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Wat is psychiatrie? 

Harrie van Haaster en Marius Romme, juli 2020 
 
Denken over wat psychiatrische problemen eigenlijk zijn 
“Wat is psychiatrie?” was de titel van een boek van Franco Basaglia en door Ambo in 1973 in het 
Nederlands werd uitgegeven.1  
De herstelbenadering hanteert geen medisch model over ziekte of stoornissen en behandeling. Het 
geeft geen medische of genetische verklaringen voor psychiatrische problemen. Een vraag is, wat dan 
wel haar opvatting is over psychiatrische problemen? 
De meest uitgebreide opvatting over psychiatrische problemen in de herstelbenadering is dat de 
benamingen in diagnoses stigmatiserend of etiketterend zijn. Dit is uiteraard een belangrijke 
ervaring. Een diagnose heeft veelal een negatieve connotatie en gaat gepaard met schaamte en met 
maatschappelijke uitstoting. Antistigma campagnes zijn een belangrijk onderdeel van de 
herstelbenadering en hebben als doel om psychiatrische problemen te accepteren en bespreekbaar 
te maken.   
De tweede stellingname van de herstelbenadering betreft het afwijzen van het medisch model. Dit 
heeft te maken met de diagnostiek in het medische model, maar ook met de soort behandeling die 
daar uit volgt en vooral gericht is op medicatie  
Overigens wil de herstelbenadering niet ontkennen dat er genetische en andere biologische factoren 
een rol kunnen spelen. Het lichaam en de hersenen zijn geen taboes en het is ook belangrijk 
dergelijke factoren niet te miskennen.2  
De stellingnames van de herstelbenadering tegen de stigmatisering en tegen het medisch model 
geven beide een negatieve duiding: wat het niét is of hoe het niét benaderd zou moeten worden. 
Daarmee is dus nog niet uitgelegd wat psychiatrische problemen dan wél zijn. In dit discussiestuk 
gaan we eerst op twee voorbeelden in en daarna proberen we algemenere conclusies te trekken. Het 
eerste gaat over waan en angst en het tweede over stemmen horen. 
 
Een voorbeeld over waan en angst 
In het promotieonderzoek van Harrie van Haaster, al weer stammende uit 1990, was de vraag hoe 
deelnemers in een Dag Activiteiten Centrum (DAC) meer regie zouden kunnen verwerven, met name 
in het DAC zelf.3 Er was toen een beginnend idee over cliëntensturing en in het actieonderzoek 
werden verschillende projecten opgezet. Eén daarvan was dat de deelnemers zelf het programma 
konden gaan maken en ook kijken of zij delen van dat programma zelf konden uitvoeren. Er werden 
vergaderingen georganiseerd om dat te bespreken. Op één van die vergaderingen waren er ongeveer 
tien deelnemers en ze maakten een rondje waarbij ieder een idee naar voren kon brengen. Iemand 
zei dat hij graag een fotografiecursus wilde organiseren en een ander wilde iets met bloemschikken. 
Toen was er vervolgens een mevrouw die zei: “Van joelen krijg ik de geloofsziekte”. Dat was geen 
antwoord op de vraag en normaliter ga je daaraan voorbij. In de wetenschap  noem je dat een e-tje, 
de e van error, het is ook de e van exclusie. Zo’n antwoord doet dus niet mee.  
De deelnemers waren echter toch benieuwd wat die mevrouw bedoelde en ze vroegen daar naar: 
wat bedoel je met “joelen”, wat bedoel je met “geloofsziekte”. Op die vragen gaf de mevrouw korte 
antwoorden die ook niet direct duidelijkheid schiepen, maar er werd de tijd voor genomen en 
doorgevraagd, totdat we uiteindelijk begrepen dat alles wat zij zei zinnetjes waren in een verhaal 

                                                           
1 Franco Basaglia, Wat is psychiatrie? AMBO, 1973. 
2 In één van de herstelbenaderingen, die van de AA, is er nadrukkelijk erkenning van het medische 
aspect, terwijl vervolgens de twaalf stappen een afwisseling zijn van onderzoek doen naar jezelf en je 
omgeving en de conclusies daaruit toepassen, ondersteund door de AA-groep. 
 
