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'Signalen' Samenvatting van de boekpresentatie
gehouden op 20 mei 2022 

Frans van der Lem
   SPV

Soms moet je veranderen om jezelf te blijven 
De kern van het boek 'Signalen' betreft het maximaal gebruik maken van onze
professionele intuïtie. 
Maar het draagt ook onze trots uit. Dat we ons durven te laten zien. Te laten blijken
wie wij zijn. 
En overtuigend staan voor een socialere psychiatrie. Bovendien is het een pleidooi voor
de ambachtelijke professional, de empathicus van vlees en bloed. Want de
persoonlijkheid van de hulpverlener is tenslotte het hulpverlenend instrument bij
uitstek. 

Als SPV-en staan wij soms letterlijk, maar meestal figuurlijk, met meerdere petten op.
Vaak staan wij daarbij min of meer met één been in een andere wereld. En spreken
daarbij zelfs een andere taal. Zoals in de rol van adviseur, consulent, groepswerker en
POH-GGZ. Eigenlijk geldt dat sowieso voor ons vak. Doordat wij van meerdere markten
thuis te zijn, blijken we beter in staat om de problematiek vanuit verschillende
gezichtspunten te belichten. Herkenbare voorbeelden uit de praktijk illustreren hoe het
boek vanuit die meerdere posities is geschreven. 

De rode draad is het verdragen dat we niet alles rationeel kunnen verklaren, althans
niet onmiddellijk. Daardoor kunnen we bewuster gebruik maken van onze intuïtie. 
Sommigen noemen het weliswaar een zesde zintuig, maar het betreft vooral een
betoog om vanuit dat almaar redenerende brein, af te dalen in het lichaam. En goed te
'luisteren' naar emotionele signalen, lichamelijke signalen en aanwijzingen vanuit ons
gedrag. Het is een vorm van integraal waarnemen waardoor we gevoeliger worden
voor herkenning van achterliggende patronen, zoals bijvoorbeeld bij
persoonlijkheidsstoornissen en bij systeemproblematiek. 

Let wel. Het gaat niet over vervangen van ons rationele bewustzijn, maar is bedoeld als
aanvulling.
Door goed naar ons lichaam te luisteren, kunnen we uiterst effectief en selectief zijn en
tegelijkertijd de vriendelijkheid zelve blijven. Dan kunnen we ook de bevinding intact
houden, dat wij als SPV-en een stap naar vóren zetten wanneer andere disciplines naar
áchteren treden. 

Want, hoe complexer ons werk wordt, hoe eisender de maatschappij en hoe
dwingender de cliënten, des te meer krijgen we behoefte aan richtinggevende
waarschuwingslichten en alarmbellen. 
Vaak hebben we die wel. Maar slaan we ze in de wind. We ervaren ze al snel als irreëel
en onrealistisch, zoals vreemde pop-ups, interne verdeeldheid, lichtelijke verwardheid
en onbegrijpelijke lichamelijke reacties. 
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Bovendien houden we dat soort sensaties maar liever voor ons. 
Collega's zouden ons er weleens op kunnen wijzen dat we mogelijk zelf pilletjes nodig
hebben.

Heb je dat weleens gehad in het contact met bijvoorbeeld patiënten, dat er een vreemd
beeld voorbijschiet? Dat je opeens ergens jeuk of een steek krijgt? Dat zomaar je
stemming wijzigt? 
Of jezelf iets ziet doen wat je niet van jezelf verwacht?
Mogelijk maakt het je onzeker, omdat je die sensaties rationeel niet kunt verklaren.
Waarom je ze liever vergeet of verdringt. Verwaarloos ze niet! Ze kunnen waardevol
zijn. 
Door ze te registreren zou je samenhangende betekenissen kunnen achterhalen. Er valt
dus van te leren. Koester daarom die momenten van onzekerheid! Leg ze bij voorkeur
vast in de vorm van logboekaantekeningen.

Je moet er aanleg voor hebben om af te stemmen op de ander, met de ander mee te
bewegen, en tegelijkertijd toch dicht bij jezelf te blijven. Per hulpverlener zal dit
variëren. Dit hangt samen met onze persoonlijkheid, socialisatie, scholing,
werkervaring en het gezin van herkomst. 
Je moet het ín je hebben. Communicatief en dienstbaar zijn. Van mensen houden. 
Maar het is ook een vak. Daartoe hebben wij goede opleidingen gevolgd, met
richtlijnen en protocollen om onze patiënten zo goed mogelijk te helpen. 

Wat mij zelf betreft is het onderbelicht gebleven, hoe ik goed voor mijzelf zorg. En ik
ben nog wel mijn eigen gereedschap. Pas de laatste jaren ontdek ik het belang van
emoties, zich uitend in concrete lichamelijke reacties zoals plotseling opkomende
hoofdpijn en vermoeidheid. Een interne radarinstallatie. Tijdens mijn voormalige
beroepsopleidingen is mij daar niets over onderwezen. Maar hardop denkend met
andere ervaren zorgprofessionals, geven deze aan dat ze het onmiddellijk herkennen.

Als zij wereldvreemde figuren trachten te volgen in hun merkwaardige redeneringen,
worden ze dizzy in het hoofd. Geconfronteerd met besluiteloze afhankelijke personen,
overvalt nogal eens de dwingende behoefte om te gaan gapen en de ogen dicht te laten
vallen. Bij persoonlijkheden die neigen de hulpverlener te exploiteren voor persoonlijke
gewin, zie je de zorgverlener spontaan achteruit stappen. Het stuit hem tegen de borst.

Wat betreft de gerelateerde theorie heb ik in mijn persoonlijke ontwikkeling veel gehad
aan de aandacht- en meditatietraining zoals Kabat-Zinn die beschrijft. De Nederlandse
vertaling van de titel is echter een flauw aftreksel van de Engelse betekenis.
"Meditatieve Ontspannen" lijkt een beetje op vergoelijkend zitten "zoemen" op een
meditatiekussentje, met geopende handen in een wolk van bedwelmende wierook. De
oorspronkelijke titel onderstreept waar het wezenlijk om gaat. De exposure. "Full
catastrophe living". Doorlééf je problemen. Kijk ze diep in de ogen.

De vertalingen van onze vakliteratuur zijn wel vaker discutabel. "non-judgmental
appraoch" uit de humanistische psychologie is langdurig geïnterpreteerd als
"onvoorwaardelijke positieve acceptatie!" Daarmee zetten we onszelf op het verkeerde
been. En roepen we bij de ander vreemde verwachtingen op. Het gaat erom dat we ons
primaire oordeel uitstellen, waardoor we vervolgens beter in staat zijn adequaat waar
te nemen. Dan ondergaan we ook de shit, het verdriet, de pijn en het chagrijn van de
patiënt. Als we bij voorbaat, alleen al door ons taalgebruik, die ongein ontkrachten en
wegrationaliseren, bereiken wij de patiënt nooit wezenlijk. 

En wij houden onszelf niet alleen voor de gek. We riskeren ook nog eens, door de
ander op sleeptouw genomen te worden. Je zult niet de eerste altruïstische
hulpverlener zijn die alsnog voor het tuchtcollege wordt gedaagd, juist nadat je er nog
een extra tandje had bijgezet.
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Ik ben op zoek geweest naar een passend woord voor het verschijnsel dat ervaren
verpleegkundigen aan de hand van hun eigen gedrag en emoties de problematiek van
de patiënt kunnen herleiden op een manier die anders nauwelijks mogelijk is. Tijdens
het schrijven van het boek stuitte ik op de term praecoxgevoel. Rümke, een voormalig
hoogleraar psychiatrie had het daarover. Hij trachtte daarmee, als uiteindelijk bewijs,
schizofrenie aan te tonen. Daarvoor bleek echter te weinig wetenschappelijke
grondslag.

Maar in brédere zin is de term volgens mij wél bruikbaar. Het staat voor de
onaangename onwezenlijke sensatie zoals bij het ontbreken of wegvallen van de
wederkerigheid in een relatie. Alsof je plotseling in het luchtledige staat te praten. Je
zou het bijna kunnen vergelijken met de interne bevreemding wanneer je verkering de
relatie wenst te verbreken, maar het voorlopig nog verbloemt en ontkent. Een ernstige
situatie waarbij je terug dient te deinzen, terwijl je rationeel nog niet weet wat er
speelt.

De ervaren ambachtelijke werker, die allerlei theorieën, methodieken en praktijkkennis
verinnerlijkt heeft zal dan min of meer 'spontaan' wat reserves in acht nemen. Zoals de
kunstschilder die achteruit-stappend zijn schilderdoek in perspectief plaatst. 

