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Introductie
Peer-supported open dialogue (POD) is een variant op open dialogue, een manier van
hulpverlenen die sinds de jaren '80 toegepast wordt in Finland en inmiddels wordt
getest in diverse landen in de wereld. In Nederland wordt er sinds een aantal jaren
gepionierd met deze open-dialogische benaderingswijze. Dit artikel is een verkenning
van deze trans-diagnostische manier van hulpverlenen.

Peer-Open Dialogue
Vaak wordt Peer-supported Open Dialogue kortweg "POD" genoemd. Het woord "peer"
zit in de naam van deze methode, omdat netwerkgesprekken het begin en de basis
vormen van de behandeling. Er is een gelijkwaardigheid van kennis en inbreng binnen
de gesprekken van iedereen die aan het gesprek mee doet. We zijn in westerse
benaderingen gewend om de focus op de autonomie van het individu te leggen, en van
daaruit het netwerk eventueel te betrekken. Bij POD ligt de focus voornamelijk op
relationeel gebied en worden problemen en oplossingen altijd gezien in de context met
de omgeving. "Dialoog" is vanuit het Grieks een samenstelling van de woorden "dia"
(door) en "logos" (woord, taal, rede). "Open" is erbij gevoegd om de andere positie van
hulpverleners te benadrukken: er is ruimte voor ieders verschillende perspectief,
zienswijze, overtuiging, duiding en verklaring zonder dat er één dominant perspectief
hoeft te zijn. Naast dat POD een sterk theoretisch kader heeft vanuit filosofie,
psychologie en sociologie, kun je de dialoog ook zien als een levenswijze die gedeelde
menselijkheid benadrukt. 
Voor een goede dialoog is het belangrijk vooronderstellingen over wat er wel en niet
geschikt of nodig is los te laten. Begrijpelijke, gelijkwaardige taal kan zorgen voor
connectie en erkenning van de ander. Aan taal wordt binnen POD dan ook veel waarde
gehecht. De nadruk ligt op verbondenheid in tegenstelling tot sturing, en het
perspectief van elke deelnemer wordt onvoorwaardelijk geaccepteerd. Het doel is niet
overeenstemming, maar de kans krijgen gehoord te worden. Het accent ligt op het
stimuleren van de innerlijke dialoog en op de dialoog binnen het systeem om zo samen
betekenis te geven aan ontwrichtende ervaringen. Door deze betekenisvorming van
bínnenuit, kan er een krachtiger en duurzamer veranderingsproces op gang komen,
waardoor deze duurzaam geïntegreerd kan worden in iemands leven. 

Ontwikkeling Peer-Open Dialogue
Open dialogue is in wezen niet nieuw. Het lijkt erop dat we met deze manier van
luisteren en spreken iets terug gevonden hebben dat er altijd al was. Er zijn culturen
waarin de gemeenschapszin sterk is. 
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In Finland bijvoorbeeld werd er anders samengeleefd en, mogelijk dat daarom POD
daar ook zijn oorsprong vond. In de jaren '60 kwam er een traject van onderzoek en
ontwikkeling op gang in west-Finland om de plaatselijke geestelijke gezondheid te
verbeteren. Van een met name klinische setting en individueel gericht systeem werkten
zij geleidelijk toe naar een systeemgerichte behandeling die op basis van werkzame
elementen steeds verder werd uitgewerkt. Vervolgens evolueerde in de jaren '80 de
traditionele positionering van de therapeuten: van een professionele hulpverlener van
wie verwacht wordt dat er een verandering in gang wordt gezet, naar een hulpverlener
die deel uit maakt van 'het systeem', zodat er een 'open dialoog' plaats kan vinden. De
Finse psychotherapeut Jaakko Seikkula heeft een belangrijke rol gespeeld bij de
ontwikkeling en het onderzoek naar POD. Traditionele gezinstherapeuten werkten vaak
met een éénrichtingsspiegel, reflecteren werd door hulpverleners onderling en buiten
het gehoor van patiënten gedaan. Een volgende belangrijke stap was dat het
reflecteren in het bijzijn van patiënt en systeem werd gedaan, waardoor de reflecties
transparanter werden en kennis en betekenis van de situatie en mogelijke oplossingen
open gedeeld werden. Uiteindelijk ontwikkelde de methode zich verder doordat er in de
jaren '90 mobiele crisisteams kwamen en vonden de netwerkgesprekken ook steeds
meer buiten de kliniek plaats. De Finnen publiceerden over niet-gerandomiseerde
onderzoeken naar deze dialogische manier van werken. In eerste instantie was het
onderzoek specifiek gericht op mensen met een eerste psychose, de open
dialogue-zorgverlening is altijd trans diagnostisch van aard geweest. De resultaten
waren veel belovend en ook in andere landen, o.a. in het Verenigd Koninkrijk,
Duitsland en Italië werden pilotprojecten opgezet. 