3 Harrie van Haaster, Wartaal, Een onderzoek naar methoden van competentieverhoging in de geestelijke 
gezondheidszorg, CICT, Amsterdam, 1991 
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over haar leven. Ze was geboren in Indonesië, haar vader had daar een tabaksfabriekje en is daar, 
toen zij 4 jaar was, verongelukt. Toen werd zij naar Nederland gebracht, losgemaakt van haar familie 
kwam zij in een kindertehuis terecht. Dat was het begin van haar desoriëntatie en traumatische 
geschiedenis, een gebroken leven. 
In deze vergadering leerden de deelnemers dat er op het DAC niet alleen leuke activiteiten moesten 
worden georganiseerd, maar dat je elkaar ook kan vragen naar de levensverhalen, dat er ruimte 
moet zijn om je verhaal te mogen vertellen, om erkenning te krijgen voor wat je hebt meegemaakt. 
Voor de psychiater was zij echter verward en leed zij aan schizofrenie. Het betreffende zinnetje was 
daar een bewijs van. Het was de uitdrukking van een symptoom van een ziekte. De toen vigerende 
opvatting was dat je over de inhoud van psychoses niet moest praten met de patiënt. Dus er niet op 
ingaan, er geen betekenis achter zoeken, want dat zou de symptomen alleen maar verergeren. 
Feitelijk verergerde haar verwarring ook in zekere zin toen de mevrouw als antwoord op de 
doorvragen nog meer in aanvang onbegrijpelijke dingen zei. Toen het onderzoeksvoorstel indertijd 
werd gedaan, werd het in een psychiatrisch ziekenhuis ook afgekeurd door een ethische commissie, 
om deze reden. 
Maar in het onderzoek op het DAC werd het zinnetje dus niet geïnterpreteerd als een uiting van een 
symptoom, maar als een zinnetje in een betekenisvol verhaal, een verhaal dat verteld zou moeten 
worden om herstel mogelijk te maken. In werkelijkheid herstelde de mevrouw ook in een bepaalde 
mate. Haar angst die in het genoemde zinnetje verwoord werd, verdween voor een deel en een jaar 
later was ze zwanger van een olifantje in haar buik, vertelde ze. Daarover doorgevraagd bleek dat ze 
een stukje van haar roots had terug gevonden omdat het olifantje eigenlijk stond voor de 
Hindoeïstische Ganesha, god van kennis en wijsheid. Haar familie in Indonesië was Hindoeïstisch 
geweest en op deze manier had zij het geïnternaliseerd. Een belangrijke stap in haar herstel. 
 