Natuurlijk hebben we niet alles in de hand. En we kunnen ons tenslotte vergissen.
Daarnaast vertelt Andries Baart van de Presentietheorie ons, dat we bereid moeten zijn
om ons bedonderbaar op te stellen. Want wanneer we krampachtig vermijden voor de
gek gehouden te worden, laten wij tevens heel veel terechte hulpvragers in de steek.
Baart staat in ieder geval een relatie-gestuurde hulpverlening voor. En hij geeft ook
adviezen. Lees deugdelijke boeken. Ga met oprechte vrienden om. Bezoek
betekenisvolle films en theatervoorstellingen. Verlies je niet in geestdodende
afhankelijk-makende series.
Kortom. Zorg goed voor jezelf. Bewaak je gezondheid. 

Maar waar nou in de relatie die grens ligt, de overgang tussen gezonde hulpverlening
en gecompliceerde wederzijdse afhankelijkheid, kwam pas later aan de orde. 
Er wordt inmiddels wel hardop gedacht over het relationeel begrenzen, maar vooral ten
gunste van de cliënt en hulpverleningsproces. 

Tegelijkertijd blijkt dat die emotionele en lichamelijke signalen kunnen bijdragen aan
de gezondheid en onderhoud van mijzelf als persoon. Als mijzelf als mijn gereedschap.
Want die grens, bij het wegvallen van de wederkerigheid in de relatie, valt vrijwel
fysiek vast te stellen. 
Als je jezelf er in traint, kun je die grens bijna aanraken, als een concreet te ervaren
weerstand.
Dat geldt niet alleen ten aanzien van patiënten, maar ook ten aanzien van collega's, de
werkorganisatie en in de privésfeer. 

De concrete gewaarwording zal individueel verschillen. Het hangt samen met onze
persoonlijke gevoeligheid en ons favoriete waarnemingsvermogen. Een nagalmende
stem, een muffe aardappellucht, een dichtgeknepen keel of een vertekend beeld via je
laterale blikveld. 
Zoals een merkwaardig uitvergroot lichaamsdeel. Bijna een karikatuur. Als je dan
vervolgens rechtstreeks kijkt, zie je niets bijzonders. 

Deze extra informatie zou ons kunnen waarschuwen voor gevaar. We dienen dan
opmerkzaam te blijven en ons niet te verliezen in rationaliseren en vergoelijken. Een
effectieve manier daarbij is het tegelijkertijd activeren van al onze zintuigen. We
komen dan in een conditie waarbij we als het ware dóór de communicatie heen kunnen
luisteren. Achter het chaotische verhaal vol tegenstrijdigheden, vangen we dan eerder
de wezenlijke boodschappen op. 
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Als we onszelf niet alsnog laten verblinden door details, kunnen we essentiële patronen
waarnemen die zich buiten ons rationele bewustzijn afspelen. We nemen dan meer
waar dan alleen met het rationele blote oog. En raken we ook gevoeliger voor
betekenisverschuivingen. 

Ik vergelijk dit graag met poëzie en ook met muziek. Wanneer we bijvoorbeeld op de
vleugel een akkoord aanslaan, kunnen we welluidende klanken waarnemen die pas
ontstaan door de combinatie van verschillende muzieknoten. Zo ook bij een
symfonieorkest of een meerstemmig koor. Als er in harmonie gespeeld wordt, komen
resonanties ten gehore, die uitstijgen boven de individuele partijen of instrumenten. De
samenhang brengt overstijgende melodieën teweeg, die waargenomen kunnen worden
door het geoefende oor dat dóór de muziek heen luistert. 

Soms word je dan voor verassingen geplaatst, zoals in het lieflijke en melodieuze
fragment van het Requiem van Alfred Schnittke, dat onverwachts overgaat in een schril
schrikbarend kabaal. 

Blijf dan dicht bij jezelf. Dit 'achteroverleunen in onszelf', wat afstand te nemen om ons
overzicht te versterken, kunnen we ook trainen. Activeer je lichaam en je gezamenlijke
zintuigen tot integrale waarneming. Dat vergt een soort trance terwijl je helder bewust
blijft. Wijsheid, kennis en vooral praktijkervaring komen dan maximaal beschikbaar.

'Soms moet je veranderen om jezelf te blijven'

Vragen over het boek Signalen

Naar aanleiding van de presentatie van het boek 'Signalen' heeft de redactie een aantal
vragen ontvangen. De auteur heeft geprobeerd deze zo goed mogelijk te
beantwoorden.

Wanneer je je intuïtie volgt en minder ervaren bent, mis je dan misschien het
klinisch redeneren?
Intuïtie en het klinisch redeneren sluiten elkaar niet uit, ze kunnen elkaar juist
aanvullen. De werking verschilt. Hoe beter je leert klinisch te redeneren, hoe
effectiever je intuïtie zich kan gaan ontwikkelen.
De uitleg in de Winkler Prins Encyclopedie (2006) is hierbij zeer illustratief:
Intuïtie is een begrip dat gewoonlijk als tegengesteld wordt beschouwd aan het
discursieve denken, dat zijn conclusies al redenerend stap voor stap bereikt. Intuïtie
slaat enkele stappen over en komt snel tot een nieuw inzicht. Met zijn intuïtie weet
iemand iets zonder dat hij kan verklaren hoe hij dat weet. Dit weten gaat dikwijls
gepaard met een gevoel van zekerheid. Intuïtie wordt soms opgevat als een enigszins
mystiek proces, maar uit onderzoek blijkt dat de beste intuïties doorgaans het product
zijn van hard werken. Iemand heeft de stof dan zo goed onder de knie dat hij of zij in
staat is verbanden waar te nemen zonder hier bewust over na te denken. Het gevoel
van de denker zelf dat zijn of haar intuïtie stappen heeft overgeslagen zou daarom een
artefact (methodologisch bijverschijnsel) kunnen zijn.

Wat te doen wanneer intuïtie van meerdere hulpverleners verschillend is?
Het een hoeft het ander niet uit te sluiten. Iedereen heeft zijn eigen sensaties. Die zijn
weer afhankelijk van de individuele gevoeligheid, waardoor informatie op een andere
manier tot uiting kan komen. Onder bepaalde omstandigheden komt bijvoorbeeld bij
meerdere observatoren een basaal 'niet-pluis-gevoel' wel overeen, maar wordt het
signaal daartoe anders ervaren. Je dient het dan wel nader te onderzoeken.

Intuïtie is ook subjectief, is het mogelijk onbevooroordeeld te zijn?
Onze waarnemingen zijn afhankelijk van onze positie. Het is dus belangrijk om ons
oordeel te baseren vanuit meerdere gezichtspunten. 
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Hoe meer we in staat zijn om ons uiteindelijk oordeel voor ons uit te schuiven en
onzekerheid te verdragen die met het niet-weten gepaard, hoe objectiever ons besluit
zal kunnen zijn. We kunnen dan meer onderzoek doen om de mate van
'intersubjectiviteit' te laten toenemen.

Wat is het bezwaar van rationele kennis ten opzichte van intuïtie?
Er is bezwaar tegen overschatting van rationele kennis. Er zijn verschijnselen die wij
niet rationeel kunnen herleiden en niet objectief kunnen meten, maar die wel degelijk
bestaan. Er gaat trouwens een verhaal rond, dat Albert Einstein tot vervelens toe viool
zou spelen en juist op onberedeneerbare momenten tot fantastische inzichten kon
komen. Na uitgebreid onderzoek kon hij dan achteraf zijn bevindingen aantonen.

In hoeverre onderscheid intuïtie zich van tegenoverdracht?
In de psychoanalyse betekende tegenoverdracht aanvankelijk het projecteren van
houdingen, gevoelens en onverwerkte conflicten betreffende vroegere sleutelrelaties,
door hulpverlener op diens patiënt. In die betekenis is tegenoverdracht een verstorend
element in de hulpverlening. Vanuit die gedachte heb ik voorheen wel intuïtieve
gewaarwordingen trachten te verdringen, omdat ze taboe zouden zijn. Daardoor heb ik
eerder waardevolle informatie laten liggen. Echter wanneer tegenoverdracht in zijn
algemeenheid beschouwd wordt als emotionele betrokkenheid van de hulpverlener bij
de therapeutische interactie, kan het als gunstig betiteld worden, door sommigen als
onvermijdelijk.

