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Balanceren tussen autonomie en verbondenheid
Onder redactie van Walter Krikilion

Inleiding

Onder ruime belangstelling ging de dertiende jaarlijkse Studiedag OPZ Geel 
op 7 december 2017 door in het Cultuurcentrum de Werft in Geel. Het thema 
‘balanceren tussen autonomie en verbondenheid’ wist immers velen te boeien: 
zorgverleners uit diverse klinische disciplines, therapeuten, hulpverleners, 
ervaringswerkers, pastores en vrijzinnig humanistisch consulenten, 
leidinggevenden en zorgcoördinatoren, beleidsmedewerkers, stafmedewerkers 
en docenten, belangstellenden in bredere zin.

Bij autonomie en verbondenheid gaat het om twee belangrijke polen in ons bestaan. De ene pool staat 
voor de vrijheid en waardigheid van het eigen bestaan; de andere betreft onze nood aan verbinding 
met anderen en de betrokkenheid op elkaar. De ervaring leert dat beide polen niet zonder elkaar 
kunnen. Autonomie zonder verbondenheid leidt tot een eenzame positie van zelfstandigheid, die de 
betrokkenheid van anderen mist. Verbondenheid zonder de erkenning van ieders uniciteit leidt tot een 
verstikkend wij-gevoel.

In de zorg voor psychisch kwetsbare mensen spelen autonomie en verbondenheid een grote rol. Het 
termenpaar raakt items als het respect voor de persoon, de aandacht voor de context, het evenwaardig 
tochtgenootschap van professionals en cliënten als mensen, de ontmoeting in gemengde groepen en 
het evenwaardig burgerschap van psychisch kwetsbare mensen. Ook in lotgenotencontacten en in 
de betrokkenheid van familieleden bij de zorg speelt deze thematiek. In het herstelgericht werken 
gaat het om een cruciaal punt: zo dient bijvoorbeeld in de zorg voor heel kwetsbare mensen het goed 
balanceren tussen de autonomie van de persoon en zijn/haar beschermwaardigheid een grondhouding 
te zijn.

Deze brochure biedt een terugblik: aan de hand van verslaggeving, aan de hand van uitgeschreven 
teksten of artikelen van de sprekers (Erik Thys, Jorinde Zajac en Ingrid De Boeck, en Bart Bronckaers), 
of aan de hand van toelichtingen bij of samenvattingen van de betreffende sessies of via extracten uit 
de betreffende presentaties.

De volgorde van de bijdragen sluit in grote mate aan bij de opbouw van de studiedag. Eerst komen de 
plenaire sessies aan bod: ethische reflecties over de kunst van imperfectie en over tegenstellingen 
en spanningsvelden in de hulpverlening (Yvonne Denier); ‘ook eenzame fietsers zijn passagiers’ (Erik 
Thys); zelfzorg en verbondenheid (ervaringsdeskundigen OPZ Geel).

Vervolgens komen de keuzesessies aan bod: ‘naar onszelf durven kijken’ als professionals (Jorinde 
Zajac en Ingrid De Boeck); autonomie en verbinding in palliatieve en crustatieve zorg (Ilse Decorte); 
ACTief herstellen in verbondenheid met je eigen waarden (Tinne Deboel); werken met SEO-R2 bij 
psychisch kwetsbare (jong)volwassenen met een verstandelijke beperking (Veerle Daniels); zoeken 
naar balans bij personen met ernstige emotieregulatieproblemen (Bart Bronckaers); alleen samen & 
samen alleen in PMT-sessies (Julie Raepsaet).

|   Aansluitend bij deze Brochure kunnen de presentaties van de sessies verder geraadpleegd worden  
 op de OPZ Geel–website: www.opzgeel.be (Nieuws & Agenda, Studiedag 2017, Presentaties).
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Wabi Sabi: ethische reflecties over de kunst van imperfectie, 
tegenstellingen en spanningsvelden in de hulpverlening

Prof. dr. Yvonne Denier, filosofe en ethica, stafmedewerker ethiek bij Zorgnet-Icuro, de koepel van zorgvoorzieningen in Vlaanderen, 
tevens verbonden aan de KU Leuven, Faculteit Geneeskunde, waar ze o.m. ethiek van de gezondheidszorg doceert.

In het programmaboekje werd de lezing als volgt omschreven: “De filosoof Aristoteles 
stelde het meer dan 2000 jaar geleden al: voor de mens komt het er ultiem op aan om een 
goed leven te leiden. Dat is het hoogste goed en de bron voor een geslaagd en gelukkig 
leven. Maar wat betekent het eigenlijk om ‘een goed leven’ te leiden? Een ‘goed mens’ 
te zijn? Betekent het dat we het dan duidelijk weten wat dat precies inhoudt? En dat we 
dat dan ook kunnen toepassen in het leven? En dat dan ook effectief doen? En eventueel 
bijsturen als het niet lukt? Volhouden? Blijven proberen? Aanpakken? Blijven zoeken 
naar nieuwe wegen en mogelijkheden? “Falen is geen optie!” In de goede en rechtvaardige samenleving is 
iedereen een morele held! Is het dat? Of mag het ook een beetje Wabi Sabi zijn?
Aan de hand van reflecties over de aard en inhoud van ethiek in de zorg (een zoektocht naar goede zorg, 
verbonden zorg, menswaardigheid, ‘de patiënt centraal’, samen beslissen), over hedendaagse kwesties in het 
leven van mensen (zoals kwetsbaarheid en bevlogenheid, bezieling, authenticiteit en integriteit, rusteloosheid 
en de ervaring van druk, de zoektocht naar geluk, morele stress en burn-out, activisme en controledrang, 
vertrouwen en wantrouwen) en over tendensen omtrent samenleving en mensbeeld (zoals individualisering en 
secularisering, neoliberalisme, professionalisering, verzakelijking, juridisering, digitalisering, perfectionisme 
en beheersingsdenken), zal ik een globale schets bieden van het menselijke bestaan in autonomie en 
verbondenheid.
Met illustraties uit verhalen en met concrete voorbeelden zal ik ook ideeën voorstellen over hoe een evenwicht 
kan worden gevonden tussen de verschillende tegenstellingen en spanningsvelden in ons bestaan. De sleutel 
hiervoor is Wabi Sabi, of de Kunst van het Imperfecte.”

In haar lezing ging Yvonne Denier nader in op een aantal items. Volgende vragen en thema’s kwamen 
aan bod:

 ▪ Wat is een autonome keuze? Met aandacht voor een vrije keuze, een individuele keuze, een 
weloverwogen keuze.

 ▪ Wat is menselijke waardigheid? Met aandacht voor de universele mensenrechten en voor het 
perspectief van de medische ethiek. Wie bepaalt wat menselijke waardigheid is?

 ▪ Wat is menswaardig leven? Hoe bepaal je dat? Wat is kwaliteitsvol leven, wat betekenisvol leven?

 ▪ Het authentieke leven; met aandacht voor zelfkennis en zelftrouw; met aandacht voor het 
‘onmogelijke’ van volkomen authenticiteit.

 ▪ Het zoeken naar balans in het menselijk leven; met aandacht voor de zoektocht naar het goede, 
voor het bewegen tussen polen van betekenisvolle waarden, voor het zich bevinden in paradoxale 
situaties.

 ▪ Wat is een paradox? Met voorbeelden van diverse soorten (zoals psychologisch, metafysisch, 
pedagogisch, logisch).

 ▪ Wat doet een paradox? Een paradox creëert ruimte voor verwondering, reflectie, afweging, 
confrontatie.

 ▪ Hoe manifesteert de zoektocht van het menselijk leven, het zich bewegen tussen polen, het  
verkeren in paradoxale situaties zich in de zorg? En in de ethiek van de zorg?

 ▪ De ‘druk op de ketel’ in de zorg. Met aandacht voor een zorgethische benadering vanuit een 
relationeel perspectief en vanuit de fundamentele menselijke kwetsbaarheid als eigenschap van 
menselijke waardigheid.

 ▪ De ‘cirkels van zorg’ vanuit een personalistisch ethisch perspectief.

 ▪ De ‘druk op de ketel’ en een model van morele stress en stressrespons.

 ▪ Morele stress vanuit de vijf zorgethische dimensies van Joan Tronto en vanuit het concept ‘skilled 
companionship’ (Dierckx de Casterlé & Claessens).
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 ▪ Factoren in de maatschappelijke context op macro-niveau die leiden tot morele stress in de zorg.

 ▪ Modellen van ethiek die het omgaan met morele stress in de zorg kunnen faciliteren; zoals 
bijvoorbeeld: de ethiek van ‘het juiste midden’ (tussen rusteloosheid en onbewogenheid), de 
ethiek van ‘het schurend scharniertje’, de ethiek van ‘het steentje in de schoen’ of van ‘met de 
botten in de modder’; met aandacht voor de waarde van tegensprekelijkheid en van de ‘kleine 
goedheid’; met aandacht en ruimte voor ‘morele emoties’.

 ▪ De benadering van ‘Wabi Sabi’ als model voor ethiek en als de kunst van het onvolmaakte, die 
ons in staat stelt om met onvolkomenheden te leven en met name met morele stress om te gaan 
in de zorgpraktijk; Wabi Sabi is namelijk “de Japanse schoonheidsleer waarin onvolmaaktheid, 
ouderdom, gebrokenheid en een verlopen voorkomen als mooi worden beschouwd.” (Thomas 
Moore, De ziel kent geen leeftijd, Utrecht: AnkhHermes, 2018, 9)
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Ook eenzame fietsers zijn passagiers
Dr. Erik Thys, psychiater, hoofdarts van Psycho-Sociaal Centrum Sint-Alexius Elsene en psychiater in UPC KU Leuven, coauteur (samen 
met Paul Blockx) van ‘Het Mis Verstand – berichten uit de psychiatrie’ (1995) en ‘Zin in Waanzin’ (1996), auteur o.m. van ‘Psychogenocide: 
psychiatrie, kunst en massamoord onder de nazi’s’ (2015), en van de stripverhalen ‘Alles of niets: zelfgids voor mensen met bipolaire 

stoornis’ (2004) en ‘Het geheim van de ruimtelift’ (2009).

In het programmaboekje werd de lezing als volgt omschreven: “In onze maatschappij 
neigen we ertoe om sterk vanuit het individu te denken - een visie die ook als een waarde 
gezien wordt. Maar de menselijke realiteit is vaak anders. Zowel de psychoanalyse als 
de neurowetenschappen tonen dat onze gedachten, gevoelens en gedrag berusten op 
tal van motieven, impulsen en vertekeningen die aan ons bewustzijn ontsnappen en die 
sterk met onze sociale omgeving samenhangen. Terwijl we het gevoel hebben eenzame 
fietsers te zijn, zitten we in werkelijkheid niet zelden op een bus vol medepassagiers met 
verschillende bestemmingen.
De erkenning van deze universele afhankelijkheid is een goed uitgangspunt om over autonomie en verbondenheid 
na te denken. Mensen in psychiatrische zorg, in het bijzonder psychosegevoelige personen, vallen enigszins 
buiten deze verbindende en sturende consensus. Dit hebben zij gemeen met kunstenaars. Dat dit wellicht geen 
toeval is, kan het debat verrijken.
Erik Thys belicht met deze lezing het hoofdthema van de studiedag vanuit zijn zorgpraktijk als psychiater, binnen 
de context van het herstelgericht werken en met aandacht voor het belang van destigmatisering en van de 
participatiebeweging.”

Autonomie en verbondenheid, het zijn twee termen met een ethische bijklank, het zijn twee termen 
waarbij we meteen denken: autonomie is goed, verbondenheid is goed. En onmiddellijk daarna zien 
we in dat ze misschien niet helemaal compatibel zijn, dat ze wat tegen elkaar aan schuren, dat ze 
tegenover elkaar uitgebalanceerd moeten worden, zoals de titel van het symposium aangeeft. Maar 
voor we die ethische dimensie instappen wil ik even een stap terugzetten, enkele kilometers eigenlijk, 
en die begrippen even bekijken vanuit het perspectief van een mensbeeld. Dat is opnieuw een begrip 
met een ethische connotatie, maar ik wil met u de denkoefening maken om dit alles even zo droog en 
zo waardenvrij mogelijk te bekijken.

1. Autonomie

We herkennen allemaal bij onszelf wat autonomie is. We hebben doorgaans het gevoel dat we 
autonoom handelen, dat we weten wat we willen, dat we zelf bewust keuzes maken en die, indien 
mogelijk, uitvoeren. Als onze autonomie begrensd is, als we niet kunnen doen wat we willen, dan 
hebben we vaak het gevoel dat de beperkingen van buiten op ons afkomen: regels die ons beperken, 
financiële limieten, tegenslagen die onze plannen en onze verwachtingen doorkruisen, anderen 
die ons dwarsbomen en ons stresseren. Ook ziekte kan onze autonomie beperken, lichamelijk en 
geestelijk. Als we door een gebroken been niet kunnen stappen, dan hebben we het gevoel dat iets van 
buitenaf onze autonomie beperkt. Onze autonomie, die we als veel meer eigen, veel centraler ervaren 
dan dat gebroken been. Zelfs als we ten prooi vallen aan neurotische onbeslistheid, dan lijken die 
twijfels perifeer te zijn aan ons eigen zelf, aan die onafhankelijke, ‘willende’ motor in ons binnenste. 
Om dat ik-gevoel kunnen we niet heen, alle mindfulness ten spijt. Nochtans is het al lang bekend dat 
dat autonome ik een constructie is, volgens sommigen zelfs een regelrechte illusie.

Al ongeveer een eeuw geleden voerde de psychoanalyse een nieuwe speler in, het onbewuste, een 
onzichtbare entiteit die mee bepaalt wat we voelen, willen, denken en doen. In de bekende metafoor 
van Freud leeft dat onverwacht grote, zwijgzame, duistere wezen ondergedoken onder de oppervlakte 
en vormt het lawaaierige bewuste ik slechts het topje van de ijsberg. De onbekende ondergedompelde 
ijsklomp doet nochtans van alles. Hij voorziet ‘s nachts onze dromen van verhaallijnen, van situaties 
en personages, hij maakt bijvoorbeeld dat we de waarheid spreken als we ons vergissen. Zoals 
de directeur die het over de uitbating van een ziekenhuis had en per ongeluk het woord uitbuiting 
gebruikte. Maar ook niet-psychoanalytisch geschoolde geesteswetenschappers weten al lang dat er 
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een complexe onbewuste machinerie onder het wateroppervlak aan het werk is om alle ‘impliciete’ 
of automatische processen aan te sturen waarvan we voortdurend en onbewust gebruik maken. 
Bijvoorbeeld: ik ben wel min of meer bewust dit lokaal binnengestapt, maar de letterlijke stappen 
die ik zette, gebeurden op automatische piloot, ik heb niet bewust over elke stap nagedacht. Was ik 
het dan eigenlijk wel die stapte? Had ik dit ook al slaapwandelend gekund? En zou ik dan mezelf zijn? 
En als ik aan het slaapwandelen zou zijn, zou ik dan ook nog verantwoordelijk zijn voor wat ik hier 
allemaal uitkraam? Het lijkt een hypermoderne neuro-juridische vraag, maar het is in werkelijkheid 
een vraag die de filosoof John Locke al in de 17de eeuw stelde.

Vandaag worden dit soort vragen in mijn ogen het scherpst gesteld door neurowetenschappers. De 
mensen die onbevangen de biologie van de menselijke geest onderzoeken en daarbij de filosofische 
vragen niet schuwen. De centrale vraag voor deze onderzoekers en denkers is hoe het bewustzijn 
tot stand komt, meer bepaald ook het zelfbewustzijn, en hoe wij mensen behalve objecten ook 
subjecten kunnen zijn. Subjecten, met andere woorden wezens met subjectieve ervaringen, gevoelens 
en gedachten. Dit is wat sommige neurowetenschappers het ‘harde probleem’ van het bewustzijn 
noemen. Ze gaan ervan uit dat we vroeg of laat in kaart kunnen brengen hoe impulsen in zenuwcellen 
in de hersenen informatie uit de zintuigen en uit andere bronnen kunnen doorgeven en verwerken en 
hoe dit bij verschillende mensen op een min of meer gelijkaardige manier gebeurt. Tot op dat punt 
verschillen mensen niet wezenlijk van elkaar en van een machine. Maar er lijkt ergens een grens of 
een overgang te bestaan waar uit die technologisch flikkerende zenuwstroompjes een subjectiviteit 
ontstaat die alles wat zich in ons bewuste zelf afspeelt een eigenheid verleent, een kwaliteit die we 
herkennen als van onszelf of ‘tout court’ als onszelf. Vaak wordt hier het voorbeeld gebruikt van de 
ervaring van een kleur. Neem bijvoorbeeld blauw, dat is objectief gesproken een elektromagnetische 
straling met een golflengte van ongeveer 470 nanometer. Maar wat de ervaring van de kleur blauw 
is, is iets volkomen subjectiefs. We weten zelf heel goed wat het is om blauw te ervaren, maar we 
kunnen daar maar heel weinig over delen met anderen en we kunnen onmogelijk weten hoe anderen 
de kleur blauw ervaren: op dezelfde manier, op een gelijkaardige manier, of misschien zelfs op een 
radicaal andere manier. Of neem pijn. Pijn, bijvoorbeeld veroorzaakt door een speldenprik. Hoe de 
pijn tot stand komt is hier eenvoudig te bepalen, maar hoe ze voelt is volkomen subjectief. Pijn is een 
onmeetbare en volstrekt subjectieve ervaring.