Kritiek in Nederland op huidige diagnosticeren
Zoals psychiater Floortje Scheepers in haar boek "Mensen zijn ingewikkeld" schrijft is
de samenleving gaan geloven in verklaringen en oplossingen voor mentale ontregeling
die vooral gebaseerd zijn op wetenschappelijke en theoretische modellen. Eenvoudig en
helder begrip van mentale ontregeling is echter onmogelijk. Volgens haar is het
passender om bescheiden te zijn over onze kennis en begrip en zouden we moeten
werken aan een inclusieve samenleving waarin alle mensen op een unieke manier
gezien worden en een plek hebben in verbinding met elkaar. Psychiater Jim van Os
schreef in zijn boek "De DSM-5 voorbij!" nog explicieter dat 'hulpverleners behoorlijk
gehinderd worden door de preconcepties in het hokjes denken van de DSM, de
simplistische bio-oriëntatie van het wetenschappelijke onderzoek daar om heen….' (blz
175)
Maar zoals het voor een voetballer iets anders betekent als hij zijn been breekt, dan
voor een boekhouder, heeft elke gebeurtenis, en ook een psychische ontregeling, voor
ieder een andere betekenis. POD is een manier van werken waarbij los van de
diagnose, door een consequent democratisch en reflectief proces iemand in staat
gesteld wordt samen met belangrijke betrokkenen (waaronder ook hulpverleners),
betekenis te geven aan de (ontregelende) ervaring. Dat versterkt het gevoel van
handelingsvermogen en daarmee worden moed en veerkracht 'aangeboord' om verder
te gaan. 
De kritiek op de manier van diagnosticeren en de DSM groeide, er zijn de afgelopen 10
jaar echter ook ontwikkelingen geweest die helpen vanuit een breder perspectief te
kijken. Het concept van positieve gezondheid bijvoorbeeld is voor veel instellingen,
organisaties en richtlijnen een belangrijk uitgangspunt, al lijkt het in de GGZ-praktijk
vervolgens nog niet altijd heel duidelijk zichtbaar. De yucel-methode helpt mensen om
met hulp van blokken de huidige situatie en de gewenste situatie zichtbaar te maken.
Het helpt in mijn ogen allemaal om het huidige objectieve diagnostisch kader te
nuanceren, waardoor we meer recht doen aan de complexheid van mensen en eigen
veerkracht stimuleren.

POD in Nederland 
POD Nederland is ontstaan vanuit de Werkplaats Herstelondersteuning en bedoeld om
de herstel ondersteunende zorg te ondersteunen en stimuleren. Het was in eerste
instantie een samenwerkingsverband tussen een aantal GGZ-instellingen en
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Kenniscentrum Phrenos, vanaf 1 januari 2022 valt het alleen nog onder de vlag van
Phrenos . Het richt zich op de ontwikkeling, uitwisseling, en bundeling op het gebied
van het toepassen van POD. Ook ondersteunt het onderzoek naar implementatie en
effectiviteit van POD. Er zijn op dit moment ongeveer 110 Nederlandse hulpverleners
opgeleid, waarvan ongeveer 30 bij de in juni 2021 afgeronde eerste Nederlandse
opleiding. De andere collega's zijn enkele jaren daarvoor met name in Engeland
opgeleid. De opleiding duurde tot nu toe in elk geval 4x een week en het ontwikkelen
van kerncompetenties staan centraal. Mindfulness en meditatie zijn ook onderdeel van
de opleiding. Je leert bewust te zijn van gedachten en gevoelens, zonder oordeel. Het
is niet een methode die je leert en alleen in de spreekkamer gebruikt. Werkelijk
dialogisch werken is toch wezenlijk anders dan dat we over het algemeen gewend zijn.
De opleiding stimuleert je om te herzien hoe je je verhoudt als mens en professional
ten opzichte van eigen en andermans kwetsbaarheid en pijn. 
Deelnemers zijn breed vertegenwoordigd: psychiaters, ervaringswerkers, psychologen,
verpleegkundig specialisten enz. Over het algemeen zijn de ervaringen van mensen die
opgeleid zijn heel positief. Hoe het beste te implementeren blijkt in Nederland tot nu
toe een zoektocht. Een heel team trainen heeft als nadeel dat in contact blijven met de
rest van de instelling soms lastig is, en voor 1 of een paar mensen in een team is het
vaak lastig om de POD uitgangspunten te handhaven. Mogelijk is implementeren
makkelijker als de GGZ-zorg in Nederland anders georganiseerd wordt: minder op de
DSM en individu gericht. Tegelijkertijd is het ook andersom: kan POD, een vorm van
netwerkpsychiatrie, helpen om de huidige GGZ-zorg wezenlijk te verbeteren. 
Op de site van POD Nederland en de site van de Tinkerbell familiy staan artikelen en
filmpjes die de manier van werken illustreren. 

De 7 kernprincipes van Open Dialogue

5 Organisatorische principes:
• Onmiddellijke hulp: binnen 24 uur.
• Perspectief van sociaal netwerk, vanaf de eerste bijeenkomst.
• Flexibiliteit en mobiliteit (tijd, plaats en inhoud naar behoefte)
• Verantwoordelijkheid, vanaf het eerste contact
• Psychologische continuïteit (zelfde team, nu en bij terugval)

2 inhoudelijke kernprincipes:
• Tolerantie voor onzekerheid: betekenis laten ontstaan, terughoudend met diagnoses
• Dialogisme: het bevorderen van dialoog staat voorop

Rol hulpverleners
De teamleden die betrokken zijn bij de eerste bijeenkomsten, blijven dat in principe bij
het hele zorgtraject. Minimaal 2 therapeuten nemen deel aan de netwerkbijeenkom-
sten. Daarnaast kunnen er tussen de netwerkbijeenkomsten door andere vormen van

behandeling plaats vinden zoals PMT of psychotherapie.
Zo wordt het een behandeling waarbij verschillende
methodes kunnen worden geïntegreerd. Belangrijke
discussies en beslissingen over de zorgverlening vinden
altijd plaats mèt de patiënt en binnen de
netwerkbijeenkomst. De therapeuten leggen de nadruk
op het huidige moment van samenkomst: op het hier en
nu. Ze sturen het verhaal van de patiënt niet volgens
een bepaalde structuur, maar reageren op uitingen van
de patiënt. In plaats van moeilijke gedachten en emoties
weg te nemen, is het de taak van therapeuten om er op

een veilige manier ruimte voor te maken. Je bent als therapeut onderdeel van het
netwerk en je zit als er persoon, vanuit je eigen professie. Het belangrijkste is dat je de
dialoog kunt faciliteren, en wat de beste disciplinemix is, is bij de POD-gesprekken van
minder belang. Ervaringsdeskundigen zijn al opgeleid om zich anders te positioneren en
een belangrijk onderdeel van het POD-team.

Sociale Psychiatrie september 2022 - 11



Kerncompetenties POD die je ontwikkelt tijdens de opleiding:
Opleiding POD - Kennisplatform Phrenos (https://mett.nl)
• (Responsief) luisteren 
• Vragen stellen (die een dialoog stimuleren, niet invullen enz)
• Reflecteren 
• Relationele sensitiviteit vanuit de drie kernwaarden van POD: onvoorwaardelijke

warmte, openheid en authenticiteit (zelfkennis)
• Polyfonie en verschillende (conflicterende) perspectieven uitlokken en inbrengen
• Professionele kennis en persoonlijke ervaringen dienstbaar maken (en daarin

verdragen van verschillen van inzicht en begrip)
• Verdragen van pijn en onzekerheid
• Aansluiten bij de uitingen en inzichten van de leden van het netwerk
• Organisatiesensitiviteit met het oog op het realiseren van de zeven principes in de

praktijk.

Deze kerncompetenties zijn onder andere gebaseerd op de Dialogic Practice Therapy
Worksheet van Olson M. & Ziedonis D. (2015)

Onderzoek 
Open Dialogue is eerst onderzocht in
West-Lapland bij patiënten met een eerste
psychose (Seikkula et al., 2006; Seikkula
et al., 2011; Aaltonen et al., 2011). Deze
onderzoeken toonden gunstige resultaten.
Na 5 jaar zou meer dan 80% van de
patiënten vrij van psychotische
symptomen en 85% weer volledig aan het
werk. Slechts een-derde maakte dan nog
gebruik van medicatie. 
Ook bleek dat in West-Lapland het aantal
gevallen van schizofrenie is gedaald gedurende de 25 jaar dat Open Dialogue werd
toegepast.
De onderzoeken bevestigen dat een focus op een dialogisch gesprek, de eigen
krachtbronnen bij cliënten aanspreekt. In 2018 verscheen een onderzoek naar de
resultaten van de Open Dialogue benadering op langere termijn: The family-oriented
open dialogue approach in the treatment of first-episode psychosis: Nineteen-year
outcomes
In Engeland loopt van 2017 tot 2022 het omvangrijke implementatie- en
effectonderzoek ODDESSI (Open Dialogue - Development and Evaluation of a Social
Network Intervention for Severe Mental Illness). Het onderzoek staat onder leiding van
Steve Pilling (Professor Research Department of Clinical, Educational and Health
Psychology, University College London, UK) en wordt uitgevoerd in samenwerking met
North East London NHS Foundation Trust (NELFT). 
In Nederland is er een in 2017 een evaluatie van het eerste jaar van de pilot die in vier
grote GGZ-instellingen liep gedaan. Het rapport is te downloaden:
https://phrenos.mett.nl/podnl/onderzoek+pod/default.aspx 

Conclusie
Peer-supported open dialogue is meer dan een methode: het is een manier van
communiceren, eigenlijk een leefwijze, die mensen met ontwrichtende ervaringen en
mensen die belangrijk voor hen zijn helpt om samen betekenis te geven aan die
ervaringen. Daardoor wordt het handelingsvermogen, het gevoel invloed te hebben,
gestimuleerd en een veranderingsproces op gang gebracht. POD is vanuit Finland
overgewaaid naar diverse landen in de wereld. Implementatie in een land hangt onder
andere af van de visie op gezondheid en ziekte, cultuur en hoe de gezondheidszorg
georganiseerd is. Vanuit de VK loopt een groot internationaal onderzoek naar de
resultaten. Elke professionele GGZ-discipline kan een rol spelen in een POD-gesprek. 
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De kerncompetenties die je bij de opleiding ontwikkelt zijn voor verpleegkundigen en
andere GZ-disciplines in mijn ogen heel belangrijk voor het beoefen van het
hulpverleners vak en helpend om werkelijk herstelgerichte zorg te bieden.

Casus
De gezondheidszorg in Nederland is zo georganiseerd dat we niet direct aan het POD
principe van binnen 24-uur zorg kunnen voldoen, maar in dit geval, waarbij problemen
er al lang zijn helpt een "trage aanpak" om toch heel geleidelijk iets te veranderen. 
Mevr Mulder is een alleenwonende gescheiden vrouw, die vanaf haar 37e
gediagnosticeerd werd met een bipolaire 1 stoornis. Ze werd jarenlang alleen
medicamenteus behandeld met een stemming stabilisator en een antipsychoticum. Als
ze depressief is, ligt ze voornamelijk in bed, loopt ze achter een rollator, kijkt ze niet
op haar mobiel en maakt ze zelf geen eten meer. Haar dochter woont ook in
Groningen, en zorgt dan dat er dagelijks warm eten is. De periodes dat ze stabiel is,
zijn vaak maar een paar weken. Deze periodes worden afgewisseld met weken dat ze
de hele wereld aan kan, onbeschermde seksuele contacten heeft, graag naar de kroeg
gaat, te veel geld uit geeft, gewoon lopend alle boodschappen doet en heel actief op
social media is. Ze post dan ook privacygevoelige foto's en berichten van en over haar
dochter en kleinkinderen en die balen daarvan, en houden dan afstand. Ze heeft naast
haar dochter en gezin een volwassen gehandicapte zoon die een paar jaar geleden op
zichzelf is gaan wonen. Haar dochter zorgt ook voor haar broer, en voelt zich verplícht
voor haar moeder te zorgen. Het contact is niet goed: haar dochter houdt afstand en
mevr Mulder is hier vaak verdrietig over.
Heleen Wadman, ervaringsdeskundig en ik hadden over 1,5 jaar verspreid 8
POD-gesprekken met mevr Mulder en haar dochter. We bespraken eerst met mevr
Mulder zelf wie er bij de gesprekken zouden zijn. Bij het eerste netwerkgesprek
kwamen we terug op de geschiedenis van het idee om een POD/netwerkgesprek te
hebben. Vervolgens stelden we de vraag hoe we de bijeenkomsten zouden gebruiken.
In eerste instantie was er ruimte voor haar dochters verdriet. Ze had het gevoel geen
moeder te hebben gehad, en miste een moeder die er ook voor háár kon zijn. Dit was
nooit eerder uitgesproken en hoewel mevr Mulder dit heel pijnlijk vond, kon ze ook
begrip voor haar dochter tonen. Beide gingen er in eerste instantie van uit dat mevr
Mulder er ook niets aan kon doen: ze had nu eenmaal die ziekte. Ook werd het haar
duidelijk dat haar dochter afstand hield om zichzelf te beschermen, als ze bijvoorbeeld
manisch was. Vanuit dat ze die afstand niet wilde, kwam geleidelijk de motivatie toch
meer verantwoordelijkheid te nemen als ze zich heel somber voelde, of juist
hypomaan. De scherpste kantjes gingen er de afgelopen 1,5 jaar af, en de periodes dat
ze stabiel was werden langer. In het begin hooguit een week of twee, en inmiddels zijn
er ook periodes dat ze een week of 8 redelijk stabiel is. Het belangrijkste voor hen is
dat ze elkaar beter begrijpen en beter contact hebben samen. 

* Op een enkel plek is gekozen voor de "ik" vorm. POD gaat over persoonlijke
betekenisgeving, en daar waar uitspraken niet op onderzoek zijn gebaseerd, maar op
(praktijk-)ervaring is er voor deze persoonsvorm gekozen.
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