Het voorbeeld stemmen horen. 
Stemmen horen wordt in de psychiatrie vooral gezien als een psychotische symptoom. De stemmen 
worden niet geacht een relatie te hebben met de levensgeschiedenis. Als consequentie daarvan 
wordt er niet geluisterd naar wat mensen die stemmen horen over die ervaring te vertellen hebben. 
De stem die iemand hoort heeft voor de stemmenhoorder bepaalde karakteristieken. De 
stemmenhoorder hoort bijvoorbeeld of de stem van een man is of een vrouw is,  hoort een duidelijk 
geluid en vaak weet de stemmenhoorder ook wat ongeveer de leeftijd is van die stem. Vervolgens 
weet de stemmenhoorder wanneer hij of zij voor het eerst die stem hoorde en wat er toen is 
gebeurd. Daardoor ontstaat er een verbinding tussen de stem en een gebeurtenis, die verteld kan 
worden door de stemmenhoorder. Wat er gebeurd is, kan een traumatische gebeurtenis zijn, zoals 
seksueel misbruik, maar ook een periode van langdurig pesten of mishandeling of een periode van 
emotionele verwaarlozing. Dat kunnen traumatische ervaringen zijn geweest, zoals ook gevonden 
zijn in epidemiologische onderzoek onder stemmenhoorders. 
In het onderzoek van Romme en Escher komt naar voren dat de stemmen voor mensen die het 
ervaren dus wel een betekenis hebben in de levensgeschiedenis van de stemmenhoorder. Als de 
stemmenhoorder aangeeft dat een stem bijvoorbeeld  de karakteristieken heeft “van een man van 
die en die leeftijd” wordt dit in de psychiatrie een waan genoemd, maar voor de stemmenhoorder is 
dat een echte ervaring en geen waan. Zo kan het ook zijn dat de stemmen meer optreden wanneer 
de stemmenhoorder in het gezelschap van ander mensen is en dan werken de stemmen als storend. 
Het gevolg daarvan kan zijn dat iemand die zo’n stem hoort, gezelschappen gaat vermijden. Dit 
wordt dan  in de psychiatrie een negatief symptoom genoemd, maar voor de stemmenhoorder is dit 
op een bepaalde manier heel functioneel. Het is heel begrijpelijk dat iemand die stemmen hoort daar 
ook een verklaring voor heeft en dat hij er hinder van kan hebben in gezelschappen. Wat in de 
psychiatrie symptomen worden genoemd die geacht worden uit een ziekte voort te komen, zijn voor 
de stemmenhoorder ervaringen, die logisch met elkaar samenhangen en aanleiding kunnen zijn tot 
het ervaren van hinder. De hinder die stemmenhoorders ervaren van de stemmen zijn voor de 
stemmenhoorder gevolgen van het horen van stemmen en die kunnen leiden tot disfunctioneren, 
voor de stemmenhoorder zijn het geen symptomen van een ziekte.  
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Overigens geven Romme en Escher ook aan dat stemmen horen niet perse hinderlijke ervaringen 
hoeven te zijn. Het kunnen ook positieve ervaringen zijn, stemmen kunnen inspireren en helpend 
zijn. Wanneer men alleen het problematische ziet, is het moeilijk ruimte te creëren voor een 
positieve ontwikkeling, zoals dat bij stemmen horen kan. Als men de betekenis leert kennen van de 
stemmen, kan men de client  helpen om beter te leren omgaan met zijn of haar trauma. Men kan 
daarbij degenen betrekken die een positieve betekenis toekennen aan hun ervaringen en zo de  
ruimte scheppen om de positieve betekenissen te leren kennen die voor herstel van belang zijn. 
Romme en Escher hebben, zoals bekend, een methode ontwikkeld om de betekenis van de stemmen 
te leren kennen.4 Daarmee hebben zij ontdekt dat stemmen horen een uiting kan zijn van dat iemand 
in zijn leven bijvoorbeeld seksueel misbruikt is, of langere tijd gepest is, of in zijn leven is mishandeld, 
of emotioneel verwaarloosd is. Uit het beter leren kennen van de stemmen komt dan een van deze 
traumatische ervaringen naar voren. Omdat dat beter leren kennen geleid heeft tot kennis van de 
gebeurtenis die plaats vond aan het begin van het stemmen horen, en tot kennis van de kenmerken 
van degene die gehoord worden zoals bijv. een man van die en die leeftijd. Door met een interview 
de kenmerken van de stemmen te achterhalen komt men er achter wat er in dat leven aan trauma’s 
heeft plaats gevonden, die een relatie vertonen met de gehoorde stemmen. Het hoeven echter niet 
alleen  negatieve traumatische gebeurtenissen zijn geweest maar het kunnen ook positieve en 
inspirerende gebeurtenissen zijn geweest die aanleiding zijn stemmen te horen. 
 
