
Redactioneel

Gerard Lohuis
Eindredactie

Mogelijk is het u ontgaan wanneer u niet op de lustrumviering van onze beroepsgroep
bent geweest. Voor al zijn activiteiten, ongelooflijke grote inzet voor de
beroepsvereniging en meer dan veertig jaar durende dienstbaarheid aan de
beroepsgroep, is Frans van Vugt geridderd. Dat het de koning heeft behaagd, top, dat
de burgervader hem de bijbehorende versierselen heeft opgespeld, klasse, maar wij
willen hem namens de gehele beroepsgroep van SPV-en op het schild hijsen en hem
voor eeuwig in de analen van de beroepsgroep opnemen. Zonder Frans zou u niet
jarenlang deze SP op uw deurmat aantreffen, had u niet al die prachtige boeken
ontvangen maar bovenal is hij de grote ondersteuner die binnen de vereniging veel op
elkaar afstemt en zorgt dat het bestuur zijn werk kan doen. Frans, je hebt het als geen
ander verdiend en we zijn trots op je dat je nu de maatschappelijke erkenning er voor
hebt gekregen.

Waar we in Nederland ook warm voor zouden mogen lopen zijn mensen die proberen
de GGZ te vernieuwen en daarmee een ontwikkeling in gang zetten die we vanuit de
sociale psychiatrie al gewend zijn, namelijk kijken en denken vanuit de context en
vanuit het perspectief van de betrokkene. Wat heeft iemand nodig die niet goed
funtioneert waarbij diagnosen niet leidend maar wel ondersteunend zijn. Myrrhe van
Spronsen en Jim van Os geven in hun nieuwste boek "We zijn God niet" een
verhelderende aanzet. Hulpverlenen als een vorm van samenwerking tussen de
professional met deskundige kennis en de betrokkenen als degene die de
ervaringskennis heeft. Dat moet samensmelten in een vorm van co-creatie, aldus
Spronsen en van Os. 

Via https://youtu.be/5Sgo-ivcUJM kunt u zien hoe denkend
vanuit het sociale netwerk, zinvol werk en stabiele
woonsituatie, de GGZ een rol kan spelen wanneer mensen op
deze gebieden vastlopen. Iedereen weet dat werk structuur
geeft aan de dag en voor zingeving kan zorgen. Wat gebeurt
er waneer iemand werkloos wordt en daardoor in de
problemen komt? Is dan de GGZ aan zet of kan er beter hulp
geboden worden bij het vinden van een nieuwe baan? Het
antwoord is niet vanzelfsprekend maar als het vertrekpunt 
"wat hebben mensen nodig om optimaal te kunnen

functioneren" is, kan vanuit de herstegedachte gezocht worden naar ondersteuning die
passend is.

In "Peer-supported open dialogue" neemt Geeske van der Weerd ons mee naar een
nieuwe vorm van sociaal psychiatrisch werken waarbij het netwerk een prominente
plaats binnen de behandeling inneemt. Zelf verwoordt ze het als volgt: "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". Het betrekken van het netwerk en aandacht hebben voor hun
vragen tijdens de behandeling van hun geliefde, komt aan bod in "Naasten zijn niet iets
belangrijks…. Naasten zijn alles!" geschreven door Willeke de Boer, Ineke de Haan
en Fieneke Kamphuis. Zij laten zien dat het lang niet vanzelfsprekend is dat er een
groot beroep gedaan wordt op familie en betrokkenen en dat naasten lang niet altijd
begrijpen wat er gaande is. De hulpverlener dient hierbij meervoudig partijdig te zijn
en goed vanuit het systeemperspectief te kunnen handelen. 
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In "Niet alles is wat het lijkt" laten Willeke de Boer, Wiebrig Schreur en Inge
Koehoorn zien hoe somatisch lijden ten grondslag kan liggen aan symptomen die in
de praktijk van alledag nogal eens als psychisch worden geïnterpreteerd. Ze laten zien
hoe we daar in de GGZ, en zeker binnen de crisisdienst, alert op moeten zijn. 

In de rubriek Uit den Lande (achter in ons blad) blikt 'good old' Kees Onderwater (ooit
redactie- en bestuurslid van de NVSPV) terug op de jubileumdag van de
beroepsvereniging op 20 mei jongstleden. Naast de vele rollen die de SPV in de praktijk
heeft, sluit hij aan bij de lezing van Frans van der Lem die benadrukt hoezeer het
intuïtieve handelen een belangrijks intrinsieke waarde heeft in de relatie met de
betrokkene. In deze rubriek deze keer ook een indringend verslag over euthanasie
binnen de GGZ. In "Paul wil dood" beschrijven Nynke Floris en Alie Faber hoe
psychiater Kees Locht, werkzaam bij de VNN, Paul begeleidt in zijn verzoek om
euthanasie. De wens om euthanasie te mogen ondergaan en daarbij door de eigen
hulpverlener te worden bijgestaan, doet langzamerhand zijn intrede binnen de
psychiatrie. 