Overeenkomsten en/ of verschillen met mannelijke of vrouwelijke collega's
betreffende intuïtie?
Ik heb daarin geen wezenlijke verschillen bemerkt. Vrouwen lijken een uitgebreider
vocabulaire beschikbaar te hebben ten aanzien van deze materie. Doordat ze er meer
woorden voor beschikbaar hebben, lijken ze er makkelijker over te kunnen praten.
Mannen handelen eerder naar hun bevindingen, ongeacht of ze rationeel gegrond zijn,
dan wel gebaseerd zijn op hun intuïtie.

Vader-dochter interview

Frans van der Lem 

De redactie van SP interviewt vakgenoten op bijzondere momenten in hun carrière. 
Op zaterdag 26 maart 2022 is de meetlat gelegd langs Peter (70) en Rozemarijn (35)
Lont, vader en dochter, beiden SPV. Peter heeft een rijke beroepservaring en is recent
gepensioneerd. Rozemarijn staat midden in haar carrière, zit in de website-redactie van
V&VN-SPV en maakt zich sterk voor de positie van de SPV. Hoe kijken zij terug en naar
elkaar? 

We hebben met elkaar afgesproken op het Landgoed Willibrordus te Heiloo 
Het is een sfeervolle ambiance. Als kind heb ik er rondgelopen wanneer we met het
ouderlijk gezin mijn religieuze broer bezochten. In die tijd heet dit omvangrijke
klooster-psychiatrisch centrum nog Sint Willibrordusstichting. 
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Gedurende mijn middelbare schooltijd heb ik er tijdens de vakanties ook als
verpleeghulp gewerkt. Op het terrein en binnen diverse gebouwen heb ik heel wat
voetsporen liggen. Een deel van de originele paviljoens heeft plaatsgemaakt voor
weidse gazons. Anderen zijn omgetoverd tot aantrekkelijke appartementcomplexen. De
woningen zijn zeer in trek.
Er heerst hier nog steeds de rust zoals je van een kloostercomplex mag verwachten.
De voormalige kapel met de beeldbepalende koperen koepel heet tegenwoordig
'Cultuurkoepel' en fungeert als concertzaal. Samen met de authentieke
kloostergebouwen heeft het de status van rijksmonument.

Het landgoed
Op het terrein (tegenwoordig 'Landgoed' genoemd) staan eveneens modernere panden
welke ik mij niet herinner. Vanwege de beleidswijzigingen tot deconcentratie blijken
ook die gebouwen alweer aan de sloop toe. Enkele laagbouw-kantoorpanden fungeren
als uitvalsbasis voor de ambulante werkers, zoals ambulante psychiatrisch
verpleegkundigen en SPV-en. 
Bij het parkeren op de zonovergoten parkeerplaats is het even slikken. Op exact deze
plek herinner ik mij het natuurzwembad. Het is verdwenen. Begin jaren veertig was het
er door de bezetter aangelegd. Enkele religieuzen, de Broeders van Onze-Lieve-Vrouw
van Lourdes, zwommen er dagelijks. 's Winters hakten zij een gat in het ijs. De
broeders zijn vertrokken. De jongeren zijn eind jaren zestig van de vorige eeuw bij de
grote leegloop uitgetreden. De overblijvers zijn inmiddels overleden en bijgezet op de
rustgevende, met een diversiteit aan bomen omzoomde, begraafplaats. Er bleek nooit
'geruimd'. Ik tref er nog wat erudiete namen aan die ik mij herinner uit het 'Rijke
Roomsche Leven'. Na enig zoeken ontwaar ik zelfs het grafsteentje van mijn
grootvader, overleden in 1955. Hij sleet er zijn laatste jaren als inwonend kleermaker.

Lichtelijk ontdaan door deze verwarrende emotionele indrukken en met dichtgeknepen
ogen door het scherpe zonlicht, ontwaar ik op enige afstand een glanzende auto. De
uitstappende passagiers blijken Peter en Rozemarijn te zijn. Ze zwaaien hartelijk.
Ondanks dat we elkaars gezichten niet kennen, veronderstel ik dat ze het zijn. Want
veel bezoekers zijn er nog niet rond koffietijd op deze zaterdagmorgen.

Peter is leeftijdsgenoot. Het blijkt dat we veel overeenkomstige herinneringen hebben.
Zelfs aan specifieke personen. We zijn persoonlijk betrokken geweest bij reorganisaties
in de geestelijke gezondheidszorg. Beiden hebben wij een actieve rol gespeeld bij
fenomenen als zaalraden, patiënt-staf meetings waarin personeel en patiënten
gezamenlijk beraadslagen over het therapeutisch milieu. In gedachten lopen we nog
rond door de immens grote psychiatrische paviljoens met honderd tot honderdvijftig
patiënten. Het is verleden tijd. Zo zijn ook de ruimtes waarin activerende therapieën
plaatsvonden, zoals schilderen, bewegingstherapie en tuintherapie, verdwenen. 
De activerende therapieën zijn, ondanks hun weldadige effect op emotionele en
psychische problematiek, veelal geschrapt, omdat er geen wetenschappelijk basis voor
zou zijn.
Na de nodige klinische ervaring te hebben opgedaan, zijn wij beiden als SPV
terechtgekomen in de ambulante geestelijke gezondheidszorg. Daarna hebben we onze
arbeidscarrière afgesloten als POH-GGZ bij meerdere huisartsenpraktijken.

Hoe komen jullie als werkers in de GGZ terecht?
Peter is aanvankelijk van plan geweest om fotograaf te worden. Door zijn broer,
bewegingstherapeut in Dennenoord Zuidlaren, laat hij zich inspireren om ook de kant
van de psychiatrie op te gaan. Hij start op Dennenoord zijn opleiding tot psychiatrisch
verpleegkundige. Na twee jaar verhuist hij naar Franeker om op Groot Lankum te gaan
werken. Helemaal vrijwillig is het niet. Het is een vorm van vervangende dienstplicht
als erkend gewetensbezwaarde. Zo kan hij toch zijn B-opleiding afmaken.
"Maar mocht de algehele mobilisatie worden afgeroepen omdat de Russen
binnenvallen, dien ik me daar te melden". Schaterlachend. "Althans zo'n brief heb ik
ooit gehad".

Sociale Psychiatrie september 2022 - 34



"Daarna naar Zon & Schild in Amersfoort. Daar is op dat moment een reorganisatie
gaande. Bij de ontmanteling worden de gigantische paviljoens opgesplitst in units, een
resocialisatie-unit, een ouderenunit en een woonunit op zolder. En iedere unit krijgt
een unit-oudste. Dat is dan een nieuwe vorm van verplegen. Van leidinggeven weet ik
van toeten noch blazen, maar word er meteen teamleider en unithoofd op een open
opnameafdeling. Ter ondersteuning van die leidinggevende rol krijg ik aansluitend de
kaderopleiding intramurale gezondheidszorg aangeboden en ben die gaan volgen op de
Hogeschool in Leusden.

Op Cederhorst, een vrouwenafdeling, worden vooral patiënten opgenomen uit het Gooi,
Amsterdam en Utrecht. Veelal een bont gezelschap. Indertijd is er de gezinstherapie in
opkomst, volgens de werkwijze van Minuchin. Die man is er ook geweest om lezingen
en praktijkdemonstraties te houden. Gezinstherapie en live-rollenspelen zijn dan erg in.
Veelal goed en beroemd, ook wel berucht en soms levensgevaarlijk. In de praktijk is
het vooral een hulpmiddel voor partners om elkaar beter te laten begrijpen. Tijdens de
therapeutische sessies laat men de partners letterlijk van stoel wisselen. Maar ik
herinner me ook gezinsgesprekken op de polikliniek, van een discutabele
systeemtherapeut met een gezin waarvan de vrouw bij mij op de opnameafdeling is
opgenomen. Die vrouw is een soort koningin binnen haar familie. Ik begeleid haar bij
die sessies. Die therapeut zet pardoes een stoel op tafel. En zet die vrouw daar
pontificaal in. Midden op tafel. Vervolgens scandeert hij keihard: 'Daar zit de koningin!'
Ik kijk mijn ogen uit en vraag mij af, wat er gebeurt. Op dat moment vertoont de
vrouw echter een zeer hilarische en gezonde reactie, door als een 'ontsnappingstype'
gewoon weg te lopen".