En deze voorbeelden gaan dan nog maar over eenvoudige en betrekkelijk eenduidige ervaringen. Hoe 
ontzettend veel subjectiever zijn dingen als de ervaring van het ochtendlicht, van een conversatie, de 
ervaring van verlies of van twijfel, de ervaring van psychose. De ervaring van ‘moeder’, of de ervaring 
van een gedicht, getiteld ‘De moeder’ (Hugo Claus, 1953):

Ik ben niet, ik ben niet dan in uw aarde.
Toen gij schreeuwde en uw vel beefde

Vatten mijn beenderen vuur.

Wat de dichter hier vertelt, is geweldig subjectief, het is van een intimiteit die aan het ontoegankelijke 
grenst. En hoe wij die regels ervaren, is op zijn beurt enorm subjectief. Het vuurt een hele keten van 
associaties aan die voor iedereen anders is, die bij iedereen individuele, subjectieve beelden oproept.
Wellicht één van de meest subjectieve ervaringen is de ervaring van muziek. Met woorden kunnen 
we daar haast niets over delen, ieder moet het voor zich ervaren, elke luisteraar zit als het ware 
op een eiland van muziek. Anderzijds is het dan weer merkwaardig hoe we zulke allerindividueelste 
expressies van allerindividueelste emoties als het goed is vaak ook als bijzonder universeel aanvoelen. 
Hoe we met name in het samen beleven van muziek bijna met elkaar versmelten in een akoestische 
emotionele wereld, of het nu tijdens een concert, bij het kampvuur of in een discotheek is.

Maar wat is dat allerindividueelste, wat is subjectiviteit? Daarvoor wil ik even een omweg maken via de 
ervaring, niet van onszelf maar van de wereld. Onze ervaring van de wereld is niet alleen subjectief, het 
is ook een constructie. Wat we ervaren, is immers niet de werkelijkheid. We hebben geen rechtstreeks 
contact met de essentie van de dingen, we zien alleen de schaduwen van dingen die in hun totaliteit 
in wezen onvatbaar zijn. Zelfs iets eenvoudigs en relatief eenduidigs als de kleur blauw komt niet 
rechtstreeks tot ons, ook al lijken we puur blauw te zien. De kleur blauw schijnt in onze ogen en legt 
dan een lange weg af langs zenuwcellen die de ervaring blauw voor ons opbouwen. Uit dat soort 
indrukken, uit dat soort afschaduwingen van de onkenbare werkelijkheid genereren we dus een soort 
hypothese over die werkelijkheid. We leren enkele eigenschappen van die buitenwereld kennen, zoals 
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dat sommige dingen hard zijn en andere zacht. En we leren voorspellen, zoals dat voorwerpen vallen 
als je ze loslaat. En waar die tennisbal gaat terechtkomen die je tegenspeler net opsloeg. En wat 
iemand die je goed kent tegen je gaat zeggen. We zijn dus met andere woorden helemaal geen passieve, 
objectieve en algemene observatoren van de ons omringende wereld. Integendeel, we zijn actieve, 
subjectieve plannenmakers, die erg gefocust zijn op wat ons aanbelangt, nogal onopmerkzaam voor 
wat ons niet aanbelangt, en meestal begiftigd met een redelijk goede intuïtie voor wat onmiddellijk 
komen gaat. We zijn goed toegerust om om te gaan met alles wat nabij is, in tijd en ruimte, en vooral 
wat sociaal nabij is. We hebben minder talent om om te gaan met wat groter is en verder af ligt in tijd 
en ruimte, ook met sociale situaties die het familiale niveau of de proporties van laten we zeggen een 
dorp overstijgen. We zijn met andere woorden handige huis-, tuin- en keukendieren met in ons hoofd 
een kabinet vol schema’s over onze om-wereld, een planbureau voor wat we gaan doen en een bureau 
voor statistiek dat op korte termijn voorspelt hoe situaties zich voor ons gaan ontrollen.

Nu terug naar het ik. Dit idee van een geconstrueerde, doelgerichte opbouw van de ervaring van de 
buitenwereld kan je ook toepassen op de ervaring van de binnenwereld, van jezelf, op het zelfbewustzijn, 
op het ik-gevoel waarover we het daarnet hadden. Het ik is dan eveneens een soort projectie, een 
fictieve figuur die de indruk heeft alles te beleven en autonoom te handelen. Die figuur is de eenzame 
fietser uit de titel van mijn verhaal. Een wezen dat zo volstrekt zelfstandig denkt en handelt dat het 
zelfs eenzaam is. Dit is ongeveer wat de Duitse filosoof Thomas Metzinger de ‘egotunnel’ noemt. Een 
fictief gevoel van autonomie, van continuïteit, van helemaal jezelf zijn, van waaruit we de wereld en 
onszelf bekijken. Terwijl we voortdurend door allerlei onzichtbare dingen binnenin ons en buiten ons 
beïnvloed worden, en meer nog, door allerlei mensen in onze omgeving. Bedenk hoe ons beeld van 
onszelf en de wereld verandert als we een glas op hebben, of zelfs een kop koffie. Of als iemand ons 
onverwacht vriendelijk of onvriendelijk bejegende. Of als we trendgevoelig hetzelfde gaan doen als 
onze ‘peers’, dezelfde kleren dragen, dezelfde boeken lezen, reizen maken, auto’s kopen, gerechten 
eten, hobby’s beoefenen, media bekijken, dezelfde smaken hebben, meningen hebben, woorden 
gebruiken, gebaren maken. Hoe autonoom zijn we dan nog?
Terwijl we dus het gevoel hebben in een ego-bubbel te zitten, blijkt de autonomie die we subjectief 
aanvoelen een ingrijpende vertekening te zijn, een zware overschatting. Ze is volgens Metzinger 
en anderen niets anders dan een illusie. Hij gaat zelfs zo ver om te zeggen dat we niemand zijn. 
Alles wel beschouwd, is daar niet zoveel tegen in te brengen. En toch wringt die gedachte, toch is ze 
geweldig contra-intuïtief. Misschien wel, maar dat is een kromme redenering, omdat het juist zo’n 
krachtige illusie is. Maar de gedachte wringt ook omdat ze haaks staat op de tijdsgeest in het westen, 
die autonomie en individualisme als fundamentele waarden hoog in het vaandel draagt. Ik wil daar 
uiteraard niets aan afdoen, maar er wel het relatieve van aantonen, zelfs het paradoxale. Als we zo 
autonoom zijn, waarom doen we dan allemaal hetzelfde? Waarom zijn we dan zo gevoelig voor wat men 
wel en niet van ons verwacht, waarom hebben we dan zo’n hoog gevoelige antennes voor wat hoort 
en wat niet hoort in een bepaalde situatie? Waarom zijn we dan zo conventioneel? Waarom hebben 
tradities dan zo’n onweerstaanbare kracht? Waarom imiteren we elkaar dan zo verwoed, waarom zijn 
we dan zo’n kuddedieren? En als individualisme zo belangrijk is, waarom beleven we dat dan allemaal 
bij voorkeur op de zelfde manier? Het woord ‘individu’ (onverdeeld) is in die zin misschien wel erg 
slecht gekozen: we zijn helemaal niet onverdeeld, maar integendeel opgebouwd uit allerlei stukken en 
brokken die soms erg incompatibel zijn, een ‘laagjestaart’, een lappendeken van krachten, invloeden 
en beperkingen. Onder de microscoop bekeken blijken in die egobubbels geen eenzame fietsers te 
zitten, maar overvolle autobussen met passagiers die allemaal een andere bestemming hebben.
Ik weet het, dit is allemaal wat kort door de bocht, maar in wezen niet zo verschillend van wat het 
boeddhisme al eeuwen predikt, namelijk dat het ik niet bestaat en dat we daarvan doordrongen 
moeten geraken om geluk te vinden.

2. Verbondenheid

Op dezelfde weerbarstige manier wil ik graag even het begrip verbondenheid tegen het licht houden. 
Vandaag is verbondenheid net als autonomie een soort kreet geworden, iets dat goed en belangrijk is. Ik 
wil dat op geen enkele manier in twijfel trekken, maar verbondenheid wordt vandaag soms voorgesteld 
als iets waarnaar je moet streven, iets waarvoor je kan kiezen zoals bijvoorbeeld spaarzaam zijn of 
meer milieubewust leven. Maar verbonden zijn is, zoals het even populaire begrip gehecht zijn, iets 
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waarvoor je niet zomaar bewust kan kiezen, het is niet zomaar een optie van het leven, het is iets waar 
je geluk mee moet hebben, dat met een beetje ‘chance’ op je pad ligt. Zeggen dat verbondenheid goed 
en belangrijk is, kan soms wat gratuit zijn, omdat het niet steeds een keuze is. Maar zoals gezegd ,wil 
ik het niet meteen over de ethische aspecten hebben.

Mijn stelling is dat reële verbondenheid in dezelfde mate onderschat wordt als reële autonomie 
overschat wordt. De twee begrippen houden elkaar dan ook in zekere zin in evenwicht, maar in mijn 
ogen in een veel minder symmetrisch evenwicht dan men doorgaans denkt. Met verbondenheid 
bedoel ik hier de mate waarin we van elkaar afhankelijk zijn, ‘interdependent’ zijn, elkaar beïnvloeden, 
elkaar ‘na-apen’, bewust of onbewust. De mate zelfs waarin alles wat er tussen mensen gebeurt in 
werkelijkheid geen pingpong is tussen individuen, maar een soort nevel die tussen mensen hangt, 
die mensen maakt en stuurt. Soms is de samenhang tussen mensen zo groot dat je van een soort 
‘superorganisme’ kan spreken, denk aan massafenomenen zoals tijdens sportwedstrijden, concerten, 
of rellen. Een instrument voor die samenhang is empathie. Ook dit is een begrip dat een sterke 
ethische connotatie heeft: empathie is belangrijk, empathie is goed.
Maar ik wil ook dit begrip even zo objectief mogelijk bekijken. Empathie is dan onze sociale antenne, 
het zintuig waarmee we met anderen meevoelen, of meer zelfs, waarmee we een stukje van de andere 
in onszelf kunnen laten resoneren, laten meeklinken. Zoals in de bekende quote van Bill Clinton: ‘I 
feel your pain’. Of zoals de schrijver Walter Van den Broeck zei wanneer zijn vrouw buikpijn had: ‘Ik 
heb pijn in haar buik’.
Empathie wordt vaak in verband gebracht met meeleven en mededogen en dat zijn natuurlijk prachtige 
kwaliteiten, maar empathie heeft ook ernstige beperkingen. Net als die andere mechanismen van 
verbondenheid heeft het maar een beperkte reikwijdte, richt het zich op de meest nabije mensen, de 
familie, het dorp, de ‘peers’. Hoe verder iemand zich van je bevindt, hoe minder empathie je ervoor kan 
opbrengen. Als je op de stoep oog in oog komt te staan met een bedelaar of een dakloze, dan maakt 
de nabijheid van die zichtbaar lijdende mens dat je hem of haar iets toestopt. Maar ik vermoed dat het 
niet vaak gebeurt dat iemand de straat oversteekt om iets toe te stoppen aan een bedelaar die zich 
aan de overkant bevindt.
Al die verbindingen zijn voor een groot deel onbewust en maken dat we ondergronds verbonden zijn. 
‘Ondergronds verbonden’ is ook de titel van een werk van René Daniëls, een kunstenaar die me nauw 
aan het hart ligt, in de eerste plaats door zijn prachtige poëtische werk, maar misschien ook wel 
omdat hij door ziekte een outsider is geworden. Maar daarop kom ik zo dadelijk terug.

Om die ondergrondse verbinding weer te geven in mijn kromme beeldspraak van de ijsbergen: boven 
het wateroppervlak zie je ogenschijnlijk eenzame toppen, onder het wateroppervlak blijken ze ten dele 
verbonden te zijn. Vloeibaar water en ijs zijn immers ook maar fasen van dezelfde stof.

Op vele domeinen zijn we dus met elkaar verbonden, zelfs zonder dat we het beseffen. Neem 
bijvoorbeeld de problematiek van euthanasie. Autonomie, zelfbeschikking, kent vandaag in ons land 
zijn ultieme expressie in de wettelijke mogelijkheid van euthanasie, onder meer bij psychisch lijden. 
Ik wil meteen kleur bekennen en zeggen dat ik niet a priori tegen die mogelijkheid ben, al moet er 
volgens mij nog aan de wet gesleuteld worden. Maar ik wil vooral wijzen op een gevaar dat voortvloeit 
uit de overschatting van de autonomie en de onderschatting van de verbondenheid, waarover ik het 
zojuist had. Als we goed en wel beseffen hoezeer onze gedachten, gevoelens en gedragingen mee 
bepaald worden door de gedachten, gevoelens en gedragingen van de mensen rondom ons, dan is het 
gevaarlijkste dat er met euthanasieverzoeken kan gebeuren, dat ze mee ingegeven worden door de 
omgeving van de patiënten, door de medische wereld, door de maatschappij. Ik bedoel dat mensen die 
uitzichtloos lijden de suggestie krijgen, de impliciete boodschap krijgen dat hun leven beter beëindigd 
zou worden. En dat hoogbejaarde, levensmoede mensen door de propaganda rond de problematiek 
van de vergrijzing de boodschap krijgen dat ze een last zijn, menselijk en economisch. Dat zou een 
onmenselijke maatschappij creëren waarin een doodswens rondwaart ten opzichte van hen die niet 
meer meekunnen.

Wat vormt nu de onzichtbare verbinding tussen de individuele ijsklompen onder de waterlijn? Ik vind er 
niet meteen een naam voor, maar je zou kunnen zeggen een soort consensus in de breedst mogelijke 
zin. De cultuur, de geest, de nevel die tussen ons hangt en die bepaalt hoe we met elkaar omgaan. 
Misschien sluit dit ten dele aan bij wat Jung het collectieve onbewuste noemde. De geschreven en de 
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ongeschreven spelregels, de norm, de ‘sensus communis’, wat je kan vertalen als gemeenschappelijk 
gevoel, maar ook als gezond verstand, ‘common sense’.

Even een parenthese over regels. Er zijn vandaag nog steeds vele ongeschreven regels, vele regels 
zelfs die we volgen zonder er zelfs bewust van te zijn. Maar er zijn steeds meer geschreven regels. Als 
je autonomie zou definiëren als bewegingsvrijheid binnen bepaalde grenzen en normen, dan wordt de 
reële autonomie in onze maatschappij steeds kleiner. Steeds meer regels en normen bepalen wat we 
doen op het werk, in het contact met de overheid, in het verkeer, in de huisvesting, enzvoort. Vele van 
die regels zijn zinvol, maar in combinatie met toenemende verschuiving van vertrouwen naar controle 
op de toepassing van die regels verminderen ze alvast het gevoel van autonomie dat we hebben. Dit 
soort anonieme, mechanische regels is ver verwijderd van de consensus waarover ik het daarnet 
had. Ze worden meestal niet aangevoeld als gedragen en zijn in hun abstractie ook moeilijk aan te 
voelen. Erger is dat de quasi dictatuur van de regels van vandaag ook de valse indruk geeft dat alles 
in regeltjes te vatten is, dat alles regelbaar is. Een dieptepunt op dit vlak vind ik het voorstel om bij de 
besluitvorming rond euthanasie bij psychisch lijden een soort meetinstrument voor de levenskwaliteit 
te gebruiken. Een vragenlijst om af te vinken of een leven de moeite waard is en of de stap naar 
euthanasie gezet moet worden. Alsof zulke zwaarwichtige, complexe beslissing met een formule van 
regeltjes op te lossen is. Dit soort benadering, dit blinde geloof in een dogma van regelbaarheid, 
draagt helemaal niet bij tot verbondenheid. Integendeel, het vergroot de afstand en verkilt het contact 
tussen mensen.