Reframing en positieve herformulering 
In beide voorbeelden is duidelijk dat je met datgene wat iemand vertelt of zegt denkt of doet 
verschillend kunt omgaan. 
Het e-tje in het eerste voorbeeld kun je, zoals gezegd, negeren, maar je kan het ook betekenis 
proberen te geven. En betekenis geven kun je op verschillende manieren. De psychiater van de 
betreffende mevrouw deed dat bijvoorbeeld door haar als schizofreen en psychotisch te 
diagnostiseren. In het DAC werden het onderdelen van een levensverhaal. Stemmen kunnen gezien 
worden als een symptoom van een stoornis, maar ze kunnen ook gezien worden als een verwerking 
van een trauma. 
Samenvattend is het dus mogelijk allerlei uitingen op verschillende manieren te interpreteren of te 
betekenen: als psychiatrisch symptoom maar ook als onderdeel van een verhaal. In principe kunnen 
we elk zinnetje en ook elk gedrag op verschillende manieren van betekenis voorzien. Een persoon 
zelf kan op dezelfde manier ook elke gebeurtenis op verschillende manieren een betekenis geven.5  
Als voorbeeld nemen we de verschillende reacties die verdriet in het gedrag van mensen  kan doen 
ontstaan, zoals beschreven in de epiloog van Making sense of voices:6 
“We vonden dat mensen zeer verschillend kunnen reageren op het zelfde probleem. Zoals 

bijvoorbeeld na de dood van iemand waarvan ze hielden. Dit is vaak een moeilijk te verdragen 

verlies, dat sterke emoties oproept en een gevoel van machteloosheid teweeg brengt. Een variatie 

                                                           
4 Marius Romme, Sandra Esscher, interview voor stemmenhoorders. Zie onder meer de website van de 
Stichting weerklank.  
5 Een mogelijke wetenschappelijke basis voor het reframen is de taaltheorie van Ferdinand de Saussure, die 
een onderscheid maakte tussen betekenaars en betekenissen. Woorden zijn betekenaars, net als bijvoorbeeld 
gedrag of gebeurtenissen, maar ze hebben geen vaste betekenis. Er is geen definitieve verbinding tussen een 
betekenaar en een betekenis, zoals in een woordenboek wordt gesuggereerd of ook in de definities van 
psychiatrische fenomenen. Een woord, zin, beeld, gedachte, object of gebeurtenis kan allerlei verschillende 
betekenissen krijgen. Bovendien kunnen er ook zijn die betekenisloos zijn. In poëzie, bijvoorbeeld, hebben 
ritme, klank en stijlfiguren geen eigen betekenis, maar ze hebben wél een functie; bijvoorbeeld maken ze een 
gedicht mooi of beter te onthouden, ze kunnen een gedicht leiden naar een climax of ze kunnen ergens een 
accent opleggen. 
6 Making Sense of voices, Mind, 2000 tweede druk-2004, Onderdeel van de Epilogue, blz. 127. Vertaling door 

Marius Romme. 
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aan emotionele reacties kan voorkomen bij zo’n schokkende gebeurtenis.  

+ Iemand kan de gebeurtenis ontkennen. Het gevoel van machteloosheid kan dan worden vervangen 

door de overtuiging dat diegene op reis gegaan is en daar op hem wacht. 

+ Een ander kan de rouw ontkennen en in plaats van te rouwen, reageren met extreem gedrag. 

Bijvoorbeeld door naar bed te gaan met de eerste de beste, die hij ontmoet en die enigszins lijkt op 

de verloren partner.  

+ Iemand anders kan die emoties niet aan. Hij kan dan alle emotie ontkennen en besluiten te leven 

als een  soort robot. 

+ Weer een ander vervangt zijn rouw door woede, agressie en verdacht making. 

+ Een volgende reageert op een andere manier. Hij probeert te ontkennen dat er iets gebeurt is, door 

te bedenken dat het iemand anders was. 

+ Het kan ook zo zijn dat de persoon de stem van de overledene blijft horen. 

Zo kan het voorkomen dat bij bijna alle symptomen van een psychose ook gevonden kunnen worden 

als een heftige reactie op verdriet. Door aandacht te geven aan de psychose ervaring op zich en op 

de levensgeschiedenis waarin dat voorkwam, werden we ons ervan bewust dat een enkele 

levenservaring kan leiden tot een variatie aan reacties. Afhankelijk van de wijze van reageren kan de 

ene person gelabeld worden als schizofreen de ander als manisch depressief, etc. Als we zorgvuldig 

luisteren naar de ervaringen van de patiënt, zullen we ons realiseren dat er geen enkelvoudige 

verklaring is voor een specifieke psychose. Een bepaalde oorzaak kan verschillende psychotische 

ervaringen doen ontstaan.”   