"De enige beste manier" vult Rozemarijn aan. 
In het vuur van zijn verhaal herinnert Peter zich nog een sessie van een Amsterdams
gezin met een depressief opgenomen dochter. "Een ontzettend knappe meid. Zij krijgt
drie keer in de week een brief van haar moeder. Op gegeven moment zijn wij erachter
gekomen dat moeder cocaïne stuurt. Dat is in zo'n gezinssessie op tafel gekomen. Een
heftig moment om nooit meer te vergeten. 
Die mooie jonge vrouw blijft trouwens gewoontegetrouw 's ochtends altijd lang in bed
liggen. Verpleegkundigen die haar gaan aanmanen om op te staan, worden dan nogal
eens verleidelijk uitgenodigd om er even bij te komen liggen. Collega's kaarten dat
gelukkig aan: 'We zijn niet van beton. Maar hier kan toch per definitie niet op worden
ingegaan!' 
Vervolgens met een zekere stellige verademing van de ervaren rot in het vak:
"Gelukkig is er op de eigen afdeling nooit de cultuur geweest dat er soepel mee kon
worden omgesprongen."

Rozemarijn vult dan opnieuw aan. Zij wil trouwens voorkomen dat het gezamenlijke
interview een soort 'Grote Peter-Lont-Show' gaat worden. "Het hangt er van af. Je kan
het in allerlei contexten plaatsen. Als het grensoverschrijdend is, dan kan het natuurlijk
niet. Bij iemand in bed gaan liggen, is natuurlijk het uiterste. Maar het zou kunnen zijn,
dat door wat meer genegenheid te tonen, door bijvoorbeeld een arm om iemand heen
te leggen, je iemand verder kan helpen. Maar ook dan zijn er zorgverleners die van
mening zijn dat zoiets echt niet door de beugel kan. Daar heel rigide mee omspringen.
Sommige collega's zijn zelfs van mening, vanuit hun eigen normen en waarden, dat je
een patiënt daarin nooit tegemoet mag komen.

Een ander kan dat dan bijvoorbeeld weer wel. Dat thema van afstand en nabijheid is
natuurlijk ingewikkeld. Maar ik vind het altijd nog wel een discussie waard om te
onderzoeken wat iemand individueel nodig heeft. Je dient echt te kijken naar het
individu en de persoon. Wat zijn de trauma's? 
De grens, waarbij het overschrijdend wordt, is afhankelijk van allerlei factoren. Je dient
daarin heel goed af te stemmen met zowel de cliënt als met jezelf en als team". 
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Hebben jullie daar in de opleiding bij stilgestaan? Hoe je dat met jezelf afstemt?
Rozemarijn en Peter reageren bijna als uit één mond. "In de SPV-opleiding kwam het
terloops weleens ter sprake, maar of het als lesstof op het programma stond kunnen
wij ons niet herinneren!" 
Rozemarijn vervolgt: "Onduidelijk is, hoe daar tegenwoordig binnen de opleidingen
mee wordt omgesprongen, vooral nu dat grensoverschrijdend gedrag zo'n
maatschappelijk thema is geworden. Het zou dan ook binnen de opleiding expliciet aan
de orde moeten komen. Binnen onze organisatie is een gedragscode en een toolkit
ontwikkeld om het binnen het team op elkaar af te stemmen. Maar dat wordt nog te
weinig gedaan. Dus dat is iets om meer op de agenda te zetten".

Wat heb je dan als gereedschap vanuit jezelf? 
Rozemarijn: "Dat is echt het reflecteren, door daar de gedachten over te laten gaan en
te bespreken met collega's. Maar daar gaat natuurlijk wat aan vooraf, gedachten en
gevoelens. Als je merkt dat je gevoelens gaat krijgen voor een cliënt, zijn dat signalen
die je heel serieus moet nemen. Daar dreig je de glijdende schaal af te gaan. Of dat je
merkt dat een cliënt meer gevoelens krijgt, dat die te veel toenadering zoekt. Dat zijn
de alarmbellen. Daar niet aan voorbijgaan. Dat is heel belangrijk. Ook ingewikkeld.
Zeker als je één op één met je cliënt bent, bijvoorbeeld bij huisbezoeken".

Achterover leunen en op je handen blijven zitten
Zowel Peter als Rozemarijn vinden de functionaliteit van het contact heel belangrijk. Zij
hebben daarbij een aantal heldere vragen voor de geest. Peter: "Wat, wie, wanneer,
waarom, waar en hoe? In onze ervaring wordt er binnen de GGZ vaak niet echt contact
gemaakt met de patiënt. Men gedraagt zich gehaast. Daardoor ontstaat er geen
wederzijds vertrouwen en komt de behandelrelatie nauwelijks tot stand. Met name
binnen de sociale psychiatrie en vooral de ouderenpsychiatrie, is het van belang om
goed contact te maken met iemand. Pas door met oprechte belangstelling stil te staan
bij het verhaal en de persoon van de patiënt, ontstaat er veiligheid en leert men elkaar
beter kennen. 
Als dit proces wordt overgeslagen, zal de patiënt zich minder openstellen en
onvoldoende profiteren van de behandeling. Adequaat herstel blijft dan uit.
Symptoomgedrag dreigt dan te domineren, waardoor zowel hulpverlener als de patiënt
gefrustreerd en wanhopig achter zullen blijven. Dit risico dreigt vooral wanneer
hulpverleners onvoldoende aansluiten bij het tempo van de patiënt en te snel van start
willen gaan met hun behandelingen. Het aansluiten bij het tempo van de patiënt, door
'achterover te leunen en op de handen te blijven zitten' hoort bij de krachtigste
eigenschappen van de SPV."

De praktijk
Peter heeft veel huisbezoeken gedaan voor de
ouderenpsychiatrie en het dementieteam:

“En daar geef ik mensen dan een hand."
"Ach u heeft zulke lekkere warme handen. Wilt u mij nog
even een hand geven?"
"Dan doe ik dat inderdaad. En geef een warme hand."
"Nou, wilt u koffie mijnheer Lont?"
"Graag."

 "Het is echt een manier van contact maken. En daarmee
kom ik binnen. Dat is het doel".

Soms dien je de patiënt op een ander been te zetten.
Op een keer moet ik persé bij iemand naar binnen. Maar die persoon houdt af. De deur
gaat niet verder open dan op een kier. Buren hebben al voor brandgevaar
gewaarschuwd. (Uiteindelijk is die mevrouw met een RM in het verpleeghuis terecht
gekomen) 
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Aanvankelijk denk ik, tevergeefs gekomen te zijn. Ik heb mij al gemeld als van
ouderenzorg, een neutrale term. Niet van het dementieteam. Dan kom je zeker niet
verder dan de voordeur." 

"Goh mevrouw, het is hier zo koud. Mag ik even binnenkomen?"
"Natuurlijk!" 

Op dat moment kom ik er in. Ik zette mij in op medeleven en op een andere positie.
Nou ja. Patiënt op het verkeerde been gezet. Zo kun je het ook zeggen. Dat is dan heel
functioneel en professioneel".

Rozemarijn en Peter vullen elkaar wederzijds aan:
"Het gaat er dus ook om, hoe je jezelf positioneert ten opzichte van de cliënt. Het
hangt af van wat je wilt bereiken. En op basis van dat doel contact maken. De manier
waarop het contact wordt aangegaan is veelal op basis van intuïtie, gevoel en ervaring.
Iemand verleiden om zorg te accepteren is vaak erg complex."

Wat heeft jullie ertoe gebracht om SPV te worden?
Peter vertelt dat zijn passie uiteindelijk ligt bij het uitvoerende werk. "Ik moet nog
weleens denken aan een tante die de B-nazorg heeft gedaan. Na haar 'Zwarte Kruis'
heeft ze nog een aanvullende opleiding gedaan. Als terugvalpreventie, begeleidt ze
vooral patiënten na hun ontslag uit de psychiatrische kliniek. Ooit heb ik zelf het idee
gehad om de SPV-opleiding te doen. Pas later in mijn carrière krijg ik de kans de
opleiding te gaan volgen. 

Ik heb lange tijd klinisch gewerkt in allerlei verschillende rollen, zoals unit-coördinator
en sociotherapeut. En heb in deze functie veel groepsgesprekken gevoerd. Ook heb ik
als afdelingshoofd gewerkt op een enorm grote opnameafdeling binnen de Willibrord,
met vier units van maximaal vierentwintig patiënten. Gezamenlijk dus bijna honderd
patiënten. Met ruim honderd medewerkers verdeeld over bijna tachtig fulltime
eenheden personeel. Iedere dag nemen we nieuwe patiënten op, niet alleen uit de
regio maar uit het hele land. Bedrijfsmatig floreren wij. Met gemak halen we de
afgesproken productiecijfers. Op gegeven moment is die afdeling toch in stukken
geknipt en conform het toenmalige beleid verdeeld over de regio. Er is een nieuwe
afdeling in Den Helder neergezet, alsmede een kliniek in Schagen en een nieuwe
opnameafdeling binnen het ziekenhuis in Alkmaar. 

