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Er ligt een stadje aan de IJssel 



Querido 

• Grondlegger ambulante 
GGZ 

• Zag een relatie tussen 
effect van de sociale 
context op de mens. 

• Armoede in Amsterdam 
begin 1900 



Humor 

 • Patch Adams  

• Legt een sterke 
verbinding tussen de 
sociale omgeving en 
het welbehagen van 
patiënten  

• Clini Clowns lachen is 
een gezonde vitale 
kracht  

file://///upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9f/080515patch.jpg


Sociale psychiatrie 

• De sociale psychiatrie streeft als doel na het 
voorkomen dat bepaalde groepen patiënten in 
de samenleving worden gemarginaliseerd en 
uitgestoten 

• De sociale psychiatrie kenmerkt zich door de 
aandacht die zij heeft voor de sociale en de 
epidemiologische context waarin 
psychiatrische problematiek zich ontwikkelt en 
voordoet; 



Syteemtheorie 

 

• Meta communicatie over de communicatie 

 

• Psychotherapie voor relaties 

 

• Communicatie wetenschappen 

 

 



Contextuele betrekkings denken 

• Communicatie niveaus 

 

• A, Inhouds niveau 

• B, Betrekkings niveau 

• C, Contextueel niveau 

 

• A,B,C van het 
systeemdenken. 

• Communicatie 

 

• Interactie tussen A en B. 

• Actie -------------Reactie 



Professional 

  Theorie             Methode           Spirit 



Crisis 

 

• Kans 

 

• Keuze ( Dilemma) 

 

• Keerpunt in ziekte 

 



Ontmoeten 
a specifieke factoren 



Syrië op de SEH 



Intuïtie 

• Impliciete, onbewuste ingevingen van gevoel 
en denken. 

• Hoger nivo dan het bewuste voelen en denken 

• Gelaat uiting van veel emoties 

• In balans uit balans 



Gentle touch 

• Aanraken in rust en met 
aandacht 

• Basis behoefte van 
ieder mens 

• Troost, veiligheid, 
geborgenheid. 

• Cognitief contact. 

• Gevoels contact. 



Empatische reflex 
 

• Frans de Waal (1948) 

 

 

 

 

• Bioloog, hoogleraar 
psychologie 

• Deed onderzoek in de 
chimpanseekolonie van 
Burgers Zoo in Arnhem 

 

 

 

 

 

 

• De empathische reflex 
is een universele reactie 
op het emotionele apel 
van de ander. 

 

 

 



Je lichaam spreekt  
je mond voorbij. 

 

• Milton Erickson 1901-1980 

 

• Psychiater/psychotherapeut 

 

• Hypnose, positieve rol van het 
onbewuste. 

 

• Blinden vlekken– blauwe 
plekken. 

 



De taal van het Lichaam 

• Symptomen zijn in het 
lichaam verstolde 
verhalen.  

• Symptomen vertellen dat 
wat niet met woorden 
gezegd kan worden 

 

• Jan Olthof. 

• Handboek narratieve 
psychotherapie. 



Cortex / Limbisch systeem 

 

• De cortex 

 

• Het limbisch systeem 



Peter A. levine 

• De tijger ontwaakt 

• Trauma's kun je niet 
negeren. Het brein 
reageert met 
automatische reacties 
die leiden tot 
lichamelijke reacties 

• De schrijver is expert op 
het gebied van 
traumabehandeling 



Stress management 

• Ademhaling 

 

• Ontspannings oefeningen 

 

• Veilige plek oefeningen 

 

• Fysiek ontstressen 



Desmond Tutu 
 

 • 'Ubuntu' een mens is 
een mens door een 
ander mens: 

 

• Wij cultuur  

 

• Identiteit, je bent altijd 
iets in relatie tot de 
ander 

 



 
Ik ben omdat wij zijn! 

 
•       Ouder en kind  

 

• Kat en hond 

• Dader en slachtoffer 

• Gestoord en ongeleid 
projectiel 

• Africhter en duivelskind 



Sociale constructen 

• Het zijn uitkomsten van 
dialogen 

• Is het gek? Of een 
logisch verschijnsel 

• Het maakt 
onleefbaarheden 
leefbaar 

• Het zijn belief systems, 
heilige huisjes we 
geloven erin. 

 



Social media 

• Pauw is een live 
talkshow bij de 
BNNVARA met Jeroen 
Pauw 

• Programma informatief 
van aard, soms is het de 
bedoeling om 
onderwerpen op een 
speelse manier de 
revue te laten passeren.  



Taal filosofen 

• Pearce en Cronen 

• The Creation of Social 
Realities 

• Verworden en 
oorspronkelijke context 

• De context geeft 
betekenis aan gedrag. 

 



De stenengooier 

  





Overval in Duitsland 



Jim van Os 

• Interview met Jim van 
Os over de oude en 
nieuwe GGZ 

• Johannes Jacobus (Jim) 
van Os (Utrecht, 1960) 
is een Nederlandse 
hoogleraar in de 
psychiatrie. 

• Lid van de DSM5  
commisie 



Vier vragen 

• 1. Wat is er met je 
gebeurd? 

• 2. Wat is je 
kwetsbaarheid en je 
weerbaarheid? 

• 3. Waar wil je naartoe? 

• 4. Wat heb je nodig? 

 



Psychiatrische Diagnostiek  

• Het Handboek voor de 
classificatie van psychische 
stoornissen (DSM-5®) bevat 
de actuele classificatie van 
psychische stoornissen. Het 
biedt een systematische 
onderverdeling, van de 
meest voorkomende tot de 
zeldzaamste stoornissen, 
met alle bijbehorende 
criteria. De DSM-5 is de 
opvolger van de DSM-IV(-
TR). 



Wanneer spreek je van ziekte 
 

• De symptomen veroorzaken een  lijdensdruk 
of beperkingen in het sociale of 
beroepsmatige functioneren of het 
functioneren op andere belangrijke terreinen. 



Welk probleem heeft  
de verwijzer met de klant 

 



Synchronisatie in de niet 
veranderbaarheid. 

 



Systemen nemen ons mee  


