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Psychiatrie en het Systeem  
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Dit zijn mijn ouders. 
Een leuk en knap stel mensen, beiden geboren in 1911. 
Ze hadden allebei psychiatrische problemen. 
Mijn moeder had terugkerende depressie en dwangsymptomen. Mijn vader hield altijd de 
moed erin maar vergat veel en beloofde van alles dat hij niet waarmaakte. Op school haalde 
hij de idiootste dingen uit en hij kon zich niet concentreren, speelde meestal de clown. ADHD 
zou je nu zeggen. 
In de families van beiden kwam depressie, psychose en suicide voor. Beide opa's en oma's 
zijn een tijd uit elkaar geweest omdat er veel ruzie was, ook bij mijn ouders leidden die ruzies  
tot een scheiding van ruim 10 jaar waarna ze weer hertrouwd zijn. 
Van mijn vader leerde ik verhalen vertellen, hij verzon de mooiste verhalen en vertelde die als 
ik ging slapen. En daarnaast zorgen voor. Ik herinner me nog de woordeloze schaaltjes met 
blokjes kaas die ik kreeg als ik aan mijn huiswerk zat. Van mijn moeder leerde ik in mijn 
adolescentie praten over relaties, als ik laat thuiskwam was zij altijd nog op met haar 
omgekeerde dag/nachtritme en hadden we uitgebreide nachtelijke uitwisselingen. 
Maar thuis was altijd ruzie, het kon elk ogenblik beginnen. 
Ik ben dus van meet af aan opgegroeid met psychiatrische symptomen en gezinsproblemen. 
Ik leerde bemiddelen en te overleven temidden van gekte en heb van de nood een deugd 
gemaakt. 
Vandaar dat mijn verhaal vandaag over dit onderwerp gaat. 
Het is een reisje door mijn geschiedenis en dus ook de psychiatrie.  
Soms denken gezinstherapeuten dat ze niet zoveel met psychiatrie te maken hebben, maar ik 
denk dat in bijna alle gezinnen die zich aanmelden voor ggz hulp iets van psychiatrie speelt. 
Dan gaat het niet meteen over psychose en depressie maar over trauma, ADHD, 
autismespectrumstoornissen die in lichtere vorm vaak niet herkend worden.  
Vaak denken psychiaters dat ze niets met gezinnen te maken hebben. Ze behandelen immers 
alleen de client? En vanaf 18 jaar is die volwassen. Wat zij de client voorschrijven daar heeft 
de familie van de client niets mee te maken. Dat is privé. Maar ze onderschatten daarmee de 
impact van een behandeling met medicatie. Zonder steun van de omgeving zakt de 
therapietrouw wat betreft medicatie al snel naar rond de 20%. 
Ik ben ervoor om psychiatrische handicaps niet te negeren of te bagatelliseren maar ze te laten 
mentaliseren, zorgen dat de clienten en hun systemen er goed mee om kunnen gaan. 
 
Wat zijn jullie vragen over de systeemtherapie? En met name wil ik ook weten: waarom 
nodig je wel of niet automatisch systeemleden uit. 
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1.Lang geleden heb ik een onderzoekje gedaan bij 500 aanmeldingen in de jeugd ggz en 
daarbij bleek dat bij 90 % van de aanmeldingen sprake was van psychiatrische problematiek 
in het systeem. Het komt dus veel voor. 
2. Systeemaanpak WERKT bij psychiatrische klachten. Beter dan individuele aanpak. 



Recent had het tijdschrift Systeemtherapie Wereldwijd (2016)hier een item over. 
Systeemtherapie is bv beter dan individuele therapie bij schizofrenie, bipolaire stoornissen en 
alcoholverslaving. 
 
Dus we moeten iets met psychiatrie en systemen, ondanks het feit dat de DSM alleen maar 
een catalogus is die misbruikt wordt om medicatie-afzet te vergroten, zoals Trudy Dehue stelt. 
Ondanks het feit dat medicatie vaak maar ten dele werkt,  een stukje beter dan placebo, en 
bijwerkingen heeft. En ondanks het feit dat psychiaters geen zin hebben in het uitnodigen van 
allerlei lastige gezinsleden en die lastige gezinsleden de psychiaters ook zelden vertrouwen. 
Er moet een goede manier van coping gevonden worden voor die kwetsbaarheden samen met 
de gezinsleden. Het gaat niet alleen om depressie en psychose, het gaat ook om ADHD, 
autisme, trauma die in milde vorm lastig te herkennen zijn. 
 
