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we lijken veel meer op elkaar dan we verschillen! 
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R ED E SI G N I N G  PSY C H I AT RY  

Een innovatienetwerk waarin ontwerpers, 
filosofen en professionals een gewenst 
toekomstbeeld voor de geestelijke 
gezondheidszorg van 2030 ontwikkelen. 
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Door te anticiperen op de toekomst in plaats van 
te reageren op de problemen van vandaag willen 
we laten zien hoe het anders kan. 
 

R ED E SI G N I N G  PSY C H I AT RY  



heden 

2030 (macroniveau) 

2018 (microniveau) 

 



jullie beroep 
in 2030 



vragen 

hoe ziet de wereld van 2030 er uit? > 

vanuit welke lens kijken wij naar psychische problemen? > 

welke zorg en ondersteuning is betekenisvol in 2030? > 

wat doe jij in 2030? > 

jullie beroep in 2030 



de wereld van 2030 
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psychisch welzijn 
2030 



2030 

leven in een netwerksamenleving 



2030 

de meetbare mens 



ik werk dus ik ben 

2030 



discipline en overvloed 

2030 



2030 

in de versnelling 



2030 

toenemende ongelijkheid 



2030 

zorgen over de toekomst 



2030 

psychisch welzijn in een vloeibare wereld 





wat is een psychisch probleem? 





verwevenheid tussen mens en omgeving > 

biologie en psychologie, maar ook sociologie, economie en cultuur > 

de context heeft grote invloed op de ervaring van ziek zijn > 

sociale normen hebben invloed op wat we als abnormaal zien > 

nieuw frame: van individuele problemen naar interactieproblemen 

andere lens 



https://www.youtube.com/watch?v=apzXGEbZht0
frans
Tekstvak
  Klik voor filmpje



nieuwe fundamenten 

1. ecologie 2. patronen 3. veerkracht 4. verhalen 

een ander perspectief op welzijn en psychische problemen 



een ecologische perspectief 

gericht op relaties en interacties op verschillende niveaus 

1 



denken in interactiepatronen 

van dingen naar patronen 

2 



2 

• Een evenwicht bestaat uit interactiepatronen die zichzelf in 
stand houden 

• Multi-level interactiepatronen, bijvoorbeeld tussen je dagritme, 
situatie op school, persoonlijke stijl en neurobiologische 
patronen. 

• Wenselijk evenwicht is welzijn 

• Een onwenselijk evenwicht wordt in stand gehouden door 
probleem instandhoudende interactiepatronen (pihip). 

• NB deze kunnen zeer complex en star zijn 

 

Dit noemen we een ‘pihip’  

 

denken in interactiepatronen 

van stoornissen naar probleem instandhoudende interactiepatronen 



veerkracht in levensloop 

van focus op eindstadia naar focus op ontwikkeling 

 (aandacht voor hechting & trauma) 

3 



een ecologische perspectief 

veerkracht in een levend systeem 

 

incasseren 

omgaan met tegenslag 

 

 

 

adaptatie 

aanpassen aan verandering 

 

transformatie 

vinden van nieuw evenwicht 

 

 

veerkracht! 
3 



de mens als verhalenverteller 

verhalen om je leven richting te geven 

 

4 



hoe zou de zorg in 2030 er uit kunnen zien? 



>> een continuüm van zorg en 

ondersteuning 

een continuüm van meer en minder intensieve ondersteuning  

en interventies, dat je leven niet overneemt als het slechter  

gaat maar je ook niet gelijk helemaal aan je lot overlaat als het  

weer wat beter gaat  
 



>> kerntaken van het netwerk in 2030 



lerend systeem 

leren van jezelf 

leren van elkaar  

leren van de zorg 

 

 

>> het netwerk als lerend systeem 



B. transities 

ondersteunen 

C. patronen 

doorbreken 

A. vermogens 

ontwikkelen 

>> netwerk van zorg en ondersteuning 



kennis sociaal data financieel ruimtelijk 

citizen science 

transdisciplinarity 

open access 

uitbreiding zorgverlof 

virtuele hulplokalen 

peer-to-peer netwerk 

open data 

encryptieplatform 

maatwerk 

positieve patronen 

rendement 

in de samenleving 

nieuwe tussenvormen 

restoratieve omgevingen 

>> benodigde infrastructuur 



frans
Tekstvak
                              Klik voor een filmpje

https://vimeo.com/238906340


jullie beroep in 2030 



datalaborant 
 Als datalaborant breng je data en omstandigheden van mensen in kaart en 

analyseer je de onderlinge samenhang door middel van netwerkmodellen.  



Als netwerkmonteur voer je reparaties uit in een beschadigd netwerk 
en zorg je voor (tijdelijke) vervanging van onderdelen.  

netwerkmonteur 
 



Als minister van kwaliteit van leven werk je op het snijvlak van gezondheid, 
werk, huisvesting, economische zaken, onderwijs en sociale zaken.  

minister van kwaliteit van leven 
 



nieuwe beroepen in 2030 

Foto beroepenkaart 



jouw beroep in 2030 



wat betekent deze visie voor jouw beroep in 2030? 1 

waar ben je in 2030 specialist in? 2 

waar kun je morgen al mee beginnen? 3 

geef je beroep in 2030 een naam!  4 

jouw beroep in 2030 



te downloaden op 

www.redesigningpsychiatry.org 