De opnameafdeling op het terrein van Willibrord wordt dan min of meer taboe
verklaard. Voor mij is er geen plek meer als leidinggevende. Mijn managementstijl is te
controversieel waardoor het niet meer bij de organisatie past. Ik ben te non-directief.
Ik geef mijn personeel heel veel vrijheid. Mijn teams hebben mij altijd een geweldige
leidinggevende gevonden. Want ik bemoei mij niet met hun werk. Laat hen hun eigen
werk doen. Dat lukt dan uitstekend. 
Later krijg je formeel zelfsturende teams. Maar het grote verschil is, dat in de latere
omstandigheden die faciliterende mentor ontbreekt. Geërgerd. "Daarom werken die
zelfsturende teams uiteindelijk ook niet. Want als ze echt zelf gaan sturen, gaat er
altijd van bovenaf ingegrepen worden". 

Samen sturen
"Samen sturen, noemen ze dat tegenwoordig Pap", tracht Rozemarijn de oplopende
spanning door de onderliggende frustratie te doorbreken. Het zit Peter dwars dat met
behulp van populair taalgebruik het uitvoerende personeel steeds meer aan hun lot
wordt overgelaten.

"Ach ja. Er zal wel weer een andere term voor bedacht zijn" reageert Peter
onmiddellijk. "Hierna ben ik vanuit de Willibrord als projectmedewerker uitgeleend aan
de Riagg in Schagen. Dat was nog vóór de fusie. Er is dan nog geen
GGZ-Noord-Holland-Noord. Riagg en RIBW zijn nog aparte organisaties. Die fusie zit al
wel in de pijplijn. Maar echt goed botert het niet tussen diverse partijen. De krant
wordt er zelfs mee gehaald. 
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Er was gebakkelei over het vol krijgen van een nieuw begeleid woonproject te
Hippolytushoef, mijn geboortedorp. Omdat ik de cultuur daar ken, word ik vanuit de
Riagg Schagen gevraagd om daar aan de slag te gaan.
 
Van de vierentwintig woningen zijn er aanvankelijk maar tien bezet. Toch stellen
enkele samenwerkende organisaties en hun medewerkers zich zeer rigide op. Ze
houden zich veelal strak aan bureaucratische regels. En verplaatsen zich nauwelijks in
de gevolgen van hun beleid voor patiënten. Men heeft zich bijvoorbeeld niet
gerealiseerd dat een chronische patiënt uit de heerlijke bossen van Castricum niet
persé naar Hippolytushoef wil verhuizen. 

Dat gaat over contact maken. Met iemand een band smeden. Goed zorgen. 
Ik ben persoonlijk met die man aan de slag gegaan. Hem een appartement
gedemonstreerd. De man heeft altijd heel veel heeft gelezen en met zijn neus alleen
maar in de boeken heeft gezeten. 
"Mogen mijn boeken mee?" 
"Absoluut. Die mogen allemaal mee!"
 Dus komt zijn hele flatje vol boeken te staan. Voorheen zou zoiets een struikelblok zijn
geweest. 

Een andere casus in het dorp. Een mevrouw die constant over de weg fietst en daarbij
een verwarde indruk maakt. Ze bezoekt om de haverklap de huisarts en jat daar de
wc-rollen uit de wc. In het dorp vindt men dat ze naar beschermd wonen moet. Als er
nou iemand in aanmerking komt voor begeleid beschermd wonen, dan is het deze
vrouw wel. Ook met haar ben ik persoonlijk aan de slag gegaan.
Ze zegt: "Ik wil alleen als ik een nieuw behangetje krijg". 
Een eerdere collega weigert stug mee te werken. Want "Een nieuw behangetje" is
onvoldoende indicatie voor beschermd wonen. 
Met een nieuw simpel bouwbehangetje van de woningbouwvereniging, ziet de vrouw
het helemaal zitten. Zo krijg ik uiteindelijk het hele project toch vol."

Dat doet Peter zo leuk. We hebben nog wel een ander klusje voor hem!
"Vanuit een pot zorgvernieuwingsgelden wil de Riagg-directeur het probleem
aanpakken rondom de opnames van patiënten die vanwege dementie in aanmerking
komen voor verpleeghuisopname.
Want de bloedverwant van de hardst schreeuwende familie krijgt steeds voorrang. De
in de ontlasting wegkwijnende dementerende - met zes keer daags thuiszorg - komt
daardoor niet in het verpleeghuis.
Ik word wachtlijst-coördinator psychogeriatrie. Mijn opdracht is om iedereen met een
vastgestelde dementie - of een vermoeden daarvan - te volgen en samen met de
geriater in kaart te brengen. 
Er is dan nog geen elektronisch dossier. Met steekwoorden houd ik alles bij op een
diskette. Bezoek iedereen thuis, maak overal contact, met familie uiteraard en ook met
relevante buren. Op gegeven moment heb ik een beeld van bijna honderd mensen die
in aanmerking komen voor PG-opname. 
Ik heb dan wekelijks contact met verschillende verpleeghuizen op Texel, Schagen, Den
Helder en Julianadorp. Een heel groot gebied. Wachtlijsten houden we gezamenlijk bij.
Als er door overlijden een plekje vrij komt, is het aan mij om in samenspraak met de
familie (als die er is) te kijken wie er in aanmerking kwam voor een opnameplek. Dat
regelen wij dan met elkaar persoonlijk. Een machtige job".

Wanneer ga je de SPV-opleiding doen?
"Als het team psychogeriatrie en gerontopsychiatrie uit elkaar worden gehaald, fungeer
ik nog een periode als 'kartrekker' bij de vorming van aparte teams. Als het DOC-team
(Dementie, Onderzoek en Casemanagement) een grotere organisatie wordt, en
'Geriant' gaat heten, raak ik mijn management-rol kwijt. Daarna heb ik nog een tijdje
met verve de rol van casemanager vervuld. Want het directe uitvoerende werk trekt
mij eigenlijk sterk aan. 
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Van de managementtaken die ik voorheen steeds heb uitgevoerd, is de lol wel
afgegaan. Daarna met nadruk en stemverheffing: 'Manager-zijn is leuk als je budget
hebt. Maar als je moet inkrimpen en de kaasschaafmethode moet toepassen is het niet
alleen rozengeur en maneschijn. Want dan ben je altijd de man van de slechte
boodschap!'
Vervolgens ben ik stage gaan lopen bij de ouderenpsychiatrie in Schagen. Na een paar
maanden verzoekt de teamleidster mij om te blijven na het behalen van mijn diploma.
Dan is het 2004. Ik ben daar gebleven tot 2017. Als ambulant werkende SPV. Een
geweldig leuke baan". 

POH-GGZ. Heb je dat daarna gedaan? 
"Een collega, teamleider POH-GGZ, heeft bij herhaling gezegd: 'Kom toch bij ons'. 
Dat heb ik een hele tijd afgehouden. In de aanloop naar mijn pensioen in 2017, heb ik
mij toch laten overhalen om een tijdje ter oriëntatie mee te lopen met een huisarts in
Heerhugowaard. Hartstikke leuk. Vervolgens ben ik ingevallen binnen een praktijk met
tijdelijk nauwelijks personeel. Nadien heb ik nog bij een praktijk gewerkt in de
omgeving van Sint Maartensbrug. En in het afgelopen jaar bij een praktijk op Texel.
Daarna heb ik met mijzelf afgesproken om het werken los te laten".

Rozemarijn, ken je die verhalen allemaal? 
"Niet zo gedetailleerd. Wanneer Peter in 2017 met pensioen
gaat, volg ik de SPV-opleiding. 
Mijn tweede werkplek blijkt het voormalige team van mijn
vader. Bijzonder. Peter is er dan net weg. Toch een beetje in
zijn voetsporen!"