De manier van luisteren naar de ervaringen hoort bij de herstel benadering. De reacties die 
psychiatrisch genoemd worden zijn niet zomaar een onderdeel van een verhaal met een betekenis, 
maar zij kunnen op allerlei manieren functioneel zijn:  
Ze kunnen een poging zijn om met verdriet en verlies om te gaan, ze kunnen een poging tot 
communicatie zijn, een poging zich te beschermen tegen bedreigende gebeurtenissen, triggers en 
stress, een poging zich te verdedigen tegen anderen die vijandig zijn, een poging om iets te negeren, 
een poging om te overleven vanuit een getraumatiseerd verleden, een poging om een probleem op 
te lossen, etc. 
Al dit soort pogingen horen in essentie bij herstel.  
Wat in de psychopathologie gezien wordt als symptomen van ziekte, wordt in de herstelbenadering 
dus positiever benaderd als pogingen tot overleven, zich beschermen, zich verdedigen.  Het zijn 
onderdelen van herstelprocessen waarin met tracht met een probleem om te gaan, zoals een trauma 
verwerken. Op die manier wordt aan de psychopathologie een constructieve betekenis gegeven. Elk 
“symptoom” en elke “stoornis” is op die manier te framen. Dus psychoses, depressies, 
zelfbeschadiging, stemmen horen, achterdocht, wanen, angsten, eetstoornissen, dwangmatigheden, 
persoonlijkheidsstoornissen, verslavingen, etc.  
Veel van wat we psychopathologie noemen is een reactie op een traumatische levensgebeurtenis 
zoals bijvoorbeeld geen veilig thuis, seksueel misbruik, verwarring over seksuele identiteit, 
verwaarlozing, verlies, oorlogstrauma, ouders met psychiatrische problemen, parentificatie - geen 
kind mogen zijn, te hoge eisen, verwend worden, etc. Het zijn vaak situaties waar de emoties extra 
ingewikkeld worden om te hanteren: agressie en liefde, maar ook angst, zelfrespect, etc. 
Dus het omgaan met dergelijke situaties is voor de meesten van ons buitengewoon moeilijk en kan 
gemakkelijk leiden tot een manier van probleem oplossen of overleven, die niet helemaal effectief is 
of die zelf weer nieuwe reacties bij de persoon opwekt, zoals vermijding, schuldgevoel, of ook 
sterkere vormen van bv wanen, angsten en verslaving. Met betrekking tot stemmen horen is 
hierboven al uiteengezet hoe “symptomen” met elkaar samenhangen, dat bijvoorbeeld stemmen 
horen gemakkelijk kunnen leiden tot wanen en teruggetrokken gedrag. In andere situaties kan de 
reactie ook zijn dat iemand zich gerechtigd voelt net zo destructief te zijn als hij of zij in het verleden 
bejegend is of aangedaan is. De benadering van Nagy, de contextuele benadering, biedt een ethiek 
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van geven en nemen die kan helpen bij het verder onderzoeken van wat je hebt meegemaakt. 7 Het 
biedt, is onze ervaring in de TOED en GEO opleidingen voor ervaringsdeskundigen, belangrijke 
aangrijpingspunten voor begrip van wat je hebt meegemaakt en inzicht in de samenhangen die er 
zijn en in een levensverhaal kunnen worden verteld. Daarbij is er dan ook aandacht voor de 
ervaringen van de eerdere generaties, wat vader en moeder hebben meegemaakt in hun eigen 
geschiedenis. Die worden dan op hun beurt onderdeel van een verhaal in plaats van een genetische 
verklaring.  
In principe zijn al deze psychiatrisch genoemde ingewikkelde vormen van denken, waarnemen, 
handelen, voelen en communiceren te zien als reacties op vaak de grootste en ingewikkeldste 
levensproblemen. Daarom allen positief te labelen, met bewondering te aanschouwen, omdat ze 
uiting zijn van een ongelofelijke moeite, strijd en inspanning om iets op te lossen of over iets heen te 
komen. Dat iemand daar wel hulp bij kan gebruiken is wel duidelijk.  
 
