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Legitimatie psychische 
gezondheidszorg 

Legitimiteit van de psychische gezondheidszorg | Draagt bij aan behoud 
en verbetering van de psychische gezondheid van burgers.  

• Definitie gezondheid | Het mede door eigen inspanning en naar 
welbevinden kunnen behouden en ontwikkelen van de gezien de 
levensfase en levensomstandigheden noodzakelijke lichamelijke, 
psychische en sociale functies.  

• Toelichting |  
• Gezondheid is geen op zichzelf staande entiteit maar een geheel van relaties. 

• Definitie doet recht aan de levensloop.  

• Geeft aandacht aan de beleving van degene waar het om gaat.  

• Houdt rekening met de omstandigheden. 

• Maakt duidelijk dat gezondheid iets is dat iemand niet overkomt, zoals bij ziekte 
het geval kan zijn, maar eigen activiteit veronderstelt.  

• Sluit goed aan bij de biopsychosociale benadering waar verpleegkundigen en 
sociaal werkers vertrouwd mee zijn. 

 

 

 



Het probleem 
• Psychische problematiek is omvangrijk gezondheidsprobleem. 

• I.h.b. tussen 15 – 40 jaar ⇽  grootste aandeel in totale ziektelast. 

• Naar schatting 75% ernstige psychische aandoeningen ontstaat / 
wordt manifest vóór 25e levensjaar. 

• Hoe krijgen we: 
• Verschuiving in de focus van chronische aandoeningen ⇾  preventie en 

vroegtijdig handelen? 

• Verschuiving in de epidemiologische kerncijfers? 

 

• Mijn bijdrage: focus op theoretische / conceptuele grondslagen of 
voorwaarden. 

• Dus: ‘niet zo praktisch’ :-) 

 

 

 

 



Deel I 

 

VOORWAARDEN VOOR 
BOEKEN RESULTATEN 

 

 

 



Aannames (1) 
1. Bevolkingsperspectief |  

• Het bevorderen van de psychische gezondheid van mensen met een 
psychische aandoening is afhankelijk van de mate waarin en de 
wijze waarop de psychische gezondheid van de bevolking in zijn 
algemeen in ogenschouw wordt genomen c.q. wordt bevorderd. 

 

2. Aandacht voor context |  

• Belangrijk voor bevorderen psychische gezondheid van mensen 
met een psychische aandoening: aandacht besteden aan de context 
ervan (ontstaan, beloop, maatschappelijke reacties, et cetera).  
o Deze aandacht is in de eerste plaats nodig voor het voorspellen en verklaren 

van voorliggende problemen.  

o In de tweede plaats is die aandacht nodig om op beïnvloeding van die context 
gerichte interventies op gang te brengen. 

 

 

 

 



Aannames (2) 
3. BEHOEFTE AAN GOEDE CONCEPTEN |  

• We hebben behoefte aan een filosofisch en wetenschappelijk goed 
onderbouwd concept van psychische gezondheid, en 

• dat behulpzaam is bij empirisch onderzoek naar ontwikkelingen op 
dit gebied.  

• Een concept staat nooit op zichzelf ⇾  Naast psychische gezondheid 
ook de aanpalende concepten (psyche, stoornis of ziekte et cetera) 
zo exact als mogelijk, en in samenhang met elkaar, definiëren.  

4. BEHOEFTE AAN BEOORDELINGSCRITERIA |  

• We hebben criteria nodig waarmee we kunnen vaststellen op 
welke wijze en in welke mate de psychische gezondheidszorg een 
bijdrage levert aan: 
o verbetering van de psychische gezondheid van de patiënten in het bijzonder, 

o de bevolking in het algemeen. 

 

 

 

 



Concepten 
  



Psyche & Psychische stoornis 
Vaststelling | In en om de psychische gezondheidszorg / psychiatrie 
verwarring over wat een psychische stoornis is, hoe dit ontstaat, en 
daarmee wat je kunt doen: 

• Is het in de kern een biologisch probleem? 

• Manifestatie van disfunctionele interacties tussen mensen? 

• Typering die iets zegt over de maatschappij / cultuur waarin we 
leven?  

 

Vereisten | Voor de direct betrokkenen en hun naasten is het belangrijk 
dat instellingen en professionals hierover expliciet zijn.  

Plus een genuanceerd standpunt innemen dat: 

• Gestoeld is op de realiteit.  

• Bijdraagt aan herstel. 

• Stigmatisering niet in de hand werkt. 



Belang goede concepten 
Noodzaak | Concepten moeten op de (feitelijke) werkelijkheid / best 
beschikbare kennis gestoeld zijn. Anders: 

• Geeft direct betrokkenen / hun naasten mogelijk geen adequaat 
inzicht in kenmerken, achtergronden, beloop of kansen op herstel 
van aandoening in kwestie. 

• Aangrijpingspunt om de direct betrokkenen of hun naasten te 
stigmatiseren.  

 

Verplichting | Werken aan accurate, consistente en duurzame 
begripsvorming m.b.t. de kernbegrippen in ons werk / onze sector. 

• Daarover consensus vormen, is het minste dat we kunnen doen om 
stigmatisering tegen te gaan. 

 

 



Beoordelingscriteria 
  



Toekomstgericht 
• Kerncijfers | We mogen trots zijn over behaalde resultaten. We 

moeten onder ogen zien dat er geen progressie is in 
epidemiologische kerncijfers. 

 

• Dynamiek | Het is belangrijk dat we ook een zoveel als mogelijk 
dynamische visie ontwikkelen over de psychische gezondheidszorg 
⇾ scenario’s schrijven van denkbare / haalbare toekomsten.  