Is dat toevallig? Hebben jullie elkaar aangestoken?
"De GGZ is natuurlijk wel iets wat je thuis meekrijgt. Wij
hebben voorheen in Heiloo gewoond. Als peuter ben ik op de
Willibrord nog naar de crèche geweest. Dus het zaadje is al
vroeg geplant. Later heb ik als kind veel op het landgoed
gespeeld. Met een klasgenootje hield ik er zelfs een verzorgpony. Maar vanaf de
middelbare school ben ik eerst een heel andere richting ingegaan. Opleiding
paardenhouderij gedaan. Om van mijn hobby, mijn beroep proberen te maken. Ik ben
daarna steeds meer tot inzicht gekomen wat ik daadwerkelijk wil. Bij een
beroepskeuzeonderzoek is het vak van psychiatrisch verpleegkundige er expliciet
uitgekomen. Zo ben ik die richting op gegaan".

Ook gestimuleerd door moeder? 
"Mijn moeder heeft mij daarin zeker gestimuleerd. Die zei: 'Ik zie jou dat wel doen, als
psychiatrisch verpleegkundige'. Ik heb geen moment spijt gehad van mijn keuze voor
geestelijke gezondheidszorg. Werken in de psychiatrie is geweldig! Later heb ik bedacht
om, na een klinische periode, ambulant te gaan werken en meer persoonlijke
verantwoordelijk te dragen. Een medebestuurslid van de VAR (Verpleegkundige Advies
Raad) heeft mij op het spoor gezet van de SPV-opleiding. Die scholing heeft mij veel
gebracht. Inmiddels werk ik als SPV in een multidisciplinair bij GGZ Noord Holland
Noord. Niet alleen op professioneel vlak ben ik gegroeid, maar ook qua persoonlijke
ontwikkeling." 

Je vader heeft veel leidinggevende rollen vervult. Spreekt jou dat ook aan?
"Ik heb wel gesolliciteerd als junior-manager, maar ben nu blij om gewoon in het
uitvoerende werk te zitten. Het mooie binnen de huidige SPV-functie is, dat ik daar een
taak als behandelaar in te vervullen heb. Bijvoorbeeld bij traumabehandeling de cliënt
te helpen het verhaal in kaart te brengen en hiërarchie aan te brengen in de
behandeling. Een psycholoog kan zo daarna aan de slag met EMDR of exposure. Het is
hierbij essentieel om traumavaardigheden aan te leren middels inzichtgevende
gesprekken en psycho-educatie. 
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Wat kan men doen als men getriggerd wordt door een trauma? Het gaat dan veelal
over heel basale zaken, die cliënten vaak niet weten. Ik kan ze helpen door te leren
focussen op 'het nu'. De een vindt mindfulness prettig, de ander wil sporten. Ik sluit
nauw aan bij datgene wat iemand prettig vindt en waarbij iemand in het 'hier en nu'
belandt. 
Wanneer iemand neigt te dissociëren als gevolg van herbelevingen, kan ik die persoon
bijvoorbeeld trainen om diens waargenomen beelden en emoties hardop te laten
benoemen.

Ten aanzien van psycho-educatie is een hele module uitgewerkt. Met behulp van
filmpjes en informatief materiaal zoals de 'window of tolerance', helpen we mensen hun
emoties te leren reguleren. De een zal ontdekken onder bepaalde omstandigheden te
gaan ageren middels drugsgebruik, terwijl de ander als gevolg van oplopende
spanningen juist in zichzelf keert.
Mensen kunnen daar echt wat mee". 

Rozemarijn: "Pap hoe kijk jij dan naar mij als SPV? Met jouw ervaring van
vijftig jaar psychiatrie".
Peter: "Ik bewonder hoe je met bepaalde technieken hebt leren werken, zoals je de
trauma-behandeling beschrijft en aanpakt. Dat is een enorm verschil met hoe ik zelf
altijd in het vak heb gestaan. Ik ben wel geschoold in methodieken als
oplossingsgerichte therapie en cognitieve gedragstherapie, maar het is toch nooit
helemaal 'mijn ding' geweest. 
Je hebt me wel eens zoiets toegeroepen als "Pap jij hanteert geen enkele techniek!" 
Maar ik ben anders opgegroeid en anders opgeleid. Er is ook een generatieverschil. Ik
stam een beetje uit de geitenwollensokkentijd, met reconstructieve psychotherapie,
middels uitpluizen en duidingen trachten andermans persoonlijkheid te veranderen. 
Het bestaat nog steeds, maar het staat meer naast elkaar. Methodes bieden natuurlijk
houvast en structuur. De methodiek is wat mij betreft vooral de manier waarop de
hulpverlener de vragen stelt. Het beschikken over meerdere methodieken geeft wel aan
hoe veelzijdig de SPV geworden is. 

Maar dat cliënten hun eigen problematiek leren aanvaarden, hangt ook sterk af van de
mate waarin de hulpverlener contact maakt. De persoon van de hulpverlener is heel
belangrijk voor de effectiviteit van de methode. Nog belangrijker dan de methode zelf.
Daarnaast maken de vele werkplekken waarin het vak uitgeoefend kan worden, binnen
de kliniek, de polikliniek en in de wijk, het werk uiterst interessant. Het is een boeiend
vak." 
Daarna hardop lachend: "Je hebt alleen te maken met lastige psychiaters, patiënten en
managers (de managementplaag) voor de rest is het een fantastisch vak. " 

Gelukkig kun je er ook om lachen. Wanneer niet?
Peter: "Een ontzettende tegenvaller volgt op onze intensieve training over
oplossingsgerichte therapie. We hebben net geleerd om ons te concentreren op
mogelijke oplossingen. Datgene waar we onze aandacht op richten, raakt versterkt.
Volgens deze gedachtegang betekent dat communiceren over problemen, de
moeilijkheden juist laat toenemen. Dus wat gebeurt er? De administratie stuurt alle
aangemelde patiënten een uitgebreide lijst toe ter klachteninventarisatie. Opgelegde
standaarden. ROM-vragenlijsten met start- en tussenmetingen. Daarmee wordt de hele
methodiek weer onderuit gehaald.

Soms is het net zo'n varkenscyclus. Hebben we met veel moeite iets moois opgezet,
zoals een goedlopend psychotherapeutisch dagcentrum of een florerende NAH-Kliniek
(voor patiënten met niet-aangeboren hersenafwijkingen) of er wordt van bovenaf weer
ingegrepen vanwege bezuinigingen. Onze uitstekende opnameafdeling is indertijd
opgeofferd voor een PAAZ in een algemeen ziekenhuis. Inmiddels bestaat de
fusieorganisatie 25 jaar. Opnames vinden nu toch weer plaats op Willibrord. 'High
Intensive Care'. Weer een nieuwe naam!" 

Sociale Psychiatrie september 2022 - 40



Wat doen jullie dan om te voorkomen overspannen en gedemotiveerd te
geraken?
Peter: "We zitten zelf natuurlijk ook weleens in de dramadriehoek van de redder, de
aanklager en het slachtoffer. Dan moeten we ons ei kwijt. Gelukkig hebben we allebei
onze eigen klaaglijn. Bij een goed glas wijn sparren met onze partner. En verder
lummelen, lezen en uitgaan naar theater en film".

Humor is uiterst essentieel
Peter: "Je dient jezelf te relativeren. Buitenissige casuïstiek kan lang plezier opleveren.
Zo hebben we jarenlang genoten van een verhaal over een katholieke pastor die stage
liep op de kliniek. 
In zijn directe nabijheid, roept ene mevrouw K met veel misbaar en bij herhaling uit:
'Ik ga sterven!'. 
Die priester heeft haar vervolgens met overtuiging, in vol ornaat en met alle
bijbehorende rituelen het sacrament der stervenden toegediend. Terwijl zij haar laatste
adem uitblies (te zeggen voor dat moment) heeft zij die man hartelijk bedankt. Daarna
sloot zij haar ogen. De volgende ochtend stond zij weer gewoon op en hervatte haar
dagelijks leventje. Een collega heeft die theatrale 'stervende zwaan' nog jarenlang
prachtig kunnen persifleren. Het werkt nog steeds op mijn lachspieren.

Mogelijk heeft mevrouw K nog een antibioticakuurtje gehad voor het een of ander
lichamelijk ongemak. Aandacht voor somatische problematiek dreigt er trouwens nogal
eens bij in te schieten. Vooral in de ouderenpsychiatrie verdient de somatiek meer
aandacht. Berucht zijn natuurlijk de psychische decompensaties als gevolg van een
delier bij urineweginfecties. Zelfs huisartsen kijken daar nog weleens overheen.