3. Creativiteit

Terug naar de onzichtbare nevel die ons verbindt. Welnu, als het werkelijk zo is dat we ondergronds 
verbonden zijn, wat is dan het probleem? Waarom zijn we hier dan samen om over dit thema van 
gedachten te wisselen? Het probleem is precies dat niet iedereen op dezelfde manier in die netwerken 
van verbondenheid betrokken is. Er zijn mensen die veel minder dan anderen tot de consensus 
behoren. Omdat ze dat niet willen of niet kunnen. Het zijn de outsiders.
Het zijn de mensen die buiten de consensus vallen of die zich aan de consensus onttrekken. Bij degenen 
die zich aan de consensus onttrekken, kan je bijvoorbeeld de personen rekenen die op een of ander 
vlak uitzonderlijk creatief zijn. Want creatief zijn betekent juist dat je iets creëert dat nieuw is, dat dus 
per definitie buiten het gewone ligt, dat dus aan de consensus ontsnapt. Die creatie kan een kunstwerk 
zijn, het eerste waar we aan denken, maar ook een wetenschappelijke ontdekking of uitvinding, of een 
filosofisch inzicht. Het kan zelfs een politiek inzicht zijn, want politiek is niet alleen de kunst van het 
mogelijke, het kan en moet ook een creatief bedrijf zijn. Politiek moet meer zijn dan goed bestuur, 
steeds nieuwe uitdagingen vragen immers om steeds nieuwe, dus creatieve oplossingen. In het beste 
geval gaan artistieke, wetenschappelijke of filosofische creaties, die intrinsiek onconventioneel zijn, 
de grenzen verleggen, het paradigma verschuiven, en als het goed is nieuwe conventies, nieuwe 
normen, een nieuwe consensus creëren. Zo creëren kunstenaars niet alleen kunstwerken maar ook 
nieuwe kunststromingen. Zo creëren wetenschappers nieuwe inzichten en technologie, zo creëren 
filosofen en andere zingevers nieuwe gezichtspunten en ideologieën, nieuwe levensstijlen. Zo worden 
sommige outsiders uiteindelijk insiders. Denk aan Vincent Van Gogh, die een nieuwe gevoeligheid 
in de schilderkunst bracht en zo het expressionisme aankondigde. Sommigen beweren dat hij met 
de bewegingen van zijn penseel misschien zelfs een aanzet gaf naar de performancekunst. Aan de 
wiskundige Kurt Gödel, die aantoonde dat welk systeem van regels men ook bedenkt, het altijd op 
iets zal stuiten dat niet met de regels in overeenstemming is. Zelfs in de logica en in de wiskunde zijn 
regels dus onvolmaakt. Aan Ludwig Wittgenstein, die eveneens veel bijdroeg aan de logica en later aan 
de taalfilosofie. Een kunstenaar, een wetenschapper en een filosoof: ze waren zelf outsiders, maar in 
hun domein hebben ze de nieuwe normen vastgelegd.

4. Psychopathologie

Een ander soort outsiders zijn mensen die om de een of andere reden niet in staat zijn om zich 
te conformeren, om zich conventioneel te gedragen en zich in te schrijven in de consensus. 
Mensen bijvoorbeeld met ernstige psychiatrische aandoeningen, ook EPA’s genaamd, zoals 
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psychosegevoeligheid en bipolaire stoornis. Mensen die uitgesproken vreemde gedachten 
ontwikkelen, vreemde gewaarwordingen hebben, die zo’n vreemd gedrag vertonen dat ze niet meer 
binnen de normen van hun omgeving, van de maatschappij kunnen functioneren. Vreemde gedachten, 
bijvoorbeeld waangedachten, zoals achtervolgingswanen en grootheidswanen. De officiële definitie 
van waangedachten is dat het stellige overtuigingen zijn die niet stroken met de werkelijkheid. Maar 
in het licht van wat ik daarnet vertelde, zou ik die definitie wat willen bijstellen. Waangedachten zijn 
stellige overtuigingen die niet stroken met de werkelijkheid… volgens de anderen, of beter gezegd 
volgens de consensus binnen de gemeenschap waartoe je behoort. Als ik vandaag bij hoog en bij 
laag beweer dat de aarde plat is, dan ga ik in tegen de consensus van de hedendaagse westerse 
maatschappij waartoe ik behoor en die gelooft dat de aarde rond is. U zal zeggen: daar is geen twijfel 
over, als je echt denkt dat de aarde plat is, is er iets mis met jou. Maar dat was dan juist het geval met 
mensen die eeuwen geleden beweerden dat de aarde rond was en niet plat. In dat geval zouden zij de 
psychotici geweest zijn. Het gaat dus niet om de werkelijkheid, maar om de gangbare overtuigingen.

Waangedachten zijn dus relatieve fenomenen, meer bepaald relatief ten opzichte van deconsensus 
binnen een gemeenschap. Die relativiteit is ook kwantitatief. Stel dat je helemaal alleen staat met 
een bepaalde overtuiging, dan riskeer je het label psychose. Als je met twee bent, dan riskeer je het 
label ‘folie à deux’. Met drie kan het misschien nog om een ’ménage à trois’ gaan, maar met meer 
wordt het moeilijker om de psychiatrische diagnose staande te houden. Hoe meer een gedachtegoed 
gedeeld is, hoe minder het als psychotisch beschouwd wordt. Het gaat dan stilaan om een subcultuur, 
een groep mensen die het eens zijn over bijvoorbeeld buitenaardse wezens, of voedingsgewoonten, 
of een bepaald geloof of ritueel delen. Het diagnostisch label neemt af, de uitsluiting neemt af, de 
verbondenheidneemt toe. En als die overtuigingen gaan domineren dan draaien de rollen om. En 
zo krijgt de definitie van psychose, die al te vaak als een soort bijna mechanische afwijking wordt 
voorgesteld, een sterke sociale dimensie. Met de woorden van de stokoude Nieuw-Zeelandse 
psycholoog en filosoof Rom Harré: “Het is onmogelijk om te weten of een Marsbewoner psychotisch 
is, als je niet eerst de cultuur van de marsbewoners leert kennen”. Ik wil daarmee niet zeggen dat 
psychotici ‘gelijk’ hebben, of dat ‘anything goes’: ieder zijn waarheid en het maakt allemaal verder 
niets uit. Daarin schuilt het gevaar van tolerantie die onverschilligheid wordt. Ik wil ook niet zeggen dat 
er geen enkel verschil is tussen psychotische en niet psychotische overtuigingen, tussen psychotische 
en niet psychotische mensen, maar toch: als er verschillen zijn, zijn het relatieve verschillen die niet 
scherp afgelijnd zijn, die een continuüm vormen en die een sociale dimensie hebben.

Hoe dan ook, in de maatschappelijke realiteit van vandaag is het zo dat enkelingen met dergelijke 
vreemde, psychotische gedachten outsiders worden. Deze mensen plaatsen zichzelf voor een deel 
buiten de groep, worden ook door de groep afgestoten. De verbondenheid wordt daar afgebroken. 
Dit afstoten en uitsluiten is de kern van stigma. Er is sprake van stigma als mensen omwille van 
bepaalde eigenschappen een stempel krijgen, een negatieve connotatie, en uitgesloten worden. 
Uitsluiting, exclusie, is een van de pijnlijkste dingen die een mens kan meemaken. Als je nergens 
meer bijhoort, dan besta je eigenlijk niet meer. Om het met Jeroen Brouwers te zeggen: “Niets bestaat 
dat niet iets anders aanraakt”. Of anders gezegd: iets dat niets anders aanraakt, bestaat niet. Als de 
verbondenheid volledig verdwijnt, verdwijnt met andere woorden ook de autonomie. Uitsluiting uit 
de gemeenschap is iets heel fundamenteels, een oergegeven, het is de ultieme sanctie die men kan 
uitspreken. Het komt zelfs voor bij dieren en het snijdt heel diep. Verstoten worden, of het nu uit een 
relatie is, een familie, uit een werkmilieu, in de gevangenis terecht komen: het kan pijn doen op een 
manier die neurofysiologisch bijna niet van fysieke pijn te onderscheiden is. Psychiatrisch stigma, 
dus het brandmerken van mensen omdat zij aan een psychiatrische stoornis lijden, heeft bovendien 
een aantal specifieke, negatieve gevolgen. Veel mensen met een psychiatrische stoornis voelen zich 
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in eerste instantie al niet goed en hebben vaak een negatief zelfbeeld, wat inherent kan zijn aan een 
ziektebeeld zoals depressie.

Stigmatisering en discriminatie zullen deze symptomen alleen maar verergeren. Dus stigma kan 
zieker maken, en dus vervolgens meer stigma oproepen, een vicieuze cirkel. Stigma en zelfstigma 
kunnen mensen ook ontmoedigen om positieve stappen te zetten. Als je ervan uitgaat dat een job je 
ontzegd zal worden omdat je aan een psychiatrische stoornis lijdt, wat niet zo’n gekke redenering is, 
dan kan het zijn dat je het opgeeft om een job te gaan zoeken. Als je ervan uitgaat dat geen partner zal 
vinden omdat je aan een psychiatrische stoornis lijdt, wat niet zo’n gekke redenering is, dan kan het 
zijn dat je het opgeeft om een partner te gaan zoeken. Als je ervan uitgaat dat een arts je klachten niet 
ernstig zal nemen omdat je aan een psychiatrische stoornis lijdt, wat jammer genoeg ook niet zo’n 
gekke redenering is, dan kan het zijn dat je niet de hulp krijgt die je nodig hebt.

Een mogelijke manier om dit stigma te bestrijden, een tegengif tegen al de negatieve associaties die 
met ernstige psychiatrische aandoeningen verbonden worden, is volgens mij om te wijzen op de overlap 
die er bestaat tussen de twee groepen van outsiders die ik zonet heb voorgesteld, tussen de creatieve 
en de mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen. Stilaan is het een wetenschappelijk stevig 
onderbouwd gegeven dat er een sterke verwantschap bestaat tussen creatief denken en psychotisch 
of manisch denken, tussen creatief temperament en gevoeligheid voor psychose en bipolaire stoornis, 
dat creativiteit en psychische kwetsbaarheid twee zijden van hetzelfde muntstuk zijn. Grote, recente 
onderzoeken tonen aan dat mensen met bipolaire stoornis en rechtstreekse familieleden van mensen 
met bipolaire stoornis en psychosegevoeligheid veel meer creatieve beroepen uitoefenen dan 
gemiddeld. En dat creatieve personen in het algemeen meer dan gemiddeld aan bipolaire stoornis 
lijden. Van die creatieve personen vertonen schrijvers bovendien een verhoogde vatbaarheid voor 
depressie, psychose, angststoornissen en suïcide. De drie hoog creatieve personen die ik daarnet 
voorstelde op het vlak van kunst, wetenschap en filosofie zijn daar goede voorbeelden van. Van Vincent 
Van Gogh is de psychiatrische ziektegeschiedenis goed bekend, van de verschillende psychiatrische 
hospitalisaties tot het afsnijden van zijn oor en tot zijn suïcide. Kurt Gödel, die in Einstein niet alleen 
een vriend maar ook een bewonderaar vond, is overleden als gevolg van een vergiftigingswaan. Hij was 
ervan overtuigd dat zijn voedsel vergiftigd werd en vertrouwde alleen op zijn vrouw om zijn eten klaar te 
maken. Toen zijn vrouw in een ziekenhuis opgenomen moest worden stond Gödel er alleen voor en is 
deze volstrekt geniale man gestorven van verhongering. Op Ludwig Wittgenstein zal ik niet zomaar een 
DSM-diagnose plakken, maar feit is dat hij op een bepaald moment in zijn leven heel bewust voor een 
outsiderpositie heeft gekozen, door het vele geld van zijn schatrijke familie af te staan en als topfilosoof 
in een afgelegen lagere school les te gaan geven als onderwijzer. Drie van zijn vier broers pleegden 
suïcide. Persoonlijk ben ik sterk overtuigd van dit verband tussen talent en kwetsbaarheid en denk 
ik dat het aangewend kan worden als een positief stigma, als een ‘counterframe’ tegen de negatieve 
framing van ernstige psychiatrische aandoeningen. Hierin kan het voorbeeld van autisme inspirerend 
werken. We weten allemaal dat autisme serieuze beperkingen met zich kan meebrengen, maar 
inmiddels is het tot de consensus doorgedrongen dat mensen met autisme heel bijzondere kwaliteiten 
kunnen hebben zoals nauwgezetheid, een superieur geheugen, zin voor details, opmerkingsgave. Die 
kwaliteiten zijn zodanig gemeengoed geworden dat grote bedrijven zoals Microsoft specifiek op zoek 
gaan naar werknemers met autisme. Andere voorbeelden zijn de Mossad, de Israëlische geheime 
dienst, SAP - een wereldwijd opererend bedrijf gespecialiseerd in bedrijfssoftware-oplossingen -, 
enzovoort. Volgens mij kunnen we de link tussen creativiteit en psychiatrische aandoeningen zoals 
bipolaire stoornis en psychosegevoeligheid op een gelijkaardige manier inzetten als tegengif tegen 
de vooroordelen en de uitsluiting waar deze mensen vandaag het slachtoffer van zijn. Dan zouden we 
misschien dit soort aankondigingen kunnen zien. Op zo’n moment ontstaat er een nieuwe consensus, 
een nieuwe verbondenheid die het stigma ondergraaft.

Andere manieren om de uitsluiting te bestrijden zijn meer prozaïsch, maar niet minder belangrijk. 
Het gaat om de nieuwe wind die vandaag door de psychiatrie waait en die te maken heeft met 
patiëntenparticipatie, vermaatschappelijking van de zorg en de herstelbeweging. Het zijn drie facetten 
van een evolutie waarin de verhouding tussen psychiatrische patiënten, de hulpverlening en de 
maatschappij zeer terecht hertekend wordt. Geen paternalisme maar participatie, geen exclusie maar 
respect voor de context van de patiënt, geen standaardprogramma maar een eigen weg naar herstel. 
In zekere zin hebben al deze benaderingen betrekking op verbondenheid, proberen ze die te versterken 
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of alvast op zijn minst niet te doorbreken. Maar we mogen hierbij niet vergeten dat er mensen zijn die 
erg geïsoleerd zijn geraakt, die geen context meer hebben, die door hun problematiek meer steun, 
meer omkadering en vooral, meer tijd nodig hebben. Deze mensen, vroeger ‘chronische patiënten’ 
genoemd, mogen niet uit de boot vallen, verdienen misschien wel de meeste aandacht en zorg.

In het besef dat ik hier misschien veel te veel heb willen vertellen op korte tijd, zou ik willen 
besluiten met het volgende. Het besef en de aanvaarding dat onze reële autonomie beperkt is en 
onze interdependentie, onze reële verbondenheid groot, kan misschien niet alleen leiden tot juistere 
inzichten, maar misschien ook tot meer geluk.

Literatuur

Metzinger, T. (2010) De egotunnel: Hersenonderzoek en de mythe van het zelf, Amsterdam: 
Arbeiderspers.



12  /  Jaarl i jkse Studiedag OPZ Geel

Zelfzorg en verbondenheid:  
ervaringsdeskundigen aan het woord

De plenaire slotlezing bestond uit een forum van ervaringsdeskundigen die als vrijwilliger actief zijn in het OPZ 
Geel, met name: Bart Buyens, Willy Casier, Lieve Lodewyckx, Walter Luyten, Danny Smolders, Mieke Sterckx 
en Kristof Stubbers. Zij belichtten het thema ‘zelfzorg en verbondenheid’ vanuit verschillende invalshoeken 
en op diverse manieren, met behulp van diverse ‘formats’, zoals een presentatie, een gedicht, een kunstwerk. 
De presentaties werden afgewisseld met intermezzo’s van gedichten en kunstwerken. Ieder bracht een eigen 
accent aan. In de verbondenheid van de groep leidde dit tot een verrijking van de inbreng van de anderen. 
Dagvoorzitter Walter Krikilion en ervaringsdeskundige Griet Leysen coördineerden de sessie. Aan het slot 
volgde een inspirerende uitwisseling met het publiek.

Volgende items en thema’s kwamen aan bod:

 ▪ Het schoonheidsideaal en het omgaan met kwetsbaarheid in het leven, in verbinding met anderen.

 ▪ Het vinden van evenwicht tussen zelfzorg en het creëren van verbindingen op het niveau van 
een netwerk; met aandacht voor diverse initiatieven, werkgroepen en partner-organisaties, en 
voor het samenbrengen van mensen hierin; met aandacht voor de inzet van ieders talenten en 
kwaliteiten en voor de kennis die gezamenlijk ontwikkeld wordt.

 ▪ Psychische kwetsbaarheid en het schrijven van gedichten als een manier om een weg te vinden 
met spanningsvelden en aan herstel te werken.

 ▪ Het balanceren tussen zelfzorg en contacten met anderen, met name in het werken aan verandering 
en verbetering van het zorgbeleid; met aandacht voor de rol van de ervaringsdeskundige (tussen 
professional en cliënt) en voor de dimensie van zingeving en spiritualiteit in zorg en therapie.

 ▪ Het symbool van de ‘engelbewaarster’ als toonbeeld van zelfzorg en verbondenheid; met aandacht 
voor het vinden van een weg met je psychische kwetsbaarheid en het werken aan herstel hierbij; 
met aandacht voor de spirituele dimensie.

 ▪ Het vinden van evenwicht tussen zelfzorg en verbindingen in het vormingswerk; met aandacht 
voor het werken in de Herstelacademie en voor de samenwerking tussen professionals en 
ervaringsdeskundigen hierin; met aandacht voor een goede planning, voor een goed evenwicht 
tussen empathie en afstand en voor de ruimte om te mogen groeien.

 ▪ De schoonheid van een ‘bloemenkrans’ als verbeelding van de weg naar herstel, met de ervaring 
van geluk in het vinden van een balans tussen zelfzorg en de verbinding met anderen.       
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‘Naar onszelf durven kijken’ als zorgprofessionals:  
een zoektocht in dialoog

Jorinde Zajac, klinisch psychologe en cliëntgerichte psychotherapeute, reguliere K-dienst divisie Jongeren OPZ Geel, 
en Ingrid De Boeck, gegradueerd verpleegkundige, teamcoördinator K-dienst divisie Jongeren OPZ Geel.

