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Fieneke Kamphuis 

"Daar zat ik dan opgesloten in een gesticht, ik wilde niet meer leven, was doodsbang
en radeloos. Mijn ergste nachtmerries waren werkelijkheid geworden. Ik was niks
meer, een zielig hoopje ellende. Mijn leven was voorbij, voordat het ooit had kunnen
beginnen".
  
Dit klinkt als een passage uit een fictieve gedramatiseerde roman die waarschijnlijk
goed gaat aflopen. Niets is minder waar. Dit boek behelst een relaas die begint bij een
17 jarige jongeman die hulp zocht vanwege adolescentie problematiek. Het is een
kritisch document over de geestelijke gezondheidszorg, die bij ons in eerste instantie
het schaamrood op de kaken doet verschijnen, maar vervolgens de mogelijkheid geeft
om te kijken waar we staan als GGZ, wat we beogen en hoe we dit vooral met elkaar
gaan bewerkstelligen.

Ewout Kattouw is de hoofdpersoon in dit boek waarin hij beschrijft hoe hij in de GGZ
belandde en hoe hij zich hier na twintig jaar als chronisch psychiatrisch patiënt
bestempeld te zijn aan heeft kunnen ontworstelen. Hij schetst ons een ontluisterend
beeld over de invloed van de DSM op het gebruik van medicatie. In zijn geval waren
dat 22 verschillende diagnoses en 40 verschillende soorten psychiatrische medicatie.
Het lijkt een horrorverhaal die droevig genoeg realiteit is. Realiteit waar de
hulpverlener met al zijn goede bedoelingen bij staat en er naar kijkt. 

Tegelijkertijd laat het ons zien waar onze kansen liggen als samenleving. Wat zijn
goede elementen in de hulpverlening en welke daarvan moeten we meer aandacht
geven. Kattouw noemt in zijn boek meerdere keren dat er geen sprake is geweest van
Shared Decision Making, er werden steeds meer en andere pillen voorgeschreven
zonder dat de bijwerkingen met hem werden besproken. Wanneer deze al wel werden
genoemd was het minimaal en werden de bijwerkingen gebagatelliseerd. Achteraf stelt
Kattouw dat de diagnoses die in de loop der tijd gesteld zijn, veelal te wijten waren aan
de bijwerkingen van de medicatie. De psychiatrie werd gezien als een machtig instituut
die wel zou weten wat het beste voor iemand was en vooral hoe ze iemand konden
repareren die stuk was of een stofje miste. Deze terminologie zorgt voor een groot
zelfstigma en stigma, er is immers iets niet in orde met je. 

Waar de hulpverlener in dit boek van kan leren of zichzelf mee mag complimenteren is
het gelijkwaardig benaderen van de hulpvrager. Compassie hebben voor de hulpvrager.
Het contact is, zo benadrukt Kattouw in dit boek, van grote waarde. Zonder contact is
er weinig tot niets mogelijk in de behandeling. 
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Luisteren naar het narratief van de hulpvrager, kijk naar de sociale context en wees
niet bang voor nabijheid. Professionele nabijheid zorgt voor het opbouwen van een
veilig relatie. 

In zijn beschouwing van het boek schetst Kattouw ons nog een kritische blik op onze
neoliberale maatschappij. Doordat deze zegt dat iedereen verantwoordelijk is voor zijn
of haar geluk en succes een keuze is, is er een grote groep mensen die vast komt te
zitten met een gevoel van falen en mislukking doordat ze daar niet aan kunnen
voldoen. Dit zou één van de oorzaken kunnen zijn waardoor mensen psychische
problemen krijgen. De samenleving vindt dit lastig en ziet dit liever niet. De
samenleving verwacht dat de psychiatrie dit fixt. Wanneer dit niet lukt, raken zowel de
hulpverlener als de hulpvrager gedesillusioneerd. De samenleving heeft het beeld dat
alles maakbaar is en dat de medische wetenschap veel, zo niet alles kan oplossen.
Deze druk op de schouders van de hulpverlening is zeer schadelijk, want deze
verwachtingen kunnen niet worden waargemaakt. 

Een boek waarin de schrijver ons meeneemt in het delen van zijn ervaringen in de
psychiatrie en hoe hij daaruit los weet te komen. Hoe hij van een slachtoffer een
hulpvrager wordt die regie neemt. En sterker nog hoe Ewout Kattouw is geworden tot
wie hij nu is: een pleitbezorger die ons bewustmaakt van de risico's van het huidige
medische model in de psychiatrie en een bijdrage levert aan een paradigma
verschuiving van een psychiatrie van breinspecialisten naar een psychiatrie die zich
meer als maatschappij-specialisme ontwikkelt.