Een andere mevrouw is constant schijnzwanger. Het gaat gepaard met gezwollen
borsten en een pijnlijk onderlichaam. Met veel tamtam maakt ze ons duidelijk, dat ze
afgelopen nacht via telepathische weg vanuit Limburg, tweehonderd kilometer
verderop, bevrucht is door een streng gelovige pater. Behalve dat dergelijk theatraal
gedrag lachwekkend is, hebben wij dat eerder steeds geassocieerd met psychotische
symptomen. Tegenwoordig wordt gelukkig ook gekeken naar eerdere trauma's."

Rozemarijn: "Een psychose lijkt bijna een soort antwoord op een trauma, intuïtief een
manier om te overleven. Gelukkig wordt dat idee niet meer weggehoond. Er is
tegenwoordig veel meer aandacht voor vroeg-traumatische schade. En worden
patiënten niet meer alleen maar als psychotisch of schizofreen gediagnosticeerd, met
alleen symptoombehandeling".

Uitstervende verschijnselen
Peter ziet, toen nog als tweedejaars leerling, een patiënt voor zich met katatonie.
"Die man staat de hele dag tegen de muur. Katatoon. Ik krijg de waarschuwing van
collega's, om niet binnen een straal van twee meter bij hem langs lopen. Een keer loop
ik op ongeveer anderhalve meter voor hem langs (dus binnen de twee meter) en geeft
hij een trap. Gelukkig mis. Want als voormalig profvoetballer van Heerenveen kan hij
heel goed schoppen. Het verschijnsel bij katatonie dat mensen ineens kunnen uithalen,
heeft wel indruk gemaakt. Sowieso dat iemand de hele dag strak tegen de muur staat. 
Gelukkig komen dat soort beelden nauwelijks meer voor. Daarna heb ik het nog één
keer gezien.
Een jongeman wordt katatoon per ambulance binnengebracht. Hij ligt in bed met zijn
hoofd boven het kussen. Dat klassieke beeld. Zeldzaam. Hij is verpleegkundige op een
booreiland. Een collega dus. Dat komt emotioneel wel dichtbij".
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Ook verpleegkundigen blijken dus
kwetsbaar. Hoe vangen collega's elkaar op?
Peter herinnert zich wanneer zijn medewerkers
traumatische ervaringen opliepen, bijvoorbeeld
rondom complexe suïcides, hij steeds gezorgd
heeft voor behandeling elders. Als
leidinggevende is het bieden van begeleiding dan
uiteraard niet zijn taak. Wel het ontwikkelen van
zo'n vangnet. 
Peter vraagt zich af, hoe dat tegenwoordig is.
Volgens Rozemarijn is de ruimte er wel. Er zou
ook een aanbod voor zijn. "Maar je dient er zelf
om te vragen. Er is niemand die het als een soort
copiloot bewaakt. Problematisch hierbij is het
groot aantal parttime en interim-medewerkers.
Iedereen heeft zijn eigen agenda. Men is te
weinig tegelijkertijd aanwezig en leert elkaar
onvoldoende kennen. De wens om hoogstaande
zorg te leveren staat theoretisch hoog in het
vaandel, maar is in praktijk niet altijd haalbaar. 
Er is een soort circulaire beweging in het team,
een speelbal die van de een naar de ander

gespeeld wordt. Omdat de caseload te groot is kan men 'eigenlijk echt geen cliënten
meer aannemen', maar vanuit een groot verantwoordelijkheidsgevoel doet men het
toch maar weer wel.
Het is een uitdaging voor iedere professional om bij de huidige werkdruk en
wachtlijsten, goed voor zichzelf te zorgen. Een strijd van alledag. "

Hoe kun je ondanks dit terugkerende proces beter voor elkaar zorgen? 
Rozemarijn: "Er is wel een zorgcultuur 'Samen sturen'. Het zou een alternatieve
benadering zijn voor het voormalige 'zelfsturing'. Maar het lijkt eerder een valkuil. Er is
ruimte om grenzen te stellen maar men trekt vaak geen grenzen. Of te laat. 
Als men niet zelf de eigen grenzen bewaakt komt men met een burn-out thuis te zitten.
Meestal voelt men die grens te laat. Men verliest het overzicht waardoor crisissituaties
niet meer adequaat gemanaged worden en men blijft doorgaan met ploeteren.
Men wil de ander niet lastigvallen. Te kritisch zijn naar zichzelf, bewijzen het zelf te
kunnen, of prestaties willen leveren vanuit zelf-veroordelende gedachten, spelen daarin
ook een rol".

EuroPsyche was zowel een hoogtepunt als een dieptepunt
Peter heeft via EuroPsyche nog een periode een eigen Sociaal Psychiatrische Praktijk
gehad.
"Onwijs leuk, maar, ik heb hooguit tien particuliere patiënten gehad binnen mijn
SP-praktijk. Gewoon te veel naast mijn reguliere baan. Achteraf is het dus niet zo'n
goed plan geweest.
EuroPsyche is uiteindelijk - helaas - failliet gegaan".
"En dat is maar goed ook" vult Rozemarijn aan. "Want allerlei kwakzalvers hebben
daardoor ook steeds hun gang kunnen gaan".

Een ander pijnpunt is een aankomend geriater geweest. Hij benadert iedereen in het
veld, om patiënten te verwijzen naar zijn particuliere praktijk. Hij maakt daarbij
dankbaar gebruik van Peter en zijn netwerk. De eerste anderhalf jaar laat hij Peter
uitgebreid patiënten verwijzen. Maar als zijn praktijk vol zit en goed loopt, beklaagt de
arts zich bij 'Jan en alleman' dat verpleegkundigen zich zomaar toe-eigenen om
patiënten te verwijzen. 
Rozemarijn vult opnieuw aan: "Dieptepunt"

Sociale Psychiatrie september 2022 - 42



Tot slot
Hét hoogtepunt van 2022?
Rozemarijn: "Gelukkig krijgt de SPV nu een eigen AGB-code per 1 april 2022. Dus
kunnen we formeel zelf verwijzen. Wel aanvragen! We krijgen het niet automatisch! En
per 1 juli 2022 mag de SPV ook formeel de rol van coördinerend regiebehandelaar
vervullen."
Een mooie erkenning voor de SPV.

Zelfbeschadiging

Rianne Levi

Al langere tijd voel ik dat ik iets wil schrijven over zelfbeschadiging, juist voor
hulpverleners, omdat ik denk dat het nog vaak verkeerd wordt begrepen. Pas hoorde ik
dat er een richtlijn was om een negatieve respons te geven op zelfbeschadiging, wat
eigenlijk gewoon een soort straf is op het destructief gedrag dat wordt gedaan. Dit
vond ik echt een onbegrijpelijke richtlijn die in mijn beleving een destructieve
dynamiek in stand houd, ik zal dit later toelichten. Er zijn allerlei protocollen en
theorieën voor hulpverleners hoe ze zouden moeten omgaan met zelfbeschadiging.
Maar misschien lopen hulpverleners ook wel tegen hun eigen machteloosheid en
teleurstelling aan als ze geconfronteerd worden met jongeren of mensen die zichzelf
beschadigen. Ergens hoop ik dat hulpverleners ook naar binnen durven te kijken, maar
allereerst wil ik een inkijkje geven in mijn eigen belevingswereld van een jaar of 16
geleden. 

Destijds was ik in de war over mezelf, over ook alles wat ik voelde. Het liep door
elkaar, gevoelens van verdriet, pijn, boosheid, angst, eenzaamheid, machteloosheid,
hopeloosheid, wanhoop, paniek en chaos. Ik voelde me niet begrepen, en aan de kant
gezet. Door verschillende mensen maar zeker ook door hulpverleners. Ik beschadigde
mezelf omdat ik niet met deze gevoelens kon omgaan, maar ook omdat er zelfhaat was
ontstaan. Misschien ook wel door alle onbegrip. Telkens werd ik doorgestuurd en
doorverwezen, om eens te bekijken en observeren wat er mis zou zijn met mij. Zo
werd het uiteraard niet gezegd maar mijn gedrag was dusdanig vreemd dat het
bekeken moest worden of er sprake van een stoornis kon zijn. Er waren momenten dat
de spanning zo hoog op liep dat ik wilde snijden. Hulpverleners wilde dan dat ik het zou
delen met hen, ze wilde voorkomen dat ik tot handeling zou overgaan. Maar vervolgens
kwam er vaak enkel een pilletje om rustig te worden, alsof het alle emoties zou
wegnemen, zou oplossen. Overigens werken deze medicijnen niet meteen, en kost het
een half uur voordat je enige werking ervaart. In die tijd was ik vaak alsnog alleen met
al deze emoties. En lukte het regelmatig niet, om het te reguleren. Eerst was het enkel
krassen, maar later werden het diepe snijwonden die gehecht moesten worden. Vaak
werd er gereageerd met zinnen als 'Dit had je niet moeten doen, was dit nou echt
nodig?' 'Het is zo zonde..' Maar regelmatig wisten hulpverleners zich helemaal geen
houding te geven en werd er enkel zakelijk gehandeld en was er verder een soort van
negeren, 'geen aandacht geven' houding. 
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Ook heb ik wel verhalen gehoord van mede- cliënten, dat hulpverleners op de
spoedeisende hulp gewoon geen hulp aanboden omdat artsen het onnodig vonden om
iemand te hechten, want iemand had het immers zelf aangericht. Wat ook voorkwam
was dat ik na heftig snijden voor een nacht in de isoleercel terecht kwam.