Gebrek aan controle over de oplossing 
Het begrip “probleem oplossen” vergt in dit kader nog enige reflectie. Als er sprake is van probleem 
oplossen is er vaak sprake van een min of meer bewuste strategie: we denken over het probleem na, 
denken over verschillende mogelijke oplossingen na en wat daarvoor nodig is, plannen en nemen de 
tijd, zoeken hulp en gaan weloverwogen te werk. Van een strategie spreken we dus als het een 
bewuste, overwogen keuze is voor bepaald gedrag, bepaalde gedachten, bepaalde uitingen van 
gevoel of bepaalde houdingen. Maar dat is zelden het geval in situaties waarover we het hier 
hebben. Stemmen horen is geen bewuste en weloverwogen strategie, meestal, ook jezelf 
beschadigen niet of een van de andere genoemde reacties. Vaak kan je niet anders, wordt je ertoe 
gedwongen, overkomt het je. Dat is misschien ook wel de reden om over ziekte te spreken. Wanneer 
je geen bewuste keuze maakt voor een bepaald gedrag, kan er sprake zijn van een reactie die je niet 
onder controle hebt, die je overkomt of moet doen. Dat zou je dan een mechanisme kunnen 
noemen, zoals Freud sprak over defensie mechanismen. Je kunt dus niet zeggen dat iemand “in 
vrijheid” of “uit vrije wil” keuzes maakt om bijvoorbeeld stemmen te horen of zichzelf te beschadigen 
of te blijven drinken, of te dissociëren, etc. De eigen verantwoordelijkheid is daarin niet zomaar te 
benoemen. 
Een mechanisme kan overigens wel degelijk slim zijn. Een waan, bv is vaak een slimme constructie, 
een overtuiging, vaak ondersteund door waarnemingen, een interpretatie van de werkelijkheid. 
In zo’n reactie is er sprake van een soort eigen en persoonlijke theorievorming of rationalisatie. In 
een betrekkingswaan bv dat er een ander op je verliefd is. Wat ingewikkeld is, is dat de overtuiging, 
alhoewel bewust geconstrueerd, tegelijk ook niet zomaar afwendbaar is en zich niet volgens de 
gewone manieren van reality testing laat falsifiëren. Ook hier is er sprake van een soort dwang, of 
misschien een vasthoudendheid alsof je leven ervan af hangt. Er is eerder sprake van er niet onderuit 
kunnen komen, al zou je dat aan de ene kant zo graag willen, aan de andere kant is het een 
overlevingsstrategie die belangrijk is om aan vast te houden, ook al zijn er tegenargumenten, omdat 
het belang ervan is dat anders je hele leven instort. Het is dus ook een verdedigingsstrategie en je 
kan er geheimen mee beschermen tegen de openbaarheid. 
 
Conclusie 
Dit vinden wij de basis van de herstelbenadering: vanuit een niet stigmatiserende en een 
geïnteresseerde, vragende en luisterende houding leren leven met je achtergrond en met jouw 
manier van verwerken. Wat een psychiatrisch probleem genoemd wordt, is een serieuze poging om 
een situatie te verwerken of een probleem op te lossen, maar zonder dat je voldoende controle hebt 
over die manier. Het kan ook een poging zijn om een eerdere, niet effectieve manier van probleem 
oplossen op een andere nieuwe manier op te lossen, waar je vervolgens ook weer onvoldoende 
controle over hebt. Dat zijn de schillen van de ui, waar Basaglia het over had, en die je af moet pellen 

                                                           
7 Anniemie Dillen. Ongehoord vertrouwen. Ethische perspectieven vanuit het contextuele denken van Ivan 
Boszormenyi-Nagy. Garant, 2004 
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om bij de kern te komen. Vaak zie je dat die manier van verwerken evolueert naar effectievere 
manieren, met meer eigen controle, als er geschikte ondersteuning en hulp is.  
 

 