Clienten en gezinnen hebben meestal geen behoefte aan een "diagnose". Het werkt 
stigmatiserend, het roept angst op. Ben je dan net als die ene "gekke" opa? Krijg je dan ook 
pillen waar je zo duf en dik van wordt? Eindig je in de kliniek? 
Ook systeemtherapeuten houden er niet van als één in het systeem tot "kwetsbare" wordt 
gebombardeerd. Dus de psychiater heeft een moeilijke taak om zijn diagnose over te brengen. 
 
Maar precies zoals sommigen een bril nodig hebben kunnen anderen in aanleg 
overprikkelbaar zijn, of de neiging hebben om somber of psychotisch te worden. Het gaat 
erom dat je dat in het gezin bespreekbaar maakt. Ook hoe dat voor de client en de anderen is. 
En dat je iets afspreekt om te doen als het thuis uit de hand loopt. Dat je de interactie 
verandert, omdat die slecht werkt op de klachten. Een voorzichtige omschrijvende diagnose is 
dan een positief ding. En medicatie kan in bepaalde gevallen ook worden overwogen, als een 
experiment. 
Het hele proces van begeleiding en acceptatie noem ik het mentaliseren van diagnose en 
pillen. 
Diagnoses zijn variabel door de eeuwen heen, anders in verschillende culturen, en ook in de 
ontwikkeling van een individu variëren psychiatrische symptomen sterk. Als de context 
gunstig is verdwijnen ze bijna helemaal. Maar door de individuele kwetsbaarheid over het 
hoofd te zien maken we de kans op escalaties groter: de client wil "normaal" zijn en nergens 
rekening mee hoeven houden, gaat teveel drinken en raakt in de war, de familie vindt dat hij 
"normaal moet doen" en gaat tegen hem schreeuwen. 
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2. Korte Geschiedenis van Psychiatrie en Systeem  
 
In de vroegste culturen werden geesteszieken gezien als bezeten door demonen of goden 
hetgeen uit kon lopen op verering of juist demonuitdrijving door schedelboring. 
Hippocrates zag het als een ziekte, de lichaamsvloeistoffen waren niet met elkaar in 
evenwicht en rust en afleiding, baden kuren en dieet moesten voor verbetering zorgen. 
 
Reeds in de Romeinse tijd bestond er dezelfde splitsing die nu nog bestaat: 

1. Psychiatrische problemen zijn een manier om onder je plichten uit te komen en 
moeten worden bestraft (mogelijk geinspireerd op bv het verhaal van Odysseus die 



niet mee wilde doen met de Trojaanse oorlog en deed alsof hij gek was en zout ging 
zaaien, tot men zijn zoontje voor de ploeg wierp) 

2. Psychiatrische problemen zijn een gevolg van spanningen die men ervaart in de 
omgeving, en daarvoor is therapie nodig (regelmaat, muziek, aangenaam gezelschap) 

 
Kraepelin heeft de ziektefenomenen heel exact beschreven en Freud heeft de aandacht 
gevestigd op trauma en het gezin. 
Zelf heb ik een ontwikkeling doorgemaakt waarbij ik (onder invloed van Laing, Goffman en 
Szasz) eind jaren 70 geloofde dat geestesziekten veroorzaakt werden door slechte krachten in 
maatschappij en gezin en wreed werden onderdrukt met medicatie en dwangbuizen. Ook heb 
ik geloofd in het “schizofrene spel” dat gezinnen zouden spelen met ingewikkelde 
communicatieregels (Haley, Watzlawick, Palazzoli) 
Later ben ik gaandeweg de door aanleg bepaalde psychiatrische kwetsbaarheden gaan zien, de 
wel degelijk positieve werking van een aantal medicijnen en ook de positieve invloed van een 
goede veilige hechting van een hulpverlener met een gezin. Tenslotte zag ik ook de positieve 
invloed die gezinnen op elkaar kunnen hebben bij Multi Family Therapie(verhaal Lacqueur) 
  