Graag wil ik het traumamodel van Dr. Franz Ruppert gebruiken om eens te kijken naar
deze situatie. Dr. Franz Ruppert is docent Psychologie aan de hogeschool in Munchen.
Het kan inzicht geven in gedrag dat ten gevolge van trauma kan ontstaan. Door een
schokkende ervaring, dreiging of stress van buitenaf komt een reactie, je kunt vechten,
vluchten of verstijven. Over het algemeen kan het lichaam, en de psyche na een
traumatische ervaring in rust en verbondenheid weer herstellen van deze ervaring.
Maar als deze rust en verbondenheid niet komen kan er een split ontstaan. Dr Gabor
Maté zegt : "Trauma is niet je heftige ervaring, maar dat wat er in jou gebeurt ten
aanzien van de heftige ervaring". Als deze split ontstaat zien we dat een
overlevingsdeel, het traumadeel niet wil ervaren. Het verdringt, compenseert, vermijdt,
controleert, projecteert, creëert illusies. In veel gevallen zorgt trauma voor een
verbroken verbinding; een verbroken verbinding met ons lichaam, onze levenslust,
zingeving, andere mensen, de natuur, en het meest ingrijpend in een verbroken
verbinding met onszelf.

kijken naar zelfbeschadiging dan is dit een overlevingsstrategie om een traumadeel
niet te hoeven voelen. Als gevolg van snijwonden komen er allemaal hormonen vrij in
het lichaam, stress hormonen (adrenaline) maar ook lichaamseigen pijn bestrijdende
hormonen (endorfine). Het snijden heeft dus ook een lichamelijke verdovende werking.
Snijden is een destructieve handeling, eigenlijk is het daderschap maar dan tegen
zichzelf gericht. Tegelijk is iemand waarschijnlijk ook slachtoffer van een traumatische
gebeurtenis en om daar niet mee te hoeven dealen wordt iemand dader naar zichzelf.
Het wordt een innerlijke dynamiek, als er iets gebeurd in de buitenwereld waardoor het
traumadeel van het slachtoffer wordt aangeraakt, schiet deze in zijn overlevingsdeel en
wordt dader naar zichzelf. 

In het daderschap kan een volgende split ontstaan: gevoelens van pijn, schuld,
berouw, verdriet, schaamte, willen niet ervaren worden. Ze worden afgesplitst, ze zijn
onverdraaglijk. 
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De overlevingsstrategie om dit deel niet te hoeven voelen is dat iemand zijn
daderschap niet erkent, iemand zou kunnen dissociëren, de daden geheim houden, de
daden goedpraten, het slachtoffer de schuld geven, verachten of in een kwaad daglicht
stellen. Door het slachtoffer de schuld te geven of verachten ontstaat er een innerlijke
dader-slachtofferdynamiek. Een negatieve spiraal. Of zelfhaat. 

Het heeft me verbaast dat eigenlijk niemand de vraag heeft gesteld, 'Waarvoor heb je
zelfbeschadiging nodig?' 'Wat geeft het je?' of 'Wat heftig dat je pijn van binnen zo
groot is dat je dit moest doen?' Vooral de laatste zin geeft zoveel erkenning voor wat er
werkelijk speelt. Durven we op 'het punt van pijn' als hulpverleners stil te zijn,
aanwezig te zijn, om daar naast iemand te staan zodat deze kan voelen waar het
werkelijk over gaat? 

Of loop je tegen je eigen gevoelens van machteloosheid, afkeer of telleurstelling aan.
Of misschien zit je in een redderrol, en zie je het als jouw taak om de ander te
overtuigen, genezen of fixen. En wat gebeurt er eigenlijk als we iemand ten gevolg van
automutilatie in isolatie zetten? Komt deze persoon dan in rust en verbinding om het
zelfhelend vermogen zijn werk te laten doen? Persoonlijk denk ik dat hulpverleners dan
zelf in de daderrol schieten, omdat er vanuit macht iets besloten wordt, waarmee ze de
client opnieuw slachtoffer maken. Slachtoffer van wat? Iemand in gevangenschap
zetten en zijn vrijheid ontnemen is geen daad van mededogen of blijk van naast
iemand willen staan, het schendt de vertrouwensband. Ook het afpakken van messen
of andere gevaarlijke voorwerpen is een vorm van macht, en houdt de
dader-slachtofferdynamiek in stand. 

Hoe komen we nu uit deze dynamiek? Zowel als hulpverleners ten aanzien van de
client, maar ook de client in zichtzelf. 

Ik denk dat het al zou schelen als we de focus verleggen. Regelmatig zie ik dat
hulpverleners zo bezig zijn met methoden, protocollen, en dynamieken, dat ze uit het
oog verloren zijn dat er een 'heel' mens tegenover hen zit. Een mens met 'psychisch
welzijn' dat door alle ervaringen, gedachten en gevoelens enkel de kluts kwijt is. Maar
deze mens is net als ieder ander mens, en we mogen deze mens wijzen op zijn
gezonde deel, eigen autonomie. Zodat iemand in nieuwsgierigheid en met compassie
zijn ervaringen, gedachten en gevoelens kan bekijken. In verbinding met de
hulpverlener, die de stappen van de client volgt en ondersteunt. 

Ik wil graag nog een voorbeeld geven om duidelijk te maken hoe belangrijk het is om
vertrouwen te hebben in de cliënt. Stel je voor je wilt als kind graag leren fietsen maar
je ouders zeggen; 'nee, het is te gevaarlijk', 'je kan het nog niet' en 'je kunt vallen, en
dan krijg je pijn en dat willen we niet'. 

Voel je dan vertrouwen om überhaupt te gaan proberen, te leren fietsen? 

NEE! En zo is het ook tegenover je cliënten, als ze iets nieuws gaan proberen zullen ze
vast en zeker een keer vallen, het hoort bij het leerproces. Maar het maakt nogal uit of
er in het voorbeeld van het fietsen een aanmoedigende ouder is die mee rent, of een
ouder die zegt, 'je kan het niet, het is gevaarlijk, en ik pak je fiets af'. 

De benadering van compassie en nieuwsgierigheid helpt ook om de innerlijke dynamiek
te doorbreken. Want het gezonde deel, je essentie, wordt aangesproken en vanuit die
ruimte waar heelheid, verbinding, en vertrouwen wordt ervaren, is het mogelijk de pijn
of verdriet ook te ervaren. Vanuit die basis kunnen gedachtenpatronen doorzien
worden, emoties gevoelt en ervaren worden en tegelijk oplossen.

Heb je als hulpverlener het gevoel dat de dingen waarmee je wordt geconfronteerd
traumatisch voor je zijn? En dit kan zeker zo zijn! Wees dan ook compassievol en
nieuwsgierig naar jezelf. 
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Zoek verbinding met een intervisie groep of maak een afspraak met ons. Zodat je ook
voor jezelf deze rust en verbinding creëert, om het zelfhelend vermogen zijn werk te
laten doen. Zodat je niet zelf in overlevingsstrategieën schiet als je wordt
geconfronteerd met de triggers die jouw traumadeel raken. Het praten in delen kan
helpen inzicht te geven, maar enkel is het taal voor bewustzijn, gedachten, en
gevoelens. Heelheid zit in elk mens. Durf je te ontdekken wie je werkelijk bent en wat
je beweegt? Durf je in de spiegel te kijken? En durf je zelf de spiegel van heelheid te
zijn?

Rianne Levi schreef eerder over trauma op psychose.net, ze werkt als
ervaringsdeskundige, 3 principe facilitator en IZR-practitioner, en is schrijver van
'Gestreept door het leven'. ze heeft een eigen website met Jolanda van de Burg:
www.denkpunt.nl, Coaching vanuit de 3 principes en traumaverwerking
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