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• De SPV in historisch sociaal perspectief 
• De  SPV anno 2018 



Historie van SPV 
Eind jaren ‘60 vorige eeuw  
 
- Opnamebekorten 
- Opname voorkomen 
- Professional die in de thuissituatie behandelt 
 
Anno 2014 
 
• Vele professionals die thuis komen 
• Kliniek is tussenstation 
• Heeft de SPV zijn werk te goed gedaan en zichzelf overbodig gemaakt? Of gaan we 

een doorstart maken? 



Waar gaat het om in de sociale psychiatrie 

• Het gaat om de invloed van maatschappelijke structuren en sociale 
interacties in het voorkomen, veroorzaken en in stand houden, 
draaglijk maken of verhelpen van psychisch decompenseren. 
(Querido) 

• Het gaat om circulaire causaliteit tussen sociale problemen en ggz-
problematiek. Er is een voortdurende wisselwerking tussen individu 
en omgeving die ziekmakend dan wel gezondheidsbevorderend werkt 

  



sociale psychiatrie 

1. Cliëntperspectief: ervaring en herstel: iedere hulp is narratief 

 

2. Krachtgericht werken en positieve psychologie 

 

3. Werken met het steunsysteem  

 



sociale psychiatrie 

4. Flexibiliteit van aanbod: langdurige hulp met wisselende intensiteit, 
crisisinterventie, rehabilitatie, kortdurende gestructureerde 
behandelingen 

 

5. Aandacht voor praktische problemen en vragen van cliënt(systeem) 

 

6 Aandacht voor epidemiologische context waarin psychische 
problematiek zich ontwikkelt 



praktisch 
• Werken vanuit getrapte zorg/ stepped care 

• Werken vanuit integraal denken: sociaal, 
psychologisch, medisch; geen dominantie van 
perspectief 

• Systeemgericht op micro,meso en macroniveau 

• Oog voor betekenisgerichtheid van het probleem en 
daarop aansluiten  

• Specialistische generalist 



GGZ gaat over normale problemen die iedereen kan krijgen. 
 
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 
Bijna alle psychiatrische problematiek begint met 
slaapproblemen!  



Diepte 
slapen 

Tijdsduur slapen 

REM 

REM 



• Psychiatrie gaat over gewone 
dingen 

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

om CONTACT  



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’? 
 
 
Werkt het beter om goed over een probleem na te denken of kun je beter op je 
intuïtie afgaan. Voorbeeld bankstel kopen bij IKEA 



TOP 3 van Geluk: 

• Autonomie : basic trust Erik Erickson 

 

 

• Waardevolle relaties: mensen die er toe doen 

 

 

• Zinvolle dagbesteding: reden om uit bed te komen.  

 

 



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
https://youtu.be/v3iPrBrGSJM


            waarheid 

juistheid 

echtheid 

Waarheidstrechter Kunneman 

Evidence based 

Communicatie/ 

betekenis 

hulp 

relatie 

Casus: Jeanet en 
haar moederrol 



                   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  



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/


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 pannenkoek) 

• Normaliseren van psychische ziekten 



Factoren van kwetsbaarheid 
 
 
 
 opeenstapeling van problemen of beperkingen; 

 gevoelens van machteloosheid en wantrouwen; 

 verstoorde communicatie; 

 geen of beperkte toegang tot hulpbronnen; 

 marginaliteit; 

 disbalans tussen draagkracht en draaglast; 

 afhankelijkheidssituatie. 

 Stigmatisering! Ernstiger dan de kwaal? 



  

  

    

oordeelsonbekwaam oordeelsbekwaam 

ADVISEREND 

U bent altijd welkom 

BEMOEIZORG   

  

  VERLEIDEN 

met 

cliënt 

DIRECTIEF 

met 

omgeving 
maatregel 

Gevaar? 

  

Jules Tielens  Verbindende Gesprekstechniek 



Aansluiting tot stand brengen  

• Aansluiting in tijd, plaats, persoon: voegen 

• Ontschot en onthaast: aanklampbaar en interrumpeerbaar 

• Afstemmen op perspectief van de ander: begrip ontwikkelen 

• Afstembaar blijven in duur: trouw en betrouwbaar 

• Afstemmingsruimte scheppen: de ander kan zich tonen (narratief of 
biografie)  



Opheffen demoralisatie  
 
1. Klachten in begrijpelijk en behandelbaar kader zetten 
2. Bestrijd valse hoop of onjuiste vooronderstellingen over de 

mogelijkheden van de therapie 
3. Werk aan realistisch perspectief 
4. Ga op zoek naar de mislukte missie: mensen geven zichzelf een soort 

opdracht hoe ze moeten zijn, wat ze per se niet willen, ‘een impliciet 
levensscenario’  

- Door reflexieve vragen te stellen over drijfveren 
- Door onbevangen naar levensverhaal van iemand te luisteren 
- Vanuit respect iemand te triggeren om eigen schaamte, schuld, 

onvermogen onder ogen te zien. 
5.  Als missie duidelijk is, kan er gewerkt worden aan behandeldoel 

 



Betekenis narratief 

• Betekenisgeving 

• wederkerigheid relatie 
(hangt tegen presentie 
aan) 

• contact moment 

• erkenning 

• werkt motiverend 

• Identiteits 
ontwikkeling 

• zingeving 

• vlottrekken eigen 
levensontwerp 



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 





Contact is eerste en belangrijkste stap bij “verward gedrag”, gericht op: 
 
• Erkenning 
• Aansluiten bij de ander om hem in te sluiten 
• Wederkerigheid en verbinding aangaan 
• Betekenisgericht werken, uitgaande van de kracht van de ander 
• Altruïstisch van aard 

 
Contact is basis, en komt to stand via: 
 
• Presentie : er zijn, zonder meteen iets te willen.  
• Narratieve verkenning 
• Motivationele benadering 

 



Kwaliteiten 1 

• Naast evidence based, kan de spv praktijkkennis genereren 

• de spv kan vanuit de context werken en daarbinnen voor een oplossend model 
kiezen 

• de spv kan stepped care werken op een laag niveau met grote toegankelijkheid 

• de spv kan de eerste lijn ondersteunen met haar kennis 

• De spv kan public health/ preventie toepassen/ samenwerken in 
maatschappelijke zorg 

• kan maatschappelijke behoefte aan zorg omzetten in concrete praktijkvoering 

 

 



Kwaliteiten 2 

• Kan als bruggenbouwer fungeren tussen maatschappij en specialisatie. 

• Kan intermediair zijn tussen cliënt, familie en omgeving en van daaruit nieuwe 
behandelvormen uitvoeren (triade, narratieve zorg, betekenisvolle hulpverlening 
etc.) 

• rol spelen bij ontmedicalisering van gewone problemen en uitvoeren stepped 
care zorg 

• ontwikkelen reflectieve professionaliteit : verleiden van de cliënt tot 
probleemeigenaar (beleving van de cliënt bieden aanknopingspunten voor 
interventies)  



VRAGEN? 