 
Nog steeds zie ik de context als buitengewoon belangrijk. Daarnaast is er een individuele 
kwetsbaarheidsfactor die je oa kan beinvloeden met medicatie, therapie, duursport. Bovendien 
is het erkennen van de individuele kwetsbaarheid ook zonder dat er medicatie wordt 
voorgeschreven toch belangrijk, want ook dat verandert de context. Psychiatrische 
symptomen zullen niet altijd verdwijnen maar het gaat erom dat mensen er beter mee leren 
leven en toch hun individuele doelen bereiken. Deze andere definitie van "genezing" wordt  
ook gepropageerd in het boek "Goede GGZ!".  
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De oude definitie van gezondheid was de afwezigheid van ziekte en een optimaal lichamelijk, 
psychisch en sociaal welbevinden. De nieuwe definitie is het vermogen zich aan te passen en 
de regie te voeren gegeven de lichamelijke, psychische en sociale uitdagingen. 
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Recent kwam een gezin bij me met Misja, een 11 jarig jongetje dat ernstige 
gedragsproblemen vertoonde, hele heftige driftbuien die wel twee uur duurden en waarbij hij 
de hele buurt bijelkaar schreeuwde. Zijn ouders werden er soms wanhopig van. Op school 
was er geen centje pijn, hij was alleen snel afgeleid, liep veel door de klas, maar was 
constructief bezig, een van de beste leerlingen en steengoed in voetbal. 
Het bleek dat hij aldoor zat te bewegen, niet goed aan tafel kon blijven zitten, en een hoofd 
"vol met gedachten" had. Op school lukte het hem om dit te onderdrukken en zich te 
concentreren maar thuis was hij dan zo moe en overprikkeld dat hij bij het minste geringste 
kon uitbarsten. Zijn ouders raakten daarvan in paniek omdat ze zelf veel ruzies hadden 
meegemaakt in hun gezin van herkomst. 
Samen met het gezin ben ik begonnen te externaliseren 
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(zie tekening, theorie Michael White) maar ik heb het probleem ook benoemd als ADHD in 
lichte vorm waardoor ze allemaal begrepen hoe het werkte en wat je het beste kon doen als de 
driftbui weer begon. Time out en rust. 
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Een psychiatrische diagnose is niet per se een stigmatiserend etiket maar kan een 
helpende verklaring zijn die de client en het gezinssysteem ondersteunt om nieuwe 
manieren van coping te ontwikkelen. 
 
 
3. Behandelen van psychiatrische "diagnoses" 
  
Maar nu komen we meteen aan een nieuw probleem. Welke psychiatrische diagnoses zijn dan 
bruikbaar? De DSM is in de loop van zijn geschiedenis uitgedijd tot een waar telefoonboek 
van honderden verschijnselen die allemaal tot een "diagnose" zijn gemaakt. 
Op de DSM is enorme kritiek gekomen, en terecht. Want wat heb je nu bv aan de diagnose 
"angststoornis'? Angst kan voorkomen na trauma, in het kader van stemmingsstoornissen, 
maar kan ook het eerste symptoom zijn van een beginnende psychose. En het kan ook nog 
gerechtvaardigde angst zijn als iemand bedreigd wordt. Zo kreeg ik eens een angstig jongetje 
om te behandelen bij wie later bleek dat zijn grote broer cocaine en wapens onder zijn bed 
verstopte...In al die gevallen moet de behandeling totaal anders zijn en geeft de diagnose geen 
enkele greep op het probleem. 
De DSM geeft een "verdomming", het is alsof je iemand met een longontsteking 
diagnostiseert met een "koortsstoornis", een "snelle ademhalingsstoornis" een "te laag 
zuurstofgehalte in het bloed stoornis" en een "hoeststoornis". Het is een oppervlakkige kijk 
die niets zegt over het onderliggende proces. 
Denny Borsboom van de Universiteit van Amsterdam betoogt dat de diagnostische criteria 
van de DSM onvoldoende wetenschappelijke basis hebben en de veel gebruikte 
psychopathologie-vragenlijsten om bv "depressie" te scoren ook niet betrouwbaar zijn en niet 
meten wat ze lijken te meten. Zijn onderzoeksgroep 
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 ziet uiteraard wel kernsymptomen als angst, somberheid, paranoidie, impulsiviteit en is heeft 
een theoretisch model dat deze kernsymptomen elkaar wederzijds kunnen versterken zodat er 
na een tijd een depressie of psychose ontstaat, maar voor elk individu weer in een andere 
vorm. 
Er is bij hun onderzoek ook een relatie gevonden tussen trauma in de kindertijd en 
psychiatrische symptomen, die loopt via affectieve en stressreacties. 
Hun model van elkaar wederzijds versterkende symptomen past ook meer bij de 
werkelijkheid zoals ik hem heb waargenomen: er is nl heel veel co-morbiditeit. Kinderen met 
autisme hebben vaak ook ADHD verschijnselen, mensen met een Bipolaire stoornis ook. 
Depressieve of psychotische mensen hebben vaak tegelijk last van dwang , angst, verslaving.  
De DSM is dus een mooi verzamelboek maar wetenschappelijk kan je er niet veel mee. 
In Goede GGZ! van Delespaul en onder meer Jim van Os gaat men uit van hooguit 15 soorten 
syndromen, niet meer. Minder mag ook vinden zij. 
 
 
In Goede GGZ! van Delespaul en onder meer Jim van Os gaat men uit van hooguit 15 soorten 
syndromen, niet meer. Minder mag ook vinden zij. 
 