In het programmaboekje werd de lezing als volgt omschreven: 
“Net zoals cliënten, zijn wij hulpverleners ‘mensen’ en ‘is niets 
menselijks ons vreemd’. Per definitie staan en vallen ook wij in 
dit leven en dragen we bewust of onbewust een verhaal met 
kwetsuren in ons mee.
Als we met dit verhaal aan de slag gaan en naar onszelf durven 
kijken, kunnen we tot de kern van onszelf komen en kunnen hieruit 
mededogen en compassie voortvloeien. Dat kan ertoe leiden dat we onvoorwaardelijke liefde voelen. Deze 
ervaring kan in de therapeutische relatie met de cliënt een sterke bron van kracht worden. Hierbij gaan zelfzorg 
en de zorg voor anderen hand in hand. We faciliteren hiermee cliënten om op hun beurt een evenwicht te vinden 
tussen de zorg voor zichzelf en het eigen groeiproces aan de ene kant en de verbondenheid met medemensen 
aan de andere kant.
Er zijn echter ook factoren die remmend kunnen werken in dit proces van groei en herstel. Deze maken dat 
we ons hart niet echt kunnen openstellen voor de cliënt. We vergeten dan dat we als mensen evenwaardig met 
elkaar onderweg te zijn en we verschuilen ons achter onze professionele rol.
Deze remmende factoren gaan vaak terug tot onze beleving als kind. Zo vonden wij als kind allerlei manieren uit 
om onszelf – en ons verhaal - te beschermen tegen kwetsbaarheid. We probeerden daarmee te voorkomen dat 
we gekleineerd en teleurgesteld zouden worden. Vaak zijn dergelijke beschermingsmechanismen de oorzaak 
van blokkades, die ook later remmend werken in het begeleidingswerk als zorgprofessional. Aansluitend bieden 
de zorgpraktijk en de diverse opleidingen tot zorgprofessional vaak weinig handvatten en instrumenten om deze 
gestolde kindervaringen in beweging te brengen en een groeiproces te ontwikkelen.
We getuigen in deze workshop over onze eigen zoektocht en over hoe deze betekenisvol kan zijn in het aangaan 
van authentieke contacten met de ouders en de kinderen die we ontmoeten. Een waar puzzelstuk dat mogelijk 
verbredend en verdiepend kan werken in het ondersteunen van cliënten. We doen dit in een dialoog met elkaar 
en geven aansluitend aan de deelnemers die dit wensen de kans om ‘wat het met hen doet’ te delen.”

Over de context en achtergrond: “Het verhaal dat we vertellen, is een volledig organisch gegroeid 
verhaal. Er zat geen plan achter en ontstond geheel toevallig. We hadden niet door dat we een verhaal 
aan het schrijven waren. Het is dus met terugwerkende kracht geschreven op vraag van Walter 
Krikilion, stafmedewerker binnen het OPZ, om het hier met jullie te delen. Tijdens de vorige studiedag 
van het OPZ met als titel ‘Zingeving in therapie’ (2016) hoorden we tot onze verbazing voor het eerst 
heel wat ervaringen en getuigenissen die overeenstemden met het pad dat wij spontaan aan het 
bewandelen waren. Ervaringsdeskundige Griet Leysen bevestigde in de plenaire lezing dat het net 
een verwerkt verhaal van de therapeut is, dat haar hielp in haar proces, met andere woorden dat, 
wanneer de hulpverlener iets waardevols vanuit zijn eigen ervaringsdeskundigheid kan delen, dit voor 
het herstelproces van de cliënt zeer sterk van betekenis kan zijn.
Verwonderd omdat wij dat ook spontaan doen, deelden we tijdens de middagpauze onze verwondering 
met Griet en Walter. Rond die tijd verscheen eveneens op vraag van de redactie van het tijdschrift 
van de vereniging cliëntgericht-experiëntiële psychotherapie het verwerkt verhaal van Jorinde (Zajac 
2017). Walter pikte dit op, en een paar maanden later werden we gevraagd om één van de workshops 
te verzorgen.”

Jorinde Zajac: verslag van een persoonlijke zoektocht

Ik beschrijf een leerproces dat zich in eerste instantie jaren op een onbewust niveau afspeelde, 
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vanuit een rationeel willen zorg dragen voor anderen, en bij nader inzien vanuit een vermijdende 
hechtingsstijl. Het is een proces dat het meest gericht is op durven diep en intens te hechten. In de 
eerste plaats hechten aan en in mezelf en wat dat losmaaktee in relatie tot mijn dierbaren, maar ook 
wat dat teweeg bracht in relatie tot de kinderen, ouders, gezinnen en collega’s die mijn pad kruisen. 
Het hart was er wel, maar er bleek een zorgvuldig opgebouwde muur rond gezet. Ergens op mijn 
levenspad kreeg ik net zoals de kinderen en de ouders die ik in mijn werk ondersteun, ook te weinig 
zorg en deel ik veel meer met hen dan ik eerst dacht. Ik ben nu zeventien jaar aan het werk en als 
ik terugblik, kon ik niet altijd voldoende zorg bieden aan cliënten en kon ik niet diepgaand en intens 
genoeg bij hen aanwezig zijn.
Dat voelde ik het scherpst bij de ouders die mijn pad kruisten, maar al voelde ik mij bij de kinderen 
comfortabeler, ook bij hen kon ik niet de diepte of de kern bereiken die ik vandaag wel kan bereiken. Mijn 
proces kreeg gelukkig een wending van waaruit zorg dragen voor anderen kon ontstaan dat gebaseerd 
is op warmte, graag zien, werken met hart en ziel en passie. En van waaruit ook evenwichtige zelfzorg 
kon ontstaan. Ik wil mijn verhaal delen. Een verteren van mijn zoektocht de afgelopen jaren en een 
proberen te bevatten wat mij nu precies als mens, psycholoog en therapeut drijft. En hoe het nu toch 
komt dat ik me voor een groot deel uitdruk via dit beroep. Wat me steeds treft in de literatuur is het 
feit dat een groot gedeelte van de therapie-uitkomst bepaald wordt door de persoon van de therapeut. 
Achter de therapeut voel en weet ik nu, schuilt een mens.

Achtergrond in het werk

Ik werk sinds tien jaar op een residentiële kinderpsychiatrische leefeenheid van het Openbaar 
Psychiatrisch Zorgcentrum te Geel. Ons team vangt kinderen op tussen de leeftijd van 5 tot 10 jaar. 
We staan open voor alle vormen van problematiek. Kinderen verblijven gemiddeld negen weken bij 
ons, maar dat kan ook oplopen tot enkele maanden. We bieden gezinsdagbehandeling, gezinssessies, 
individuele therapie en onze leefgroepsleiding loodst de kinderen door het dagelijkse leven heen. We 
zoeken op maat uit wie wat nodig heeft en observatie en behandeling overlappen elkaar.
We plaatsen ons naast kinderen met complexe en ernstige problematieken; hechtingsstoornissen, 
autisme, depressie, ADHD of een combinatie van deze diagnoses. Wat alle kinderen gemeen hebben, 
is dat ze geraakt zijn in hun mens-zijn en vaak het gevoel kregen niet te voldoen. En we plaatsen ons 
naast hun ouders. Ook zij hebben vaak zware en diepgaande kwetsuren opgelopen in hun gezinnen 
van herkomst, maar ook binnen de hulpverlening zelf. Het overgrote deel van de ouders die ons 
toelaten naast hen te mogen staan, zijn vaak meerdere keren recht in hun hart geraakt waardoor 
het gevuld werd met diepe angst, woede en schaamte. Ze houden het nu daarom zorgvuldig gesloten 
voor anderen, bang hun hart nog eens te voelen krimpen of breken. Het besef dat deze mensen een 
heel zachte, warme en geruststellende hand nodig hebben, kwam bij mij pas jaren later. Daarnaast 
ondersteunen we scholen en andere instellingen die het net zoals wij soms ook niet meer weten.
Zonder dat ik het door had, overkwam me daar hier iets heel bijzonders en begon mijn eigen hart zich 
heel stilletjes te beroeren en te ontvouwen, en ontstond het besef dat ook ikzelf een gevoelige ziel ben 
en een gevoelig hart heb.

Op afstand en onbewust

Tijdens mijn stage gedurende de opleiding tot cliëntgerichte speltherapeut volgde ik een meisje van 
9 jaar. Ze had een hechtingsprobleem en liet me alle hoeken van de spelkamer zien, niet bereid om 
zich te geven, haar hart was volledig op slot. Daar en toen besloot ik om te blijven vechten voor dit diep 
gekwetste meisje, maar dat kon niet zonder ook te vechten met mezelf. Ik zal de opmerking van mijn 
supervisor nooit vergeten toen ik hem zei dat ik zo’n affiniteit voelde met kinderen die ernstig gekwetst 
zijn in hun hechting: “Misschien kwam dat wel doordat ik zelf net op het nippertje gered was van een 
hechtingsprobleem en ik daarom hun noden zo goed kon bevatten”. Ik kon zijn bijzondere uitspraak 
toen echter geen plaats geven. Ik kende, dacht ik toen, immers een gelukkige kindertijd en jeugd. Het 
was een typisch gezin, moeder, vader, twee broers en op het eerste gezicht geen problemen. Er was 
slechts een nare herinnering die in mijn geheugen staat gegrift. Toen ik in het eerste leerjaar zat, werd 
ik geterroriseerd door een meisje uit het tweede leerjaar. Het kwam niet in me op om dat te delen met 
mijn ouders.
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Toen ik contact zocht met de Vlaamse Vereniging voor Cliëntgericht-Experiëntiële Psychotherapie en 
Counseling – ik deed mijn opleiding in Nederland – en te horen kreeg wat ik ervoor moest doen om in 
België erkend te kunnen worden als cliëntgericht kinderpsychotherapeut moest ik wel even slikken. 
Die supervisie-uren, daar kon ik me iets bij voorstellen, maar de groepstherapie en individuele 
therapie: “dat had ik toch niet nodig”.
Mijn tocht had in eerste instantie als enig doel de erkenning; ik wilde graag net zoals mijn collega’s 
erkend worden, alsof ik dan pas iets te betekenen zou hebben. Ik was me er echter toen niet van 
bewust dat ik op zoek was naar een ander soort erkenning. Nu pas kan ik woorden geven aan wat mij 
in dit proces is overkomen en begrijp ik ten volste de reikwijdte ervan.

Op zoek naar mijn hechtingsstijl

Wij kunnen over het algemeen heel goed andermans hechtingsgedrag, dat van de kinderen en de 
ouders die we begeleiden, analyseren; dat is namelijk een onderdeel van ons werk. Daar kunnen we 
bij wijze van spreken een hele teamvergadering mee vullen. En vullen we zelfs nog voor onze cliënten 
in welke weg ze dienen te bewandelen en zeggen we hardop dat we “toch niet kunnen begrijpen 
dat mensen op een bepaalde manier in het leven staan en dat ze daar voor hun kinderen toch iets 
aan moeten doen”. Maar om echt empathisch naast gekwetste cliënten te kunnen staan – zo heeft 
mijn reis mij geleerd - moeten we meer intensiteit, meer mildheid en nederigheid aan de dag durven 
leggen. Ik stelde op een gegeven moment vast dat mijn eigen hechtingsstijl me toch vaak in de weg 
heeft gezeten om echt en diepgaand contact te kunnen maken met ouders, kinderen en teamleden; ik 
heb sommige harten gekwetst. Een hard besef. Mijn hechtingsstrategie draag ik als mens mee in alle 
rollen die mijn mens-zijn omvat, dus ook in mijn rol als psycholoog en therapeut.
Kan ik, omdat ik als kind niet met hulpverlening in aanraking ben gekomen, geen therapie heb gehad 
en mijn ouders het er niet zo slecht van hebben afgebracht, er vanuit gaan dat ik veilig ben gehecht? 
Is mijn emotionele en relationele ontwikkeling die daaruit voortvloeit dan wel normaal verlopen? Kan 
ik mijn stress registreren en reguleren? En zoek ik troost op of houd ik afstand? Wie vertrouw ik mijn 
diepste emoties toe? Durf ik naar dat kleine meisje in mezelf te gaan? Kortom, ben ik eigenlijk zelf in 
staat om dat wat ik van cliënten verwacht of hen adviseer zelf toe te passen?
Mia Leijssen verwees enkele jaren geleden (De Ceulaer 2010) naar de term ‘wounded healers’, gewonde 
genezers. Een therapeut, zegt zij, moet bereid zijn om zijn eigen kwetsuren onder ogen te zien. Hij 
mag ze niet wegmoffelen.
Wat ik echter vaststelde, is dat ik er, naast het bewust worden, het benoemen en het verteren van 
mijn verleden, in het hier-en-nu de diepgewortelde gevolgen van droeg en die gevolgen vaak zonder 
te beseffen in de therapeutische relatie bracht. Het zijn als het ware twee aparte processen: de 
zware queeste rond je verleden aangaan, is het eerste proces en in zekere zin helend. Het tweede 
proces is echter ook noodzakelijk: in het hier-en-nu is het hard en bewust oefenen om ingeslepen 
hechtingspatronen in beweging te brengen.
Ook ik had niet vervulde behoeften. Het overkwam me gelukkig niet vaak, maar ik heb moeders 
‘weggejaagd’ omdat ze boos waren over mijn manier van bejegening. Ze voelden dat ik hen 
veroordeelde. Het was dat niet erkend gekwetst kind in mezelf dat indertijd met deze vrouwen sprak 
en hen kwalijk nam hoe zij de behoeften van hun kind niet erkenden.

Groepstherapie

Ik kon starten in een groep binnen een Centrum Geestelijke Gezondheidszorg, tussen cliënten, geen 
medestudenten. Het was verschrikkelijk spannend om naar de intake te gaan. Tijdens de intake begon 
ik tot mijn grote verbazing te wenen. Tegen die stroom van tranen viel niets te doen. Ik wist niet 
waarom ik zoveel verdriet had en schaamde me voor de tranen. Ik herinner me dat een tijdje voor de 
intake weer migraine kwam opzetten, maar linkte dat toen niet met stress.
Binnen de groepstherapie kreeg ik een aantal harde en confronterende levenslessen te verwerken.
Tijdens de eerste sessie was ik verdoofd aanwezig. Ik besefte ineens dat ik tussen mensen zat die, 
net zoals de kinderen en de ouders die ik op het werk volgde, ernstig gekwetst waren. Ik zat niet 
meer tegenover hen, maar tussen hen. Als ik heel eerlijk ben, was ik daar toen in mijn gedachten 
arrogant aanwezig. Met welk doel zat ik hier? Met mij was het gelukkig zo erg niet gesteld. Ik keek 
naar de anderen door mijn psychologenbril. Ik was nog niet klaar om me als Jorinde tussen de andere 
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groepsleden te plaatsen. Nu besef ik dat ik mezelf van kleins af aan had aangeleerd om zelfstandig en 
niet leunend op anderen door het leven te gaan. Ik vertrouwde er niet op dat anderen goed zorg voor 
me konden dragen. Mijn gehechtheidsstrategie maakte dat ik emotioneel afstand hield van de andere 
groepsleden.
Dit was een tweede levensles: mezelf als cliënt leren zien. En vooral dat er niets mis was met de 
positie cliënt te zijn. Dat er ook bij mij lijden aanwezig was, weliswaar op dat moment nog niet van die 
orde dat het me van mijn sokken blies. Dat gebeurde pas later. Na twee sessies lukte het me om mijn 
beroepsbril af te zetten en kon ik mijn groepsleden en mezelf anders leren zien. Gewoon mensen van 
vlees en bloed, allemaal gelijkwaardig, een voorgeschiedenis doet er werkelijk niets toe. Het waren 
nu juist hun voorgeschiedenissen waardoor ik voeling en verbinding kreeg en mijn tranen kon laten 
stromen voor en met hen. Dat was, achteraf gezien, ontzettend helend, gewoon mogen wenen zonder 
reden. En ook helend was dat als ik een thema inbracht, ik kon ervaren hoe betrokken iedereen was 
en hoe de groepsleden echt oprecht luisterden naar mij. Dat ze in mij interesse hadden, ook als ik 
overspoeld werd door emoties. Dat waar ik zo bang voor was, dat ze me zouden afwijzen als ik emoties 
zou tonen, gebeurde niet; integendeel. En het gaf me het vertrouwen dat ik met heel mijn hebben en 
houden bij hen mocht bestaan.
In het begin moest ik oefenen met een positie in te nemen en contact te maken; en durven om ook 
eens het woord te nemen. Uit het diepst van mijn dikke teen een thema met veel schaamte inbrengen: 
hoe zouden de anderen over mij denken? Dat kost dus veel moeite, in durven brengen waar je mee 
worstelt. En dan ook nog eens inschatten wanneer het past, en of je de ruimte wilt innemen of juist 
de ander wil laten voorgaan met zijn verhaal. Ik ging door alle fases heen: van niets zeggen, de ander 
altijd voorlaten, naar bijna egoïstisch redeneren dat ik nu toch degene was die aan het woord mocht 
zijn en vervolgens in mezelf kwaad werd dat weer de ander, en altijd dezelfde persoon aan het woord 
is.
De therapeut introduceerde focusoefeningen. Zo leerde ik contact te maken met mezelf en werd ik me 
bewust van innerlijke gewaarwordingen.