Dit is een boek die echt aan te raden is om te gaan lezen. Het is gemakkelijk leesbaar
en schetst haarfijn een beeld van de psychiatrie en de farmacie waarvan we allemaal
mogen hopen dat het alleen maar beter gaat worden. Er zijn meerdere antwoorden
mogelijk op de vraag die gesteld wordt: 'Wie is er nou eigenlijk gek?' . Was de schrijver
gek, omdat hij vastliep op zijn negentiende? Was de psychiatrie gek omdat deze het
brein van de schrijver probeerde te corrigeren met chemische middelen die volgens hen
pasten bij de diverse labels? Of was toch de maatschappij gek diestelt dat ieder
individu die afwijkt van de gestelde norm als afwijkend wordt gezien met als gevolg dat
mensen buiten de boot vallen en in een medisch model kunnen worden gestopt? Het is
goed om hierover te discussiëren en er een mening over te vormen. 

Voor het schrijven van het boek heeft Kattouw gebruik gemaakt van interviews met
onafhankelijke deskundigen zoals Jim van Os, Trudy Dehue, Paul Verhaeghe, Dick Bijl,
Philippe Delespaul, Harald Schneider, Olaf Gallisch en anderen. 

Het boek roept op om na te denken hoe we met elkaar om willen gaan binnen de GGZ.
De vorm waarin het geschreven is, maakt het gemakklijk leesbaar. Er wordt veel
uitgelegd over het hoe en waarom. Het is te lezen voor de mensen die de GGZ kennen
maar ook voor degene die de GGZ niet kennen. Mooi document!ENDFIELD 
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Frans van der Lem

Dit boek ontdek ik terwijl ik de laatste hand aan het leggen ben aan 'Signalen', het
jubileumboek voor de vakgroep SPV. Daarin beweer ik dat dat de SPV op basis van
emoties, lichamelijke reacties en eigen gedragspatroon, kan afleiden in welke situatie
hij verkeert. In het verhaal van Nelleke Nicolai hoop ik nadere informatie en
ondersteuning te vinden ter onderbouwing van mijn eigen betoog.

Het boek 'In levende lijve' heb ik in eerste instantie schematisch doorgenomen. Het
stimuleert mij dan om eind 2021 een door Lemion georganiseerd symposium te
bezoeken. 
Het betreft 'Het beleefde lichaam in de spreekkamer'. Nelleke Nicolai is er de
dagvoorzitter en haar recente boek neemt een prominente plaats in tijdens deze
studiedag.
Tijdens de rondvraag verwijst zij mij expliciet naar 'De somatische tegenoverdracht' in
het laatste hoofdstuk van haar boek. Mijn terughoudendheid, dat tegenoverdracht toch
vooral onze eigen onverwerkte conflicten betreft, relativeert zij onmiddellijk. Onder
somatische tegenoverdracht worden alle lichamelijke reacties verstaan die een
hulpverlener vertoont in contact met een cliënt. Bekende reacties zijn slaperigheid,
spierspanning en hoofdpijn.

In haar referaat betoogt Nicolai dat 'overdracht en tegenoverdracht' verouderde
begrippen zijn die geen plaats hebben in de behandelmethoden die we tegenwoordig
hanteren. Somatische tegenoverdracht is een specifieke vorm van tegenoverdracht. Bij
elk gevoel van de therapeut speelt het lichaam mee. Het is eerder een informatiebron
dan een hindernis. Het betreft vooral onze reacties op impliciete en non-verbale
gedragskenmerken. Die spelen altijd een rol. Zo weerspiegelen de spieren in ons
gezicht automatisch de emoties van de ander. De spiegelneuronen in ons brein spelen
daarbij een belangrijke rol.

Vervolgens heb ik het boek serieus ter hand genomen. Het biedt een inkijk in de
geschiedenis van de psychiatrie, psychotherapie en de neurologie. Nadrukkelijk komt
de samenhang aan bod tussen ons geestelijk functioneren en de conditie van de nervus
vagus. Op het eerste gezicht lijkt de bundel een kleurig weergegeven brochure-achtig
dik werkschrift. De schematische indeling wekt de indruk dat het boek zich makkelijk
laat begrijpen. Maar dat is niet waar. Het is een doorwrochte studie. Een rijk en
informatief boek. De tijd en concentratie die het vergt om het leerboek te bestuderen,
worden ruimschoots beloond. Naast bekende inzichten, komen ontwikkelingen van de
laatste jaren uitgebreid aan bod.
Zo is het bestaan van de bovengenoemde spiegelneuronen pas gedurende de laatste
jaren aangetoond. Ze spelen een sleutelrol bij het empathisch vermogen, het zich
kunnen verplaatsen in de positie van de ander. Niet alleen bij mensen. Ook bij
chimpansees. 
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Zo blijkt uit een studie van primatoloog Frans de Waal. In het boek worden
onderzoeksresultaten aangehaald. Aan het eind van elk hoofdstuk volgt een
samenvatting en wordt concreet verwezen naar betreffende studies.