 

• Beoordelingscriteria | Zinvol om alles wat we in deze sector doen of 
van plan zijn te beoordelen aan enkele beoordelingscriteria ⇾  
volgende dia’s. 

 

• Sturende dimensie | Elk criterium bevat een ‘sturende’ dimensie ⇾  
beoordeling beoogt verbetering. NB: dit is altijd mogelijk mits aan 
de voorwaarden daarvoor wordt gewerkt. 

 

 



Beoordelingscriteria psychische 
gezondheidszorg (1) 

1. HERSTEL | Op welke wijze en in welke mate dragen de 
werkzaamheden bij aan een verbetering van het klinisch, 
functioneel, maatschappelijk en persoonlijk herstel, 
voorkomen van terugval en chroniciteit? 

 

2. OP TIJD | Op welke wijze en in welke mate dragen de 
werkzaamheden bij aan preventie en vroegtijdig handelen? 

 

3. INTEGRATIE | Op welke wijze en in welke mate dragen de 
werkzaamheden bij aan maatschappelijke integratie 
(waaronder een inclusieve samenleving en de-
stigmatisering)? 

 

 

 



Beoordelingscriteria psychische 
gezondheidszorg (2) 

4. PARTICIPATIE | Op welke wijze en in welke mate dragen de 
werkzaamheden bij aan het betrekken van burgers, patiënten, 
naasten en ervaringsdeskundigen bij het behoud en bevordering 
van de psychische gezondheid? 

 

5. SAMENHANG EN SAMENWERKING | Op welke wijze en in welke 
mate dragen de werkzaamheden bij aan samenhang en 
samenwerking met de jeugdzorg, somatische gezondheidszorg en 
voorzieningen in het sociaal domein en overige maatschappelijke 
voorzieningen? 

 

6. KOSTEN | Op welke wijze en in welke mate dragen de 
werkzaamheden bij aan kostenreductie mede met het oog op het 
genereren van middelen voor onderzoek en innovatie? 

 

 

 

 



Toepassing van deze criteria 
• Scores | Bij voorkeur scoren alle werkzaamheden / functies 

tenminste voldoende op al deze zes criteria. 

• Voordeel | Er is een gemeenschappelijk derde; men kan duidelijk 
maken dat iedereen kan bijdragen aan een gezamenlijk doel: op 
deze zes criteria vooruitgang boeken. 

• Middelen & strategieën | Voor behalen van een positieve score op 
deze criteria (afgelopen, huidige, komende periode) kunnen allerlei 
middelen worden ingezet of strategieën worden ontplooid.  

• Evenwicht | Door de focus op alle zes criteria te richten kan worden 
voorkomen dat een (zeer) hoge score op het ene criterium ten koste 
gaat van een voldoende score op een ander criterium.  

• Niet uitruilen | Niet preventie uitruilen tegen herstel; verlaging van 
de kosten tegen participatie van burgers et cetera. 

 

 



Deel II 

 

Verdieping: psyche, 
psychische stoornis en 

disfuncties 
 

 

 



Centrale begrippen 
 

 

 



Psyche, functies en hersenen 
Psyche | Geen ding maar een concept: verzameling van mogelijke 
mentale toestanden en processen of functies.  

• NB: mentale processen vormen een subniveau van het biologische 
niveau. 

• Niveau = verzameling entiteiten die bepaalde eigenschappen en 
wetmatigheden gemeen hebben. 

Psychische functies | Zijn specifieke processen van de hersenen. 
Ontwikkelen en veranderen door leren en sociale interacties. 

Hersenen | Zijn een subsysteem van het lichaam ⇾  interacties tussen 
de als ‘psychisch’ aangeduide hersenprocessen en lichamelijke 
processen. 

Sociaal | Psychische functies ontwikkelen zich door sociale interacties 
en sociale leerprocessen ⇾  interacties tussen de als ‘psychisch’ 
aangeduide hersenfuncties en sociale processen.  

 

 

 



Wat is een psychische stoornis? 
Het is niet heel interessant om te discussiëren of een psychische 
stoornis wel of niet een ‘ziekte’ is.  

Belangrijk om te verduidelijken: 

• Psychische stoornis is verstoring van specifieke (essentiële 
psychische) hersenfuncties ⇾  disfuncties ⇾  symptomen 
(syndroom).  

• In psychiatrie: determinanten en mechanismen (ontstaan, beloop, 
herstel) goeddeels onbekend. 

• Typering verstoring a.d.v. enkele objectieve / afgesproken criteria. 

• De verstoring heeft gevolgen voor: 

o Het (manifeste) gedrag en de ontwikkeling.  

o Psychisch welbevinden / lijden.  

o Lichamelijke processen / lichamelijke aandoeningen.  

o Sociaal functioneren / sociale problemen. 

 



Modellen 
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Ziekteproces 
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Beoordelen van psychische functies 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De beoordeling is cultuurspecifiek ⇾  N.v.t.? (Vgl. discussie over DSM-
5.) 

 

 

Niet pathologisch Pathologisch (disfuncties) 

 

 

Essentiële 

functies 

Niet-essentiële 

functies 

Essentiële 

functies 

Niet-essentiële 

functies 

Normaal  

 

 

 

N.v.t.? N.v.t.? 

Abnormaal Domein van de 

geneeskunde 

N.v.t.? 

 

 



Aangrijpingspunten voor preventie 
  

 

   



Typen ziekte of stoornis 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kansen voor (secundaire) preventie liggen rondom type 1: 

• Voorkomen van kwetsbaarheid. 

• Versterken van veerkracht. 

• Vroegtijdig handelen bij verlies veerkracht. 



Het einde 

 
 