Individuele therapie

Het was verschrikkelijk eng om ineens de ogen op mij gericht te krijgen zonder de steun van de groep. 
Met het rood op mijn kaken heb ik de eerste uren op mijn stoel gezeten. Wat moest ik zeggen? En 
dan die continue gedachte ‘wat denkt mijn therapeut nu over mij?’ Ik kon de intimiteit, de focus op mij 
nauwelijks verdragen. In dit één-op-één contact voelde ik de angst voor afwijzing weer heviger. Die 
angst voor afwijzing ontstond - wordt me nu duidelijk - in het prille begin van mijn leven en was de 
kiem voor mijn vermijdende hechtingsstijl.
Onvoorwaardelijke acceptatie - uitgebreid beschreven in alle therapieboeken - mocht en kon ik voor 
het eerst in mijn leven diepgaand ervaren. Mijn therapeute die met veel rust, mededogen, met de 
nodige voorzichtigheid en toch met stevigheid al mijn thema’s ontving; thema’s waar ik zelf bang 
voor was. Hoe schuchter ik de eerste uren ook op die stoel kroop, op een gegeven moment was ik zo 
vertrouwd met haar dat ik alles kon inbrengen. Vaak nog met de nodige schaamte, maar ik bracht 
mijn thema’s ter sprake. Dat mee te mogen maken en ervaren, was een geschenk. Alles werd door 
de therapeute ontvangen en begrepen. Geen enkele keer reed ik met irritatie naar huis. Dat had te 
maken met het feit dat mijn therapeute voortdurend in woorden, gevoel en lichaamstaal op mij was 
afgestemd.
Ik leerde de boodschappen die ik doorheen de tijd – vooral in relatie tot mijn moeder – had ontvangen, 
los te laten. Ik had bijvoorbeeld altijd gedacht dat verdriet laten zien een teken van zwakte was. Ik 
herinner mij dat ik als kind alleen kon wenen als ik een slecht rapport had. Dan kon ik troost toelaten; 
hoewel, ook dan hield ik me emotioneel nog steeds enigszins afzijdig. Terwijl het logisch zou zijn 
geweest dat ik eerder verdrietig zou zijn geweest over het pestgedrag van dat meisje op school en dat 
zou hebben gedeeld met mijn ouders. 
Focustechnieken hielpen me om dichter bij mijn kleine ik te geraken, dat gevoelige meisje dat doorheen 
de tijd zwaar was ondergesneeuwd. Via de oefeningen leerde ik stap voor stap naar haar toe te gaan. 
Eerst via het gewoon leren waarnemen en registreren van signalen, bijvoorbeeld een lichamelijke druk 
die ik ervaarde ter hoogte van mijn borstkas. Daarna door die gewaarwording te leren symboliseren. 
De fantasie die ik als kind al kende, ontvouwde zich gewoon weer als ik mijn ogen dicht deed.
Ik herinner me dat mijn therapeute af en toe vroeg naar mijn gezin van herkomst. Dan had ik steeds 
hetzelfde antwoord, dat er in mijn gezin ‘niets was’. De woorden van mijn therapeute – ‘dat geen enkel 
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gezin perfect is’ - deden me wankelen. Maar ik leerde mijn overtuiging er wel door los te laten en 
kreeg via de therapeut de geruststelling en de toestemming om eens met een kritischere blik naar 
mijn gezin te kijken.
En toen gebeurde er iets in mijn persoonlijk leven waardoor even de wereld instortte. Ik kreeg een 
miskraam. De miskraam op zich was al iets om te verteren, maar nog meer het verdovende gevoel dat 
ik ervaarde nadat ik wist dat ik zwanger was. Ik kon de hele tijd maar één ding denken, namelijk dat 
ik dit kindje niet graag zou kunnen zien. In die periode kon ik zelf nauwelijks ademen. De therapeute 
ademde voor mij, in mijn plaats. Door deze ingrijpende gebeurtenis kwam mijn kernconflict aan het 
licht. Een conflict dat zijn wortels kende in de eerste fase van mijn leven, in de vroege relatie met mijn 
moeder. Voor de eerste keer in mijn leven liet ik immens veel zorg toe van mijn therapeute, partner, 
familie, vrienden, collega’s en liet ik mij troosten. En wat een deugd deed dat, werkelijk kunnen 
voelen hoe betrokken iedereen op me was en dat echt binnen laten komen. Pas toen legde ik de link 
naar de relatie met mijn moeder en kon ik door in gesprek te gaan met haar bijeen puzzelen dat ze 
een postnatale depressie had gehad na mijn komst en bijkomend heel moeilijk een intiem contact 
met mij als baby kon aangaan. Ik heb mijn moeder emotioneel lang in bescherming gehouden. Ik 
kon haar begrijpen, dat het haar schuld niet was, dat ook zij slachtoffer was van haar generatie. 
Maar naar dat kleine baby’tje in mezelf terugkeren, naast haar gaan zitten en stil staan bij wat ze 
allemaal had gevoeld, hoe angstig, kwaad en verdrietig ze was, dat lukte me niet. Loyaliteit, de 
angst om de liefde van je moeder te verliezen wanneer je opkomt voor jezelf, kan heel diep snijden. 
Tijdens de tweestoelentechniek waarbij de therapeute mijn moeder denkbeeldig in de andere stoel 
liet plaatsnemen, kon ik kwaad op haar worden en durfde ik uit te drukken hoe diep ze me geraakt 
had als baby. Hoe verschrikkelijk het was dat ik die koestering niet had gekregen en ik van daaruit 
had geïnterpreteerd dat ik niet waardevol genoeg was. Toen het eenmaal lukte om die woede en dat 
verdriet naar buiten te laten komen, begon de weg naar heling. Maar na de heling kwamen ook andere 
vragen naar boven. Hoe kan je echt in contact met de ander gaan en je niet ongemakkelijk voelen, hoe 
kan je de ander je emoties laten zien zonder bang te hoeven zijn dat de ander mijn emoties niet zou 
kunnen dragen? Kortom, hoe kon ik ook buiten de veilige grenzen van de therapie en supervisie mijn 
vermijdende hechtingsstijl ombuigen en mezelf en de ander leren ervaren als veilig.

Supervisie

De periode waarin ik supervisie volgde - bij een kindertherapeute en bij een gezinstherapeut - viel 
me zwaar. Het kleine meisje in mezelf was voortdurend op zoek naar bevestiging: “ik doe het toch wel 
goed?”. Ik interpreteerde uit alles keer op keer weer dat het niet goed genoeg was en ik vertrok elke 
keer met een banger hart naar de supervisie.
Nog voor ik zelf toe was aan het herkennen en erkennen van obstakels in mijzelf, werden thema’s 
al ingebracht door mijn supervisoren. Het perfectionisme bijvoorbeeld dat voor mij op dat moment 
bedreigend was om te her- en erkennen, want er lag voor mij een negatieve lading op dat woord. Het 
feit ook dat ik niet durfde door te vragen bij ouders, bang om ze te kwetsen. En op basis daarvan gaf ik 
mezelf een negatief rapport terwijl mijn supervisoren oprecht het potentieel in me zagen.
In deze fase van mijn proces ervoer ik een enorme hopeloosheid, een gevoel van “ik ga dit nooit 
kunnen en al helemaal niet zo goed als mijn supervisoren”. Ik heb op het werk toen ook vaak bij 
collega’s geweend en hen regelmatig gezegd dat kindertherapie nog wel aan mij besteed was, maar 
dat ik het had gehad met ouder- en gezinsbegeleiding. Het feit dat ik dat mocht zeggen en mijn 
verdriet en boosheid mochten bestaan, was helend. Het niet mogen weten, machteloosheid mogen 
ervaren na een zwaar oudergesprek deden veel deugd.
In de supervisie heeft er een voor mij cruciale uitwisseling plaats gevonden. Mijn supervisoren prezen 
me voor mijn reflectief vermogen en dat was aanvankelijk heel fijn om te horen, dat was mijn houvast; 
ik deed toch iets goed. Maar ik kreeg op een bepaald moment het gevoel dat ik de enige was die aan 
het ‘werken’ was, die reflecteerde en dat ik de enige was waar ‘iets mee aan de hand was’. Tot op dat 
punt had nog nooit iemand van mijn collega’s, docenten, supervisoren die ik ontmoette, gedeeld dat er 
ook iets in hun voorgeschiedenis lag. Wel het feit dat we moesten stilstaan bij onszelf en ons handelen, 
dat wel. Hoe langer hoe meer kreeg ik het gevoel dat alleen ik imperfect was en mijn supervisoren 
en collega’s perfect, zonder ruis, vrij van alle moeilijkheden. Alsof alleen ik in mijn voorgeschiedenis 
iets had meegemaakt. Dat was beangstigend en bracht schaamte met zich mee. Bijna tot op een 
punt dat ik er de brui aan wilde geven. Mijn supervisor pikte gelukkig mijn ongemak, mijn continue 
oncomfortabel voelen, op. Daar is het vaak over gegaan, dat ik me ongemakkelijk bij hem voelde. Op 
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mijn vraag gaf mijn supervisor iets terug over zijn eigen voorgeschiedenis en zijn eigen worstelingen 
waardoor hij voor mij veel transparanter werd, een mens werd en geen ideale perfecte therapeut en 
supervisor, waar ik me toch nooit aan zou kunnen meten. Hij was daar en toen een rolmodel voor mij. 
In dat gesprek is de kiem voor mijn persoonlijk groeien als ouder(s)/gezinstherapeut gezaaid.

Daar-en-toen en hier-en-nu

Hoewel ik na verloop van tijd heel bewust in de therapie en supervisie aanwezig was, en de therapie 
en therapeute op een bepaald moment diepgaand nodig had, had ik geen flauw idee wat me dit later 
zou brengen als mens en wat me dit zou brengen in alle rollen die ik opneem: de moeder in mij, de 
partner, de vrouw, de vriendin, de kennis, de collega, de zus, de dochter, de kleindochter, de nicht. Ik 
leefde van uur tot uur, van moment tot moment zonder te beseffen dat ik iets groots aan het doen was. 
Ik heb lang uitgekeken naar het einde van de vijftig sessies therapie. Helemaal in de veronderstelling 
dat ik dan bevrijd was. Ik kon niet zien dat een mens een leven lang in beweging is. Ik ben ook gestopt 
na die vijftig uren. Om er vervolgens later weer mee te starten. Nu pas bevat ik waarom.
Ik heb lang gedacht dat ik, na het contact maken met het gekwetste baby’tje in mezelf en ik er de 
tijd en ruimte voor had genomen om daar rond te rouwen, verder kon, maar niets was minder waar. 
Het moeilijkste stuk moest nog beginnen. In het hier-en-nu zelf leren kruipen en stappen, mezelf 
weer evenwichtig opbouwen en daarbij vooral gezonde coping-mechanismen zien te vinden. Ik heb dat 
zwaar onderschat. De gevolgen van mijn hechtingsstijl waren diepgeworteld en aanwezig in alle rollen 
van mijn mens-zijn en verplaatsten zich van rol naar rol.
Op een bepaald moment begreep ik dat ik eerst door de snijdende pijn moest: de pijn voelen, het 
verdriet er rond toelaten, om het vervolgens los te kunnen laten. Mijn hart is lange tijd door anderen 
gezalfd geweest, door anderen met veel liefde, geduld en onvoorwaardelijke acceptatie ontvangen: 
door de mensen die ik via de groepstherapie leerde kennen, door mijn therapeute en supervisoren, en 
parallel daarmee de shiatsu-therapeute, osteopaat en neuro-emotionele therapeute, maar ook door 
vriendinnen, mijn partner, familie en collega’s. Een bont gezelschap was en is dat, maar allemaal 
met een groot warm hart waarmee ze me door intens moeilijke periodes sleurden en mee ademden 
als het mij niet lukte. Zonder het te beseffen leerde ik elke vezel in mijn lijf kennen en leerde ik mijn 
eigen hart te zalven, er lief voor te zijn. Dat laatste gebeurt volgens mij automatisch als je toelaat dat 
anderen het mogen zalven. In het hier-en-nu kan ik, als ik mijn hart weer wil sluiten en geen troost wil 
of durf toe te laten, het snel weer openen. Mijn hart bonkt dan letterlijk zelf op de ‘deur’, vastberaden 
om zonder angst in het leven te staan. Ik heb geleerd om mijn eigen surrogaatmoeder te zijn. Een 
kracht in mezelf waardoor ik nu in mijn verbeelding wanneer ik maar wil naar die kleine baby in mij 
kan terugkeren, haar heel intens kan vastnemen, haar op mijn schoot kan zetten, haar kan koesteren 
en haar kan geruststellen.
Toen leefde ik in mijn hoofd. Ik had geen idee dat er ergens in de diepte van mijn hart een open wond 
lag te zweren. Er viel niet in mijn hart te geraken, er was als het ware een dikke muur rond mijn hart 
had opgebouwd. Die hield het potentieel, de warmte en de liefde, tegen. Dan kon ik niet nogmaals 
worden gekwetst. In mijn rol als oudertherapeut kreeg ik daar voor het eerst last van. Ik ontmoette 
een aantal moeders die ook een dikke muur rond hun hart hadden gebouwd en die me niet zomaar 
toegang gaven, me niet zomaar ontvingen. En dat triggerde mij, het gekwetste baby’tje in mij stond 
op. Ze was bang en om de angst niet te voelen, veroordeelde ze deze moeders, in plaats van het 
gesprek met hen aan te gaan en sloot ze haar hart van hen af. Dit leidde er vervolgens toe dat zij 
hun muur nog hoger optrokken. Dat is een heftig besef. Ik eiste te veel, te snel, te oppervlakkig, was 
veroordelend, bij deze moeders een rechter in plaats van een therapeut. Nadat ik de angst in mezelf 
in therapie en supervisie recht in de ogen had gekeken, gebeurde er iets bijzonders. Ik ontmoette een 
moeder die veel had meegemaakt en een verbitterde indruk maakte; haar hart zat op slot. Ik heb als 
oudertherapeut voor en met haar gevochten om haar eens met andere ogen waar te durven nemen. 
Op het einde van de opname van haar zoon omhelsde ze me plots en zei ze dat ik de eerste was die 
haar als mens behandelde en haar een gevoel gaf er iets toe te doen, terwijl anderen een rapport over 
haar schreven en maar bleven hameren op dat wat ze niet goed had aangepakt.
Nu ben ik met hart en ziel aanwezig. Mijn hart is gelijmd en het litteken is bijna geheel verdwenen. De 
muur is afgebroken. In mijn rol als therapeut-psycholoog ben ik enorm bevrijd. Door het afgelopen 
jaar op metaniveau naar mijn eigen proces te kijken, kwam het in een stroomversnelling, viel ik van de 
ene verbazing in de andere en kreeg ik nog meer inzichten. Ook via de meer alternatieve therapieën 
waardoor ik me in het hier-en-nu laat ondersteunen kwamen nieuwe inzichten. En daarnaast het 
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boeddhisme, het spirituele leven, yoga: het maakt me rijker en serener. Het inzicht is zo eenvoudig 
en puur. Ik koos bewust om alle emoties die op mijn pad kwamen toe te laten, te voelen, ze niet te 
ontkennen en te onderdrukken, ook de emoties die voor mij taboe waren, zoals arrogantie, venijn, 
haat en jaloezie. Emoties die me verre van perfect maakten. Ik begon te oefenen, mezelf te reguleren 
in het compleet tegenovergestelde te leren en durven voelen. En zo kwamen emoties op mijn pad 
waarvan ik het bestaan slechts in het woord kon bevatten, maar zelf nooit had ervaren: nederigheid, 
dankbaarheid, compassie, mildheid, maar ook passie, creativiteit, vrijheid, warmte, oprechtheid en 
diepe liefde. Nu de muur rond mijn hart niet meer zo hoog en dik is, kan ik veel beter transparant en 
authentiek aanwezig zijn bij cliënten. Ik kan de ander zonder angst tegemoet treden waardoor ik me 
een liefdevolle weg kan banen doorheen de hoge en dikke muren die ouders en kinderen doorheen de 
tijd rond hun hart plaatsten. Ik kan, indien ze dat toelaten, intens contact maken en met hen op een 
geruststellende, respectvolle, open en authentieke manier in gesprek gaan. Zo geraak ik met ouders 
en kinderen op die donkere en duistere bodem van de oceaan en kan ik hen daar stevig vasthouden. Ik 
heb ooit ook op de bodem gezeten, ik heb pijn gekend, angst, verdriet, schaamte, woede, jaloezie, haat 
en zelfdestructie gevoeld. Omdat ik al deze pijnlijke emoties in mezelf heb leren toelaten, ze leerde 
niet te veroordelen en leerde er niet in te blijven hangen, ze heb leren zalven en mezelf er van leerde 
bevrijden, kan ik nu met heel mijn hart en mijn ziel aanwezig zijn bij mijn cliënten. En kan ik contact 
maken met hun duistere gevoelens omdat ik die van mezelf ook niet uit de weg ging. Nu verpand ik 
mijn hart en ziel aan ouders en kinderen waarmee ik met heel mijn hebben en houden uitdruk dat 
ik hen graag zie. En ben ik transparant en mentaliserend aanwezig. Ik geloof en ervaar dat op deze 
manier aanwezig zijn, op deze manier contact maken, er verschuivingen kunnen ontstaan. De ouders 
en kinderen die wij in Geel ontmoeten, hebben dat vaak nog nooit zo diepgaand ervaren, dat ze er toe 
doen, ze waardevol zijn, ze niet verschillend zijn van mij, maar gelijkwaardig.