In https://youtu.be/o-vNfPkOvuc laten psychiater Kit
Vanmechelen en Menno Oosterhoff zien hoe op zorgvuldige
wijze het gesprek hierover wordt aangegaan en hoe 'het
verlossen uit een ondraaglijk lijden' ook hulpverlenen is. De
auteurs stellen dat "De meningen over euthanasie binnen de
psychiatrie zijn sterk verdeeld. Het Expertisecentrum
Euthanasie vindt dat een psychiatrisch cliënt - net als een
cliënt met lichamelijke klachten - zodanig ziek kan zijn dat
er geen mogelijkheden meer zijn om het lijden te verlichten.
Zij kunnen het zich voorstellen dat iemand dan een
doodswens heeft". 

Nynke en Alie beschrijven het proces en laten zien hoe indringend dit is. Niet voor alle
hulpverleners weggelegd, maar wel essentieel dat de vraag om euthanasie nu serieus
genomen wordt!
Is gelijkwaardig samenwerken hetzelfde als gelijkheid in de relatie tussen hulpverlener
en betrokkene in de psychische zorg? Marleen de Roo bezocht een studiedag en laat
in "Op zoek naar meer gelijkheid in de psychische zorg" haar licht hierover schijnen.

In de rubriek Mediaan laat Rianne Levi in "Zelfbeschadiging" zien hoe belangrijk het
is dat de hulpverlener compassievol en nieuwsgierig is en dat de betrokkene gerust een
keer onderuit mag gaan wanneer nieuw gedrag wordt geoefend. Rianne spreekt uit
eigen ervaring vanuit eigen ervaren trauma. Zelfhelend vermogen kan zich ontwikkelen
wanneer de hulpverlener vertrouwen durft te geven en er niet vanuit gaat dat
betrokkene 'gered moet worden', aldus Rianne. In de rubriek staan een drietal
bijdragen van Frans van der Lem. In "Signalen" beantwoordt Frans een aantal vragen
die bij de redactie binnengekomen zijn naar aanleiding van het publiceren van het
gelijknamige boek. In de boekrecensie "In levende Lijve" van Nelleke Nicolaï gaat Frans
op één aspect van zijn eigen boek nader in en worden een aantal bevindingen uit zijn
boek in een bredere en actuele context geplaatst. In zijn bijdrage 'Signalen'
Samenvatting van de boekpresentatie gehouden op 20 mei 2022" vat Frans de essentie
van het boek nog eens kort samen en concludeert hij "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". Volgens Frans de kern van het SPV-beroep. Tot slot in deze rubriek een
interview van Frans van der Lem dat hij heeft afgenomen met vader en dochter
(Peter en Rozemarijn) Lont, allebei SPV maar gescheiden door een flinke
generatiekloof. Is de SPV van nu zo anders als destijds? Wie het artikel goed leest kan
zelf de conclusie trekken.
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Fieneke Kamphuis las het boek "Wie is er nou eigenlijk gek" van Ewout Kattouw.
Kattouw schrijft een ontluisterend en kritisch boek over de gevolgen van diagnostiek en
medicatie. Tegelijkertijd geeft hij aanwijzingen hoe de hulpverlener kan profiteren van
zijn ervaringen en inzichten.
Frans van der Lem las het boek "In levende lijve: het lichaam in de psychotherapie"
van Nelleke Nicolaï en het leverde hem aanvullende inzichten op die hij zelf in zijn
eigen boek "Signalen" aan de orde stelt. 

Tot slot gaan we terug naar de praktijk aan de hand van verhalen in de rubriek
Dichterbij . Frans van der Lem verleidt een man tot eten. Waar deze man met
andere hulpverleners de strijd aangaat, laat hij zich door Frans het bord niet leeg eten.
Gerard Lohuis beschrijft in "Alles of Niets" en "Geleefd leven" zijn ervaringen van het
sociaal psyhciatrisch werk van alledag

Een afwisselend nummer en hopelijk bevat het voldoende vitaminen om na de
welverdiende vakantie de draad van alledag weer op te pakken.
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