Dus heb ik voor de gezinstherapie de psychiatrische diagnostiek versimpeld tot 8 
hoofdgroepen: 
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1. ADHD   
2. Karakters met eigenaardigheden en ASS 
3. Stemmingsstoornissen (depressie en bipolaire stoornis) 
4. Psychotische stoornissen 
5. Trauma en daaruit voortkomende hechtingsproblemen 
6. Verslavingen en dwang (vaak voortkomend uit 1 of meer van de eerste 5) 
7. Functionele lichamelijke klachten 
8. Organische (hersen)stoornissen als bv dementie, schildklierziekten 
 
Ook deze groepen zijn lastig af te grenzen maar ze verwijzen in elk geval mede naar een 
oorzaak binnen het individu die dan ook met een bepaalde medicatiegroep of therapie aan te 
pakken kan zijn.  
Meer heb je er in de praktijk niet nodig, het is simpel uit te leggen en bij elk etiket hoort een 
bepaalde aanpak. De persoonlijkheidsstoornissen vallen onder 2 en 5.  
 
Voor de systeemtherapie kan de psychiatrische diagnostiek beperkt worden tot 8 
hoofdgroepen, ADHD, ASS en de karakters met eigenaardigheden, 
Stemmingsstoornissen (depressie en bipolaire stoornis), Psychotische stoornissen, 
Trauma, Verslavingen en Dwang, Functionele klachten en Organische stoornissen 
 
Voor die acht hoofdgroepen heb je maar vijf soorten psycho-medicijnen, de somatische even 
weggelaten 
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1. ADHD medicatie 
2. Angstremmers en slaapmiddelen 
3. Antidepressiva 
4. Stemmingsstabilisatoren 
5. Antipsychotica 
 
Die medicijnen werken lang niet altijd, terwijl de familie en ook de clienten zelf vaak wel 
geholpen willen worden door een pil. Maar met de psychiatrie is iets extra's aan de hand. 
Als een medicijn tegen leukemie wordt genomen dat maar in 55% van de gevallen werkt 
terwijl 35% placebowerking is vindt iedereen dat best, maar gaat het over depressie dan is het 
een andere zaak, er wordt schande van gesproken en de gebruikers van antidepressiva worden 
meewarig bezien, terwijl de voorschrijvers ervan, veelal de huisartsen, de schuld krijgen. Het 
gaat hier natuurlijk vooral over het chronische gebruik dat onnodig en zelfs schadelijk kan 
zijn, maar een deel van de mensen heeft er echt baat bij en kan niet goed zonder. 
Hetzelfde geldt voor Ritalin, dat is in een kwaad daglicht komen te staan omdat het de laatste 
jaren zo massaal wordt voorgeschreven. Ook hiervoor geldt dat het wel degelijk zeer effectief 
kan zijn en een enorme hulp. Ikzelf heb hierin ook een omslag gemaakt, aanvankelijk dacht ik 
dat het onzin was om het voor te schrijven, net als dat ik 15 jaar geleden dacht dat EMDR 
onzin was.  



Natuurlijk is het zo dat door de toenemende prestatiedruk en prikkelrijkheid in onze 
maatschappij steeds meer kinderen "overprikkeld en verhoogd afleidbaar" blijken te zijn en 
ouders willen daar een instant-oplossing voor. Maar er is echt een percentage kinderen dat 
sowieso last heeft van ernstige concentratieproblemen, moet je die dan maar laten? 
Trudy Dehue en Paul Verhaege en ook mijn idool Eia Asen (een van de meest begaafde 
gezinstherapeuten die ik ken) waarschuwen tegen medicalisering. Je maakt een diagnose en 
als iemand er niet aan voldoet breid je die diagnose gewoon een beetje uit, zodat je hem of 
haar maar pillen kan geven. Het voelt prettig als je kan zeggen: "angststoornis, dus een SSRI", 
in plaats van: "iemand is angstig, ik weet niet waarom, laten we maar iets proberen." En dat 
laatste is er in feite aan de hand, dat ziet Trudy Dehue heel precies. 
Maar ik beweer dat je het toch moet proberen als één van de mogelijkheden om het probleem 
aan te pakken. Ik geef toe, ik ben pas overstag gegaan toen ik zelf een kind met ADHD bleek 
te hebben. Toen ik zelf meemaakte dat iemand die me heel na stond baat had bij EMDR na 
een trauma. Dat zijn blijkbaar de duwtjes die ik nodig had. Aan de andere kant staan. 
Hoe komt het dan dat psychiatrische stoornissen en medicijnen daarvoor zoveel slechter in de 
openbare mening liggen dan voor somatische ziekten? 
 
Ik denk dat het komt door het volgende:   
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1. Stigma. Mensen willen helemaal geen psychiatrische stoornis hebben want dan zijn ze 
"gek". Bij bv bipolaire stoornis is die afwijzing van de