De erkenningscommissie gaf me een groot geschenk. Iets wat ik nodig had. Wat ik binnen de 
groepstherapie, de individuele therapie en supervisie heb mogen ervaren, heeft van mij een rijk mens 
gemaakt en, daarmee samenhangend, ook een rijke therapeut.
Het feit dat ik zelf cliënt ben geweest en me tot de dag van vandaag nog steeds laat ondersteunen 
door alternatieve therapieën, heeft me nederig gemaakt ten opzichte van de ouders en kinderen die 
ik in mijn werk ontmoet. Veel ontzag heb ik voor hun queesten. Voor de pijn die zij in hun hart moeten 
bestrijden. Er komt niet zomaar beweging in ons hart. Ik heb zelf mogen ondervinden dat daar niet 
alleen veel moed voor nodig is, maar ook therapeuten die met mededogen naast ons gaan staan.

Tot slot

Onlangs kreeg ik van anderen woorden die nog duidelijker uitdrukken hoe er in mij een kernconfict 
ontstond en hoe ik daar mee om ben gegaan in mijn therapeutisch proces.
Enerzijds had ik op niveau van mijn hart verkeerd geïnterpreteerd dat ik als baby een teleurstelling 
was. Een gevoel dat niet voor en van mij was, maar ik kreeg ook niet de geruststelling dat het niets 
met mij te maken had, waardoor het gevoel zijn eigen leven ging leiden.
Anderzijds heb ik in therapie en supervisie zonder het te beseffen iets in mezelf teweeg gebracht: 
‘earned secure attachment’. Ik heb een veilig nest in mezelf leren bouwen, ik heb geleerd mezelf 
graag te zien en leer elke dag mezelf te ontslaan van dat gevoel een teleurstelling te zijn waardoor 
er meer veiligheid in mezelf is ontstaan en mijn hart daardoor zich ook kan openen voor anderen. Ik 
heb me durven openen naar mijn therapeute en supervisoren, ook al schreeuwde alles in mij dat ik 
moest vluchten. Ik heb via hen mogen ervaren dat hun nabijheid me deed groeien en mocht ervaren 
dat ze me nooit afwezen, altijd bereid waren het gesprek aan te gaan, ook als ik kwaad werd of het hen 
in mijn ogen lastig maakte. Ik heb via hen mijn hechtingsstrategie uitgebreid met nieuwe adequate 
strategieën en kon hen ervaren als veilige gidsen. Ik kan zeker niet zeggen dat ik een ongelukkig mens 
was voor ik in therapie ging, maar vandaag kan ik diep en intens voelen waardoor ik het leven sereen 
en voluit kan leven en mijn levenskwaliteit enorm hoog is.
Dat dat ooit begonnen is met één iemand, een lieve, warme therapeute, die me een welgemeende 
intense hand gaf en me recht in de ogen keek en daarmee uitdrukte: “ik ben er voor je, ik zie je en laat 
je niet los, ik ben niet bang voor de bodem van de oceaan”. Dat had ik niet zien aankomen.
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Ingrid De Boeck: reflecties op het getuigenis van Jorinde

En dan begint mijn verhaal. Ik vond en vind het nog steeds fascinerend, en erg gewaagd hoe Jorinde 
openlijk reflecteert over haar eigen voorgeschiedenis en groeiproces als mens en hulpverlener. Zij 
legt voortdurend linken met haar eigen functioneren, zowel thuis als op het werk; linken die eigenlijk 
zeer logisch zijn en koppelt daar bovendien heel wat literatuur en kennis uit opleidingen aan, wat haar 
verhaal voor mij nog geloofwaardiger maakt.
In de praktijk vallen me heel wat positieve effecten van deze manier van denken op. Daar waar ik bij 
veel hulpverleners de nood of gewoonte voel om regelmatig te ventileren over hun cliënten - bij ons 
kinderen en hun ouders - valt het me op dat Jorinde dit eigenlijk weinig of nooit meer doet en altijd 
zeer respectvol over haar cliënten spreekt; dat ze eerder bij zichzelf op zoek gaat naar hoe nog beter 
in verbinding te kunnen geraken met de cliënt; en dat, wanneer er ruis in de relatie ontstaat, ze actief 
bij zichzelf op zoek gaat naar wat haar eigen aandeel kan zijn in plaats van het bij de cliënt te leggen. 
Ik merk dat zij op die manier snel zeer delicate en moeilijke thema’s bespreekbaar kan en durft maken 
in haar begeleidingen; en dat ouders en kinderen dat van haar aannemen, net vanuit dat wederzijds 
respect en vertrouwen als mens. Eigenlijk is het ook niet echt verrassend. Wat je echt van binnen 
voelt, straal je volgens mij authentiek ook uit. Je kan verbaal wel zeggen dat je noch bang en onzeker 
bent, noch met gevoelens van tegenoverdracht kampt, zoals wij hulpverleners zo graag beweren om 
toch maar niet onprofessioneel over te komen. Maar, non-verbaal kan je wat je voelt niet verbergen.
Je eigen herstelverhaal met iemand delen in de hulpverlening was vroeger gewoon ‘not done’ voor mij 
en zeker niet als leidinggevende. Men moest mij maar eens als zwak en kwetsbaar zien en het leek me 
zelfs ook een beetje onprofessioneel. Ik ben daarenboven twintig jaar geleden ook nog eens opgeleid 
in de cultuur dat je zo weinig mogelijk over jezelf deelt met je cliënt. Ik was vroeger dus Ingrid zonder 
achternaam, uit de regio Kempen, die de cliënt niet aanraakte, geen schouderklop durfde geven en 
zeker niets persoonlijks met de cliënt deelde. Ik gaf alleen advies en leek de perfecte mens. Zeer 
afstandelijk en weinig menselijk, bedenk ik nu. Ik ben zelfs zo arrogant geweest dat ik studenten en 
nieuwkomers in een kennismakingsgesprek screende op hun voorgeschiedenis en hun persoonlijk 
rugzakje, zonder na te gaan of in dat rugzakje een herstelverhaal zat of een onverwerkt verhaal dat 
al dan niet bewust nog om aandacht vroeg. Want daar zit wel een hemelsbreed verschil, besef ik 
nu. Ik weet niet of er mensen zijn die het boek ‘Het drama van het begaafde kind’ van Alice Miller 
gelezen hebben (Miller 2009). Zij geeft aan dat de meeste hulpverleners niet toevallig hulpverlener zijn 
geworden en dat net zij de meest deskundige kunnen worden als zij iets met hun rugzakje doen. Met 
andere woorden, je eigen ervaringsdeskundigheid zou een grote troef kunnen zijn. Wij hulpverleners 
zitten hier dus niet voor niks. We hebben ergens affiniteit opgebouwd in onze kinder- of jeugdjaren.
Tijdens mijn opleiding werd wel vaak gesproken over diepgaande zelfreflectie en nu nog vinden we in 
diverse soorten visies en methodieken wel iets terug over onze persoonlijke bagage die zo bepalend 
zou zijn. Helaas lijkt het later op het werkveld meer naar de achtergrond te verschuiven en lijkt het 
soms wel verboden terrein te zijn. Iedereen doet het zogezegd wel, maar ik moet eerlijk bekennen dat 
ik me afvraag hoe dan en waar, en dat ik het niet altijd zie. Het is vooral deze vaststelling die me aan 
het denken heeft gezet.
Ik heb dus bijna meer dan vijf jaar enkel geluisterd naar Jorinde’s verhalen, wel met veel respect, 
dankbaarheid en genoegen, en haar stilletjes geobserveerd. Op een dag begon ik me te schamen. Ik 
zag dat Jorinde hetgeen wat ons aangeleerd was - diepgaande zelfreflectie en linken leren leggen met 
onze eigen voorgeschiedenis – heel goed kon. Ik realiseerde me dat ook ik als hulpverlener eigenlijk 
niet perfect ben en mijn eigen verhaal heb; een verhaal dat ik nog nooit met iemand in de hulpverlening 
deelde. Toen ik haar dat bekende, zei ze dat ze dat eigenlijk al lang wist. En vanaf dan is ons proces in 
een stroomversnelling gekomen en ben ik met deze inzichten in mijn eigen leven en in mijn werk als 
hulpverlener en leidinggevende aan de slag gegaan.
We zijn dus samen op verschillende domeinen gaan experimenteren met cliënten maar nog meer met 
onszelf en onze medewerkers.

Jorinde Zajac: praktijkvoorbeeld

Ik geef een voorbeeld van werken met onze ervaringsdeskundigheid aan de hand van een oefening die 
ik met het team deed voor een meisje van negen jaar.
Tijdens de individuele sessies werd snel duidelijk dat dit meisje zich waardeloos voelde, heel diep op 
de bodem zat en heel destructief in het leven stond.
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Ik gaf het meisje mee dat zowat alle mensen worstelen of hebben geworsteld met stukken in zichzelf 
en de perfecte mens niet bestaat. Daar verschoot ze van.
Om haar mensbeeld te verbreden en verbinding te krijgen met anderen, gingen we daarom met z’n 
tweeën op ‘mensenkennisjacht’. Daarvoor deed ik een oproep aan het team.
Ik vroeg het team of er mensen in gesprek wilden gaan met dit meisje rond het thema jezelf graag 
(leren) zien. Vertrekkend vanuit hun eigen ervaringen, op zoek naar oprechte ontmoetingen van mens 
tot mens, niet van hulpverlener tot het meisje, waarin we prijs zouden geven wat er in onze harten 
schuilt of heeft geschuild aangaande dit thema.
Het meisje had drie vragen. Ik hielp haar tijdens de interviews om haar vragen te durven stellen:

 ▪ zie je jezelf graag?

 ▪ heb je al eens verdriet gehad?

 ▪ hoe doe je dat, jezelf graag (leren) zien? of wat wens je iemand toe die zichzelf niet graag ziet?

Het ontroerde me enorm om te zien hoeveel reacties ik uit het team kreeg, hoe variërend de 
getuigenissen waren en hoe zij stuk voor stuk met heel veel integriteit in contact gingen met dit 
meisje. En hoe ze zich zichzelf durfden blootgeven.

Ingrid De Boeck: toepassing in de praktijk

Ik ben meer gaan stilstaan bij mijn eigen hechtingsverhaal en dat van mijn medewerkers; hetgeen 
niet betekent dat alle medewerkers me nu bewust hun hele voorgeschiedenis onthullen of zelfs maar 
achter onze visie staan. Mensen delen heel veel over hun leven zonder het zelf beseffen. Door me hier 
op te focussen, kreeg ik meer zicht op het punt waar we met elkaar in conflict komen en waardoor ik 
met sommige mensen sneller verbinding vind. Ik kwam tot de conclusie dat onze eigen hechtingsstijl, 
onze voorgeschiedenis en de manier waarop onze ouders ons percipieerden en opvoedden zeer veel 
invloed kan hebben op ons werk.
Deze inzichten ben ik als ingangspoort gaan gebruiken om verandering te kunnen brengen en 
vooral dan op het niveau van communicatie, zelfreflectie en conflictsituaties. Ik tracht het te duiden 
door middel van een aantal voorbeelden, waarover ik meermaals mijn hoofd gebroken heb. Niet zo 
gemakkelijk, want ik wil graag de veiligheid van mijn medewerkers bewaken.
Ik doe een poging. In mijn loopbaan kwam ik collega’s tegen met wie ik onmiddellijk een zeer opvallend 
goed contact had. Het leek of we mekaar al langer kenden. Ik voelde dat we ongeveer op dezelfde 
manier dachten en handelden. Door mijn eigen voorgeschiedenis voorzichtig te beginnen delen, bleek 
dit achteraf helemaal niet zo toevallig. We hadden gewoon ongeveer dezelfde voorgeschiedenis. Door 
hier bewust mee om te gaan, kunnen we onze krachten versterken daar waar wij in onze kinderjaren 
affiniteit opgebouwd hebben, maar hebben we ook oog voor onze valkuilen. Wij delen namelijk helaas 
ook dezelfde negatieve gevoelens, daar waar net niet onze kracht ligt.
Ik probeer dus nu als leidinggevende mijn team zo samen te stellen dat er voldoende verschillende 
verhalen met hun specifieke vaardigheden aanwezig zijn. Ik zoek tijdens selectiegesprekken gericht 
naar een bepaalde kwaliteit waar ik op dat moment meer nood aan heb. Ik geef ook een voorbeeld 
in de omgekeerde richting. Er waren medewerkers waarbij ik minder verbinding voelde en soms 
zelfs frustratie. Tot ik doorkreeg dat ze bepaalde stukken van hun voorgeschiedenis naar mij toe 
projecteerden of andersom; dat een bepaalde communicatiestijl van hen me triggerde door een 
slechte ervaring uit mijn eigen voorgeschiedenis. Door hier op in te spelen, is er al veel ruis in de 
relatie verdwenen.
Vanuit mijn eigen geschiedenis heb ik ook nog eens zeer groot rechtvaardigheids- en 
verantwoordelijkheidsgevoel ontwikkeld, tot in het extreme. Aan betrouwbaarheid hecht ik veel 
belang. Ik word dus onder andere geïrriteerd van paraplupolitiek en ik voel vaak teleurstelling in 
me opkomen als mensen geen kleur bekennen en met iedereen meespreken. Dat geeft me dan een 
uitgesproken gevoel van onbetrouwbaarheid. Wanneer medewerkers, maar ook andere mensen 
binnen de organisatie of in mijn persoonlijk leven, met deze begrippen net iets anders omgaan dan 
ik, ook al weet ik dat ze zichzelf ook als een betrouwbaar en een verantwoordelijk persoon zien, kan 
me dat dus bijzonder frustreren. Daar waar ik vroeger onmiddellijk de strijd aanbond, tracht ik nu 
milder te zijn, meer te zwijgen en meer bij mezelf stil te staan, om vervolgens een communicatie 
proberen te voeren die ik voorheen niet gewend was. Bijvoorbeeld door eerst mensen te bedanken 
voor inspanningen die niet stroken met de mijne en te erkennen in hun mens-zijn of mijn excuses aan 
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te bieden. Mensen lijken dit wel te appreciëren. En het gesprek dat je oorspronkelijk wou voeren, heel 
bijzonder, mag nu wel soms aangegaan worden.
Door mijn eigen kwetsbaarheid te tonen, lijk ik meer mensen over de streep te trekken om ook met 
hun kwetsbaarheid aan de slag te gaan en zichzelf te tonen.
Tot inzicht komen is één, maar dit op een professionele manier trachten in te brengen, is daarbij voor 
mij een proces van uit de bocht durven gaan en fouten maken.
Een ander voordeel: de methodieken waarover ik het eerder had, kan ik beter naar de praktijk toe 
vertalen. Zo werken we onder andere met de methodiek rond ‘geweldloos verzet’, die je onder andere 
zicht geeft op hoe hulpverleners in escalatieprocessen geraken met hun cliënten. De hoofdboodschap 
is dat je geen impact hebt op het gedrag van je cliënt, maar wel op jezelf en je teamcommunicatie en 
dat daar net de kracht ligt. Het leidt automatisch tot betere zelfzorg.

Ingrid De Boeck: effecten van het delen van verhalen

 ▪ Eerst en vooral meer tevreden kinderen en ouders, meer tevreden hulpverleners omdat er meer 
verbondenheid is zonder teveel aan autonomie en een eigen identiteit te raken.

 ▪ Er is een spontane cultuur ontstaan waarbij heel wat medewerkers bewust op zoek zijn gegaan 
naar hun eigen voorgeschiedenis en daar soms zelfs een bepaalde therapie aan gekoppeld 
hebben. Mensen zien hun eigen verhaal niet meer als iets gefragmenteerds, iets dat losstaat van 
je taak als hulpverlener, maar als iets dat in verbondenheid kan gebracht worden met het werk; 
hetzij als herstelverhaal, hetzij als nog een deel van hen dat moet hersteld worden. Rugzakken 
worden dus echt aan de praktijk gelinkt.

 ▪ Er zijn opvallend minder afzonderingen.

 ▪ Kwetsbare jongeren met zware gedragsproblemen mogen blijven en worden niet meer 
weggestuurd onder het mom dat zij hier niet thuis horen omdat we onze onzekerheid niet durven 
toegeven. Want dat is een uitspraak die vaak in de hulpverlening gebruikt wordt. Dit kunnen wij 
niet aan, we hebben niet de juiste infrastructuur of personeel, we zijn niet de gespecialiseerde 
voorziening die dit kind nodig heeft, maar weten tegelijkertijd niet welke voorziening dan wel de 
nodige zorg kan bieden. We kunnen nu meer aan dan vroeger.

 ▪ Mensen vluchten minder weg voor hun emoties en gaan meer normaliseren. Ik heb het altijd 
vreemd gevonden dat wanneer je een traan laat op het werk om een invoelbare reden, dat er 
onmiddellijk een reflex komt dat je maar naar huis moet gaan, want dat de cliënt wel eens zou 
kunnen denken dat je er niet meer professioneel kan staan. Het tegendeel is echter waar.

 ▪ Heel weinig verloop personeel en heel zware casussen worden gedragen.