Nicolai benadrukt dat lichaam en geest één geïntegreerd natuurlijk geheel is. Lichaam,
geest, gevoel en bewustzijn zijn onscheidbaar, onverbrekelijk met elkaar verknoopt.
Zelfs non-verbaal gevoelde belevingen van de interactie met de omgeving, brengen
veranderingen teweeg in ons lichaam. 
Dat is extra wrang daar ons lichaam nog steeds in het verdomhoekje blijkt te zitten.
Naast alle rationele en cognitieve benaderingen dient dus het beleefde lichaam een
plaats te krijgen in de (psycho)therapie. Want hoe beter we verankerd blijken in ons
lichaam, hoe helderder we in ons hoofd kunnen zijn. De ademhaling vervult daarbij een
essentiële rol. 

De rode draad in deze studie wordt gevormd door de moderne neurowetenschappelijke,
filosofische en psychoanalytische opvattingen over het lichaam. Nicolai vervat ze voor
het gemak in zeven stellingen die verduidelijken hoe lichaam, geest, maar ook sociale
interactie op elkaar inwerken en wederkerig van elkaar afhankelijk zijn. Daaromheen
bouwt zij de hoofdstukken op. 
Zij beschrijft onder andere, hoe door een adequate moeder-kind-interactie een voor het
kind veilige hechting kan ontstaan. Maar dat door een gemankeerde wisselwerking de
aanmaak van die zogenaamde spiegelneuronen verstoord raakt. Om te overleven dient
het kind er van meet af aan rekening mee te houden dat datgene wat de moeder
(buitenwereld) presenteert van andere betekenis is, dan ogenschijnlijk wordt
opgeroepen. Die traumatische verwarring ontwikkelt een organische weerslag. En blijkt
vervolgens van invloed te zijn op de persoonlijkheidsontwikkeling.
Want het kind kan niet vertrouwen op datgene wat zich lichamelijk en in de interactie
spontaan voordoet. Er ontstaat als het ware een splitsing tussen hetgeen lichamelijk
ervaren wordt en de relationele gevolgen. Op den duur ontstaat er een discrepantie
tussen emoties en lichamelijke reacties. Die gevoelens kunnen nog wel rationeel
worden afgeweerd. Maar ook in onze zogenaamde maakbare wereld kunnen wij de
lichamelijke reacties uiteindelijk niet de baas. Dat is extra verwarrend voor
vroegkinderlijk getraumatiseerde personen. Langdurig hebben zij op instrumentele
wijze hun emoties - als niet gevoeld - buiten zichzelf weten te houden. Maar bij
lichamelijke achteruitgang glijdt de grip op zichzelf en de directe wereld weg als zand
tussen de vingers. Illustratief hieromtrent is de uitleg over het fenomeen alexithymie,
met een hoge comorbiditeit met angst en depressie. Opvallend is dat personen hun
lichaam ervaren als een ding. Bovendien een ding die niet doet wat zij willen. In
gedachten hoor ik het roepen: "Mijn lichaam doet niet wat ik wil!"
Die eerder genoemde spiegelneuronen spelen niet alleen een rol in het contact maken.
Oplichters maken gebruik van het fenomeen. Ze gedragen zich synchroon met de
bewegingen van hun slachtoffer. Onbewust komt het slachtoffer daardoor in een
aangename conditie en gaat de oplichter vertrouwen. Doch de oplichter 'speelt' zijn
manoeuvres. Is niet wezenlijk in staat zich in het slachtoffer en diens positie te
verplaatsen.

Onze hersenen zijn constant bezig om dat soort foute voorspellingen te voorkomen.
Daarbij integraal gebruik makend van specifieke kenmerken van zowel de rechter als
de linker hemisfeer. Een foute voorspelling, ook cognitieve dissonantie genoemd, roept
verbazing op, of schrik. Dat kost energie. Daarom kun je zo moe worden van bepaalde
mensen. Ze roepen iets op, wat ze tegelijkertijd onderuit halen. 

Door beter naar onze emoties en lichamelijke signalen te luisteren, raken we er
gevoeliger voor om die 'cognitieve dissonantie' in een vroeg stadium te achterhalen.
Dat staat haaks op de tendens om ons alleen te baseren op rationele verklaringen en
'evidence based' protocollen.
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Supervisie in een vertrouwde omgeving, waarbij de hulpverlener leert te ervaren wat
nauwelijks te verwoorden is, kan daarbij een constructieve bijdrage leveren.
Bijvoorbeeld met behulp van het gezamenlijk observeren van videoregistraties van
hulpverleningscontacten. (Het liefst zonder geluid. Dan 'spreekt' de non-verbale
communicatie meer tot onze verbeelding).

Het boek is wat mij betreft heel leerzaam. De kenmerkende praktijksituaties zijn zeer
levensecht. Enkele zaken die eerder als intuïtief werden ervaren, blijken inmiddels
wetenschappelijk onderbouwd. Vooral de 'somatische tegenoverdracht' sluit aan bij wat
ik in 'Signalen' heb trachten over te brengen. Maar voor de praktische toepassing, zou
nader onderzoek meer helderheid kunnen verschaffen. 
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