijft als het BuurtzorgT- team de zorg overneemt. 

Vanuit de zaal wordt opgemerkt dat Lister reeds volop bezig is met Netwerkzorg 

in het Utrechtse, inclusief recovery college Enik.  

Moeten we niet toe naar meer publieke, collectieve investeringen in de 

samenleving als het gaat om GGz-zorg? Deze vraag werd vanuit de zaal 

opgeworpen. Met DBC-financiering lijken innovaties moeilijk realiseerbaar. Floor 

stelt dat het wat haar betreft niet in systemen zit, maar in de wijze waarop de 

betrokken partijen met elkaar omgaan. Grote transformaties leiden volgens haar 

tot chaos. Krachtige verhalen van ervaringsdeskundigen kunnen zeker 

faciliterend werken, het gaat om waarden.  

Volgens Floor hebben psychiaters nauwelijks in hun opleiding meegekregen hoe 

zij met andere kennissoorten kunnen omgaan. We moeten van weten naar leren 

met elkaar, een growth model nastreven in plaats van fixed mindset. Het 

netwerkmodel is ook slechts een tussenfase, we zijn onderweg en blijven ons 

ontwikkelen.  

Henk Matthijsen is betrokken bij de MIND Academy, die zich richt op het bieden 

van ervaringsdeskundige inbreng bij de opleiding van professionals. Het doel is 

om hen adaptie-vermogen te vergroten. 

Hij verwondert zich er over dat het debat over de GGz zo gedomineerd wordt 

door psychiaters. Waar blijven de andere professionals, zoals b.v. psychologen 

etc.? 

 

Vanuit de zaal is opgemerkt: 

- Bij de opleidingen voor Social Work komen met name hersteldingen aan 

de orde. Vergeten wordt dat het herstelparadigma nog niet overal even 

sterk present is.  
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- Sterker nog, op bepaalde plaatsen (Balkbrug) wordt gewoon nog jaren 

’50- psychiatrie bedreven. 

- De relatie tussen behandelaar-cliënt komt in therapeutische opleidingen 

amper aan de orde.  

Dank  

Na een klaterend applaus voor Floor Scheepers werd dit tweede seminar 

afgesloten. 