 ▪ Onze verhalen, onze voorgeschiedenissen zijn anders en dus kan de ene collega meer betekenen 
in een dossier dan een andere collega; en dat is oké. Er zijn bijvoorbeeld mensen die te maken 
kregen met geweld in hun gezin van herkomst en die dus meer affiniteit hebben met agressie en 
de nodige rust kunnen uitstralen naar een kind of jongere zonder in opbod te gaan. Niet iedereen 
moet alles kunnen. We wisselen elkaar af in kwaliteiten. De focus ligt op de cliënt, op wat die 
nodig heeft. Niet meer op ons ego.

 ▪ Minder tegenoverdracht die onbewust negatief ingezet wordt.

 ▪ Ventileren verdwijnt omdat de behoefte afneemt.

 ▪ Ik heb bijzonder mooie ontmoetingen met mijn personeel die mij als mens en hulpverlener 
verrijken.

 ▪ En als laatste, deze manier van denken heeft ertoe geleid dat ik een ervaringsdeskundige heb 
durven toelaten op mijn afdeling om mee na te denken over cliënten. Ook een mooie en bijzondere 
ervaring.
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Autonomie en verbinding vanuit de praktijk  
van de palliatieve en de crustatieve zorg

Dr. Ilse Decorte, algemene arts divisie Ouderen OPZ Geel, equipearts Ispahan (palliatieve thuiszorg arrondissement Turnhout), en 
voorzitter Werkgroep Palliatieve zorg & psychiatrie (Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen).

In het programmaboekje werd de sessie als volgt omschreven: “In deze workshop kijken we eerst naar wat we 
precies onder autonomie en verbinding verstaan: bestaan er autonome en minder autonome mensen? of zijn het 
eerder de beslissingen die wel of niet vanuit autonomie genomen worden?
En: hoe positioneren we ons daarin als hulpverleners? nemen we het beslissingsproces over? laten we de 
patiënt altijd de vrijheid om zijn/haar beslissingen te nemen? Of: hoe kunnen we helpen om de patiënten die 
aan onze zorg zijn toevertrouwd, beslissingen vanuit hun eigen autonomie te leren nemen? En: wat verstaan 
we onder verbinding? gaat dat enkel om de relatie met de ander of ook om de verbinding met onszelf? In de 
crustatieve zorg lijken de patiënten die we begeleiden weinig verbinding te hebben, noch met zichzelf, noch met 
de ander. Is dat zo en hoe gaan we daar mee om?
En: is streven naar verbinding misschien niet onze belangrijkste taak als hulpverlener in de psychiatrie?
In deze workshop wordt gepoogd om een antwoord te geven op deze vragen: eerst worden de begrippen 
inhoudelijk bekeken en ter discussie gesteld; daarna volgt een toepassing via casussen uit de eigen zorgpraktijk 
van Ilse Decorte in de palliatieve en crustatieve zorg en ruimer in de psychiatrie. Er is ruimte voor vragen en 
feedback van de deelnemers.”

Ilse Decorte vertrok van een aantal gangbare omschrijvingen van autonomie. Wat houdt vandaag 
autonomie in? Ze schetste eerst zes aspecten:

1) De capaciteit om een beslissing te nemen waar je zowel nu als achteraf over tevreden bent.

2) de capaciteit om een beslissing te nemen die invoelbaar en begrijpbaar is voor anderen.

3) De capaciteit om een beslissing te nemen en zich ervoor te kunnen verantwoorden.

4) Doen wat je wilt binnen de grenzen van de wet.

5) Een eigen levenspad bewandelen door zaken na te streven die voor jezelf waardevol zijn.

6) Zonder bemoeienis van buitenaf je beslissingen nemen en uitvoeren.

Verder bracht Decorte twee fundamentele definiëringen van autonomie in, die ieder vertrekken van 
een bepaald perspectief:

 ▪ Autonomie heeft enkel te maken met mijn vrijheid ten overstaan van mijn medemens(en) die mij 
wel of niet belemmeren in het nemen en uitvoeren van mijn beslissingen.

 ▪ Autonomie vertrekt vanuit de innerlijke vrijheid om beslissingen te kunnen nemen rekening 
houdende met alle instanties van mijn persoon.

Ze concludeerde dat het voor haar bij autonomie om beide gaat, in combinatie met elkaar.

Tegen die achtergrond formuleerde ze haar eigen definitie van autonomie: “De capaciteit om een 
beslissing te nemen vanuit innerlijke vrijheid; de capaciteit om rekening te houden met alle instanties 
van de persoonlijkheid. Daarnaast gaat het over de externe vrijheid die je van de ander krijgt om je 
genomen beslissing uit te voeren.” Daarbij preciseerde ze:

 ▪ We hebben het eerder over autonome beslissingen dan over autonome mensen.

 ▪ Elke mens kan beslissingen nemen, wel of niet vanuit zijn autonomie.

 ▪ Ik maak autonome beslissingen als ik verbonden ben met mezelf en de beslissingen neem vanuit 
een innerlijke vrijheid, hierbij rekening houdend met alle instanties en domeinen van de eigen 
persoonlijkheid.

Decorte illustreerde de definiëringen met concrete casussen en ging in interactie met de deelnemers 
rond wat de betekenis van autonomie kan zijn.
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Van de kant van de hulpverlener is volgens Decorte het volgende belangrijk inzake de autonomie van 
de persoon:

1) We mogen de ander nooit in zijn autonomie beperken (tenzij hij hierbij de wet niet respecteert). We 
hebben de autonomie van de ander dus altijd te respecteren en te volgen.

2) We moeten als hulpverlener de ander helpen om zijn autonomie te vinden. Het kan zijn dat we 
hierbij de ander in zijn autonomie niet altijd kunnen volgen.

3) Als hulpverlener weten we het soms beter. Het kan zijn dat we soms maatregelen moeten nemen 
om de autonomie van de ander – de cliënt die aan onze zorg is toevertrouwd – te beperken.

Decorte wees op een aantal evoluties inzake autonomie in de psychiatrie. Zo onder meer: minder 
isoleren en fixeren; minder actief ingrijpen als de patiënt een behandeling weigert, zelfs al zijn de 
gevolgen negatief voor de patiënt zelf. Het gaat hier om een slingerbeweging tussen bemoeizorg 
vanuit een zeker paternalisme en onverschilligheid vanuit machteloosheid.

Decorte wees er vanuit de context van de crustatieve zorg op dat de patiënt in beginsel met zijn 
afwijkend gedrag wordt aanvaard. Het enige wat niet kan, is dat hij zichzelf of de ander schade 
berokkent. Ze omschrijft het aldus: “We volgen de autonomie niet altijd die vanuit het zieke stuk komt. 
Hierdoor lijkt het alsof we de patiënt in zijn autonomie niet volgen, omdat ze soms zo ziek zijn dat de 
ziekte overheerst in hun beslissingen en hun gedrag. We leggen ook de verbinding naar en met de 
patiënt, wanneer die het zelf niet meer kan. We leren de persoon de verbinding naar zichzelf terug te 
vinden via de verbinding met ons. We helpen zo de patiënt om zijn autonomie terug te vinden. We leren 
de patiënt terug leven in een ‘gezondere’ verbinding met de ander.”
Het wederzijds karakter van het contact en van de therapeutische relatie is hierbij belangrijk. Het gaat 
niet zozeer om het respecteren van de autonomie als zodanig, maar om verbinding te creëren en in het 
contact de persoon te beschermen en hem of haar te helpen in het vinden van gezonde verbindingen 
met anderen.

Decorte vervolgde door te wijzen op de focus van crustatieve zorg ten behoeve van ‘uitbehandelde’ 
chronische psychiatrische patiënten. Ze verwoordt het aldus: “Deze mensen verliezen de verbinding 
met zichzelf en met hun lichaam Ze verliezen de capaciteit om beslissingen te nemen vanuit hun 
autonomie Ze verliezen de capaciteit om verbinding te leggen met de ander. Vaak gebeurt de verbinding 
vanuit het zieke stuk.”
De uitdaging van zorgverleners en van de zorgpraktijk bestaat er dan in om te focussen op het terug 
contact maken met het gezonde stuk en om het vinden van gezonde autonomie te faciliteren. Hierbij 
staan centraal: de verbinding vanuit het contact met zichzelf en vanuit innerlijke vrijheid, en de 
verbinding met anderen waartoe de zorgverleners effectief bijdragen wanneer deze mensen helpen 
om gezonde verbindingen te maken. Dit is herstel in een tweevoudig opzicht: met zichzelf naar binnen 
toe en met anderen.



26  /  Jaarl i jkse Studiedag OPZ Geel

ACTief herstellen in verbondenheid met je eigen waarden
Tinne Deboel, klinisch psychologe Psychosezorg divisie Volwassenen OPZ Geel, gedragstherapeute met bijkomende specialisatie in ACT; 

eigen praktijk (opleiding in ACT) en therapiepraktijk in de polikliniek OPZ Geel.

In het programmaboekje werd de sessie als volgt omschreven: “Binnen de leefeenheid 
Psychosezorg hebben we het voorbije jaar geïnvesteerd in het in de praktijk brengen van 
de herstelvisie in combinatie met ACT (Acceptance and Commitment Therapie). Dit dwong 
ons als team tot een voortdurend balanceren tussen autonomie en verbondenheid.
In deze keuzesessie willen we de deelnemers aan de hand van een aantal theoretische 
concepten laten kennismaken met de genoemde visie van de afdeling Psychosezorg, 
alsook een eerste ervaring bieden van hoe hiermee in de praktijk aan de slag gegaan 
wordt. Hierbij wordt ruimte gegeven voor uitwisseling.”

Tinne Deboel vertrok van een gangbare visie op het lijden in de maatschappij vandaag. Lijden ‘is iets 
slechts’, ‘moet weg’, ‘mag niet’, ‘is een stoornis’’, ‘vraagt behandeling’. Daar tegenover staat dat het 
herstel van een psychisch kwetsbare persoon een persoonlijk proces is, dat diverse levensdomeinen 
betreft, en dat, voorbij het psychisch lijden, maar zonder het te negeren, zoekt naar een levenskwaliteit 
en een positieve invulling vanuit de eigen mogelijkheden.

ACT gaat ervan uit dat pijn, klachten, lijden bij het leven horen. Iedereen wordt ermee geconfronteerd. 
We hebben dat niet graag. Maar, er tegen strijden, is geen optie. Het is beter er een weg mee te vinden, 
op een haalbare manier.
Belangrijk hierbij is het om te kijken naar de functie van een bepaald gedrag; zowel pragmatisch, 
als experiëntieel. Niet zozeer om de inhoud ervan te veranderen, maar eerder om de relatie die men 
heeft met de eigen symptomen te veranderen. Dat is persoonlijk herstel. Gericht op het bekomen van 
effectieve actie en het verhogen van de eigen psychologische flexibiliteit.

Tegen die achtergrond presenteerde Tinne Deboel een schema met zes centrale uitgangspunten, 
waarmee men in behandeling en begeleiding met het oog op herstel mee kan werken. Telkens ging 
ze er met de deelnemers mee aan de slag en bood instrumenten en handvatten om er in de praktijk 
mee te werken.

 ▪ Van vermijding van het nu naar contact met het hier-en-nu.

 ▪ Van cognitieve fusie naar defusie.

 ▪ Van het zelf-als-inhoud naar het zelf-als-context.

 ▪ Van experiëntiële vermijding naar acceptatie.

 ▪ Van onduidelijke waarden naar duidelijke waarden.

 ▪ Van vermijding van actie en impulsiviteit naar waardengestuurde actie.
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Werken met SEO-R2 in de begeleiding van psychisch kwetsbare 
(jong)volwassenen met een verstandelijke beperking

Veerle Daniels, klinisch psychologe en systeemtherapeute, tot voor kort werkzaam in leefeenheid Structurerende Zorg divisie 
Volwassenen OPZ Geel, stafmedewerker divisie Volwassenen en werkzaam in eigen therapiepraktijk.

In het programmaboekje werd de sessie als volgt omschreven: “Bij veel (jong)volwassenen 
met een verstandelijke beperking ontwikkelen verschillende functies - bijvoorbeeld 
cognitief, sociaal, emotioneel - zich niet gelijkmatig. Hierdoor is overschatting - beroep 
doen op vaardigheden die nog niet of onvoldoende ontwikkeld zijn - en/of onderschatting 
- geen beroep doen op vaardigheden die al wel ontwikkeld zijn - een vaak terugkerend 
onderdeel van het dagelijks leven van deze personen met een beperking.
De Schaal voor Emotionele Ontwikkeling (SEO-R2) helpt een beter inzicht te krijgen in het 
emotionele ontwikkelingsniveau van de persoon met een beperking, zodat wij als omgeving onze verwachtingen, 
aanpak en communicatiestijl beter kunnen afstemmen op de mogelijkheden, noden en behoeften van deze 
persoon. Om een persoon met een beperking op een goede manier te ondersteunen, moet je niet alleen weten 
wat hij allemaal kan, maar vooral wat hij aankan. De metafoor van de draad helpt ons de juiste balans te vinden 
tussen verbondenheid en autonomie.
Deze workshop wil een introductie bieden rond het begrip emotionele ontwikkeling en een eerste kennismaking 
met de SEO-R2 als instrument, met het oog op een betere afstemming op het emotioneel ontwikkelingsniveau 
van de persoon met een beperking. Er is ruimte voor vragen en uitwisseling vanuit praktijkervaringen.”

In de sessie kwamen volgende items en thema’s aan bod:

 ▪ Wat betekent autonomie?

 ▪ Aspecten van autonomie, zoals zelfstandigheid, zelfregie, onafhankelijkheid en vrijheid.

 ▪ Autonomie bij mensen met een verstandelijke beperking; met aandacht voor de classificatie van 
verstandelijke beperking in DSM-IV.

 ▪ Valkuilen in de begeleiding.

 ▪ Focussen op het uitgangspunt van ‘veilige afhankelijkheid voedt de autonomie en het 
zelfvertrouwen’ (Bowlby), met het oog op een balans tussen autonomie en afhankelijkheid.

 ▪ Een herstelgericht behandelplan (vraag- en noden-gestuurd).

 ▪ Vijf fasen van emotionele ontwikkeling.

 ▪ SEO-R2 als inschalingsinstrument, als discussie-instrument en als verklaringsinstrument.

 ▪ Benodigheden bij het gebruik van SEO-R2.

 ▪ Diverse domeinen.

 ▪ Van Inschaling Naar Ondersteuning (VINO).

 ▪ De metafoor van de draad.

 ▪ De juiste match tussen emotionele fasen en types van begeleidingsstijl (meedeinen, aandacht 
geven, gepaste taken geven, coachen, en de hulplijn).
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Geen evenwicht zonder tegenwicht: zoeken naar balans in het 
werken met personen met ernstige emotieregulatieproblemen

Bart Bronckaers, klinisch psycholoog en systeemtherapeut, leefeenheid Angst en Depressie divisie Volwassenen OPZ Geel.

In het programmaboekje werd de sessie als volgt omschreven: “Vanuit een biologische 
kwetsbaarheid en een voorgeschiedenis van voortdurende invalidatie kunnen bepaalde 
personen te kampen krijgen met ernstige problemen in emotieregulatie. Het gaat om 
overspoeling of net het overmatig onderdrukken van emoties. Dat is onder andere het 
geval bij een persoon met een borderline persoonlijkheidsstoornis.1 Om met pijnlijke 
emoties om te gaan of als gevolg van de aanhoudende ellende kunnen onder meer 
suïcidegedachten, impulsiviteit, middelenmisbruik en zelfverwondend gedrag zich 
voordoen. Het gedrag van deze cliënten heeft ook een emotionele impact op de hulpverlener. Therapeuten 
kunnen verstrikt geraken in hun reactiewijze, zoals bijvoorbeeld: te voorzichtig handelen om cliënten hun 
emotionaliteit te voorkomen, aangezet worden om de problemen in hun plaats op te lossen, te snel meegaan in 
de overtuiging dat alles beter gaat ... Erg begrijpelijk, maar op langere termijn minder effectief.
Deze workshop probeert je te inspireren in hoe je cliënten met een emotieregulatiestoornis kunt stimuleren 
om in actie te komen en de machteloosheid los te laten. Je krijgt er een theoretische schets van het begrip 
‘dialectiek’ binnen het therapeutisch kader van de dialectische gedragstherapie, en we maken de vertaling naar 
de praktijk door uit te zoeken hoe het verdragen en zelfs oproepen van spanning in een gesprek kan helpen om 
tot verandering te komen. Er is ruimte voor feedback en uitwisseling.”

In deze bijdrage worden een aantal inspirerende inzichten gegeven vanuit de dialectische 
gedragstherapie (DGT; ontwikkeld door Marsha Linehan) in hoe men vanuit een ‘dialectische houding’ 
cliënten met een emotieregulatiestoornis in psychotherapie kan stimuleren om in actie te komen en 
de machteloosheid los te laten.

Dialectiek: De D in DGT

De dialectiek vormt één van de drie belangrijke kerntheorieën waarop de dialectische gedragstherapie 
is gestoeld. De andere twee zijn de gedragsleer en de mindfulness-benadering (vanuit (zen)
boeddhisme). Op die manier integreert Linehan Westers en Oosters ideeëngoed in haar therapeutisch 
kader.
Dialectiek als redeneervorm kent een lange geschiedenis in het Westers denken. Het werd reeds 
beschreven in de klassieke Oudheid door Aristoteles en later uitgewerkt door filosofen als Kant en 
Hegel. Linehan werkt dialectiek enerzijds uit in de beschrijving van ‘de dialectische houding’ als 
basishouding van de therapeut en anderzijds als communicatiestrategie in therapie. 

1. Dialectische basishouding

De dialectische basishouding vloeit voort uit de drie onderdelen van dialectiek. Deze worden goed 
omschreven door Kelly Koerner (Koerner 2012). In deze bijdrage ben ik door dit boek deels geïnspireerd.

a. Alles is onderling met elkaar verbonden
“Niets bestaat dat niet iets anders aanraakt” (Jeroen Brouwers in ‘Bezonken Rood’)
Dialectiek sluit aan bij het systeemdenken en gaat na hoe een specifiek gedrag samenhangt met 
andere onderdelen van een systeem, zoals de omgevingscontext, en met grotere gehelen, zoals de 

1 Marsha Linehan (1993) schetst in haar uitwerking van ‘de bio-sociale theorie’ hoe ernstige emotieregulatieproblemen kunnen ontstaan vanuit een (biologisch 
aanwezige) hogere emotionele kwetsbaarheid, die in transactie staat met het opgroeien in een omgeving die consequent (het uiten van) de emotionele 
ervaring van de persoon bestraft, minimaliseert of afwijst en problemen als ‘makkelijk oplosbaar’ voorstelt. Ondertussen werd dit model meermaals 
gestaafd met empirisch onderzoek (zie o.a. Schmahl, C., Herpertz, S., Bohus, M. (2014) voor een overzichtsartikel).
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cultuur en de staat van de wereld. Individuele moeilijkheden dienen dus altijd begrepen te worden in 
het licht van omgevingsfactoren.

Dialectische houding in de therapeutische praktijk:

Je kan je dus zoveel mogelijk bewust proberen worden van de wederzijdse beïnvloeding, van hoe reacties 
van de cliënt invloed hebben op jou als hulpverlener, en omgekeerd van hoe jullie beiden onderdeel zijn van 
een groter systeem. 

Voorbeeld: Een cliënte verwijt jou op een cynische, vijandige toon, bij aanvang van het gesprek dat je 
‘onnozele vragen stelt’. Het zou niet verwonderlijk zijn dat je aandacht zich eerst enkel zou beperken 
tot de interactie tussen jou en de cliënte, die jou iets aandoet wat moet vermeden of veranderd 
worden. Dit kan leiden tot veroordelende etiketten over de ander (‘problematisch’, ‘onaangepast’,…) 
en/of over jezelf (‘onbekwaam’, ‘onervaren’,…). We zien op dat moment niet meer dat het gedrag 
van de cliënt een samenkomen is van veel causale ketens die vooraf gingen aan het gesprek, net 
zoals jouw oordelen het resultaat zijn van veel gebeurtenissen. Je kan bijvoorbeeld zelf vermoeid 
zijn, ontevreden over je interventies tijdens het gesprek dat ervoor plaatsvond, het zuchten van 
cliënte bij het begin van het gesprek interpreteren dat zij (opnieuw!) tegen het gesprek aankijkt 
… Allemaal gebeurtenissen die jouw reactie ook beïnvloeden. Ook kan de cliënte geprikkeld zijn 
door een telefoongesprek vooraf, zich die dag door lichamelijke pijn emotioneel kwetsbaar voelen 
waardoor ze zichzelf nog meer beschermt tegen vragen die emoties zouden kunnen oproepen.

Wanneer je erin slaagt voldoende uit te zoomen en zicht te krijgen op de ketting van gebeurtenissen, 
verbreedt je jouw perspectief, en komen andere beïnvloedende factoren en dus ook andere 
oplossingen in zicht.

Dit principe van dialectiek helpt tevens voor ogen te houden dat veranderen en leren van 
vaardigheden erg moeilijk is wanneer de directe omgeving of omringende cultuur van iemand 
dit proces niet ondersteunt (bijvoorbeeld: een omgevingscontext waarin het uiten van gevoelens 
‘afgestraft’ wordt). Van daaruit kan je meer realistische verwachtingen en behandeldoelen stellen. 

Het moedigt je tevens aan van verbondenheid bewust te blijven; anderen te behandelen zoals je zelf 
behandeld wil worden. Zoek overeenkomsten in plaats van verschillen die er zijn tussen mensen. 
Geregeld zit er enige herkenbaarheid in gedrag van cliënten, al kan de mate of intensiteit ervan 
wel verschillen.

b. De realiteit is complex en omvat polariteiten.
Vervolgens gaat men er binnen dialectisch denken van uit dat de werkelijkheid uit elkaar 
tegenwerkende krachten (‘thesis en antithesis’) bestaat. Uit de synthese hiervan ontstaan nieuwe, 
elkaar tegenwerkende krachten. Zwart bestaat bij de gratie van wit, en door samenvoeging hiervan 
ontstaan grijswaarden. Men gaat er vanuit dat alle beweringen hun eigen tegenstellingen bevatten. 

Voorbeeld: Iemand die aangeeft niet te willen praten over moeilijkheden heeft dus vermoedelijk ook 
het tegendeel, namelijk de wens om deze moeilijkheden uit te spreken, in zich.
Dialectiek gaat dan ook niet uit van de absolute waarheid, maar van verscheidene waarheden die zij 
aan zij staan.

Voorbeeld: Een cliënt opgenomen op een residentiële afdeling heeft voor de vierde keer in haar traject 
drugs gebruikt. Eén iemand van het team vindt dat de cliënt dus redelijkerwijs kan ontslagen worden. 
Onmiddellijk brengt dat een andere collega ertoe om redenen op te noemen waarom dat geen goed 
idee is. Hoe meer complex de situatie is, hoe groter de kans dat we reageren met protest of met 
gepolariseerde standpunten: ‘ja’ geeft aanleiding tot ‘nee’; ‘alles’ tot ‘niets’…
Deze dichotome en extreme vormen van denken kunnen worden gezien als ‘dialectisch falen’, als 
zwart-wit denken. Iemand zit dan gevangen in tegenstrijdigheden en is niet meer in staat syntheses 
tot stand te brengen. Verdere polarisatie kan tot conflictescalatie leiden en een negatieve invloed 
hebben op samenwerkingsrelaties.
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Dialectische houding in de therapeutische praktijk:

Cliënten (én therapeuten!) botsen geregeld op de moeilijkheid om twee dingen die elkaars tegengestelde 
lijken, met elkaar te verenigen. Nochtans kunnen beiden ‘waar’ zijn. Dit betekent dat je in een bepaalde situ-
atie naar beide perspectieven kijkt en deze mogelijk tegengestelde perspectieven probeert samen te voegen, 
zodanig dat die naast elkaar kunnen bestaan.

Voorbeeld:

Iemand kan tegelijkertijd van zijn partner houden en tegelijkertijd zeer boos op hem zijn.

Ongezond of zelfbeschadigend gedrag kan tegelijkertijd functioneel - helpt om emotioneel leed op 
korte termijn te verzachten - als disfunctioneel - vanuit de negatieve gevolgen die het heeft - zijn. 
Door de behoefte aan verlichting van de pijn van de cliënt te bevestigen én tegelijkertijd vaardighe-
den aan te leren waarmee ze het lijden op een niet-destructieve manier kan verminderen, kan je 
‘synthese’ vinden binnen dit spanningsveld.

(voor meer voorbeelden: zie Linehan 2016)

Bij een conflict of onenigheid kan je je er zoveel mogelijk bewust van proberen blijven dat niemand 
ooit een volledig beeld (van de cliënt) heeft. Er zijn altijd meerdere perspectieven om naar een si-
tuatie te kijken, waarbij elk perspectief slechts gedeeltelijk is. In plaats van dit conflict kunstmatig 
op te lossen door één pool van de dialectiek te laten vallen of door enkel te vechten voor één stand-
punt, zoeken we samen naar wat valide is in elk van de posities.

Voorbeeld: In de vorige situatie kan je dus samen met collega’s oplijsten welke redelijke argumen-
ten bestaan om het therapeutisch traject van de cliënte stop te zetten bij herhaaldelijk therapie-be-
lemmerend gedrag (in dit geval middelenmisbruik); maar ook welke argumenten het valide maken 
om de opname verder te zetten. Spontaan vergroot dan ook de kans dat er een middenweg gevon-
den zal worden. Belangrijk hierbij is dat een goede synthese rekening houdt met beide kanten van 
de zaak, maar dat dit niet per se gelijk is aan het midden tussen twee uitersten.

Kortom, stel jezelf dus de voldoende vraag: Wat is de kern van de waarheid aan de andere kant?, 
niet vanuit een houding van ‘wie heeft er gelijk?’; maar wel vanuit ‘wat is effectief? en ‘wat helpt 
ons vooruit?’

c. De realiteit is niet statisch, maar verandert voortdurend
“Je kunt nooit tweemaal in dezelfde rivier stappen” (Heraclitus)
Het laatste principe binnen dialectiek vloeit voor uit de voorgaande. Uit de continue transactie tussen 
elkaar tegenwerkende elementen van de werkelijkheid, die steeds met elkaar verbonden zijn, ontstaat 
een voortdurende verandering.

Alles verandert, zelfs als verandering zo geleidelijk gaat, dat ze moeilijk wordt om waar te nemen, 
zoals het ontkiemen van een zaadje onder de grond.

Voorbeeld: Een cliënt heeft een registratieopdracht nog steeds niet gemaakt, week na week, 
ogenschijnlijk altijd hetzelfde. Bij doorvragen blijkt echter dat ze er telkens in gegroeid is doordat 
ze nu eens de opdracht ter hand had genomen, dan had doorgelezen, overdacht, hulp gevraagd had, 
maar wegens angst te falen niet had ingevuld.

Kleine veranderingen worden ook soms samengevoegd tot een grotere plotse verandering.

Voorbeeld: Kleine oplopende irritaties kunnen tot een woede-uitbarsting leiden.



Jaarl i jkse Studiedag OPZ Geel   /  31

Dialectische houding in de therapeutische praktijk:

Probeer oog te houden voor de kleinste veranderingen, dat schept hoop.
Omarm verandering! Een mens en zijn omgeving is voortdurend in verandering. Therapie leert de cliënt 
meedeinen met de golven van verandering en richt zich niet op het in stand houden van een stabiele, 
evenwichtige omgeving.

Voorbeeld: In een therapiegroep stimuleren dat mensen niet steeds op dezelfde plaats gaan zitten, 
kan als oefening in en acceptatie van verandering worden ervaren.

Blijf je bewust dat ook de identiteit van iemand altijd in verandering is. De enige reden waarom dat 
ik misschien streng lijk, is omdat jij je flexibel opstelt. Als je vervolgens samenwerkt met iemand 
die zich nog meer rigide opstelt, lijk ik plots redelijk flexibel in vergelijking met hem. Woorden als 
‘goed’ of ‘slecht’, ‘disfunctioneel’, ‘storend’ zijn dus momentopnamen van de persoon binnen een 
context, geen kwaliteiten die inherent zijn aan de persoon. (Koerner 2012)

2. Dialectische strategiëen

Wanneer je er – vanuit bovenstaande uitleg over dialectiek- van uit gaat dat verandering veroorzaakt 
wordt door het spanningsveld tussen tegengestelde krachten, zal het dus ook als therapeut nodig zijn 
polariteit ook in de begeleiding te brengen om zo tot verandering te komen. Het is een uitdaging met 
deze spanning te werken, te verdragen en zelfs met momenten op te roepen door afwisselend aan te 
sluiten bij het perspectief van de cliënt en dan weer de tegenpositie in te nemen.

In therapie is het zoeken naar balans onder andere in volgende dilemma’s:

a. Acceptatie versus verandering
Binnen dialectische gedragstherapie is de alles overstijgende dialectiek trouwens gelegen in de 
noodzaak de cliënt te accepteren zoals zij is en tegelijkertijd te proberen naar verandering te werken. 
Dit worden dan ook de kernstrategie binnen dialectische gedragstherapie genoemd. (Linehan 1993)

Eenzijdige nadruk op verandering - door middel van motiveren, door de nadruk te leggen op hoe 
problemen kunnen worden aangepakt, door vaardigheden aan te leren … - kan door cliënten als 
invaliderend ervaren worden, omdat de intense emotionele pijn dan niet erkend wordt. Anderzijds 
wordt eenzijdige gerichtheid alleen op begrip vaak ook als invalidatie ervaren, omdat het de noodzaak 
dat er nu iets moet veranderen vanwege die ondraaglijke pijn, niet erkent. Als therapeut ligt de 
uitdaging dus in het zoeken naar synthese acceptatie en verandering.

b. Autonomie versus verbondenheid
Vanuit de biosociale theorie kan je begrijpen dat personen die in een invaliderende omgeving zijn 
opgegroeid, verlangen naar verbondenheid en hunkeren naar liefde en aandacht, maar daar 
anderzijds veel angst voor hebben en willen voorkomen dat ze opnieuw gekwetst worden. Bovendien 
kan verbondenheid lijken op (te) sterk opgaan in de ander en autonomie verliezen.

Men wil zo graag zelf beslissen, maar ook daar heeft men enorme angst voor, omdat men twijfelt of 
men dit wel kan. Van daaruit doet men nogal eens sterk beroep op anderen. Personen met sterke 
emotieregulatieproblemen kunnen zich snel betutteld voelen, terwijl ze zich hopeloos en hulpvragend 
opstellen. Men kan behoefte hebben aan externe structuur, maar daar tegelijk een hekel aan hebben.

Er ontstaat dilemma voor persoon zelf, maar ook voor diens hulpverlener, tussen aanmoedigen om 
iets zelf aan te pakken versus helpen. Ook hier zal de synthese gevonden worden in de middenweg 
tussen cliënten afwijzen en aan hun lot overlaten aan de ene kant en het volledig overnemen of in een 
houdgreep terecht komen aan de andere kant.
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c. Dialectische dilemma’s
Met de dialectische dilemma’s beschrijft Linehan (Linehan 1993) hoe personen met pervasieve 
emotieregulatieproblemen vaak vastlopen in een dilemma tussen het overreguleren en onderreguleren 
van emoties. Inzicht in deze drie dilemma’s kan je handvatten bieden om je te behoeden om zelf ten 
prooi te vallen aan je eigen emoties. Door bewust in te spelen op het patroon, kan je je opnieuw meer 
‘vrij’ voelen in de therapie en de machteloosheid loslaten. Rode draad daarbij is - opnieuw vanuit een 
‘dialectische houding’ - om niet mee te gaan in de onderliggende boodschap van gedrag, waardoor 
valkuilen vermoedelijk versterkt zouden worden. De kracht van DGT zit, zoals reeds gesteld, in de 
snelle wisseling tussen aansluiten bij het perspectief van de cliënt, en het innemen van de tegenpool. 
Het verdragen en zelfs oproepen van spanning door het evenwicht te verstoren in een gesprek, kan 
helpen om tot verandering te komen.

Onderstaand schema (p. 33) vat de dialectische dilemma’s en de aanbevolen therapeutische 
interventies samen. Let wel, dit zijn geen allesomvattende reacties, maar geven de richting aan (voor 
meer informatie: zie onder andere Bosch & Meijer 2002).
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Alleen samen & samen alleen:  
samenwerkingsopdrachten tijdens een PMT-sessie

Julie Raepsaet, master in de revalidatiewetenschappen en kinesitherapie, specialisatie psychomotorische therapie, 
bewegingstherapeute divisie Ouderen OPZ Geel.

In het programmaboekje werd de sessie als volgt omschreven: “In de praktijk van de 
psychomotorische therapie (PMT) zien we twee soorten verbondenheid.
De eerste vorm van verbondenheid betreft de drie domeinen waar we in de PMT aan 
werken, namelijk cognitie, motoriek en het sociaal-affectieve domein. Deze domeinen 
zijn met elkaar op een wederzijdse manier verbonden en versterken elkaar.
De tweede vorm van verbondenheid focust zich vooral op het individu in de groep. Je bent 
zowel verbonden met jezelf, je eigen normen, waarden, ideeën, interesses, enzovoort, 
als met de anderen in groep. In groepsverband heb je verschillende individuen, die moeten samenwerken om 
een opdracht tot een goed einde te brengen.
Tijdens deze workshop gaan we vooral werken rond dit aspect van verbondenheid. Er worden opdrachten 
gegeven die je in groep gaat uitvoeren en waar samenwerken centraal staat; ieder als individu en toch verbonden 
met de anderen.”

In deze keuzesessie ging Julie Raepsaet aan de slag met de deelnemers vanuit een aantal PMT-tools, 
zoals:

 ▪ Een kleine opwarming, met name ‘Knopen’; met als doelen: kennismaking, communiceren, 
verwerven van cognitie (concentratie, inzicht en geduld).

 ▪ Een samenwerkingsopdracht, met name ‘Puzzel’; met als doelen: geheugen versterken 
(strategie, vooruitdenken, abstract redeneren), bewegen (voor- , achter- en zijwaarts bewegen; 
lateralisatie), op sociaal-affectief niveau (in groep samenwerken, communiceren, omgaan met 
frustraties, opkomen voor je eigen mening, observeren van leidinggeven of eerder een volgende 
rol innemen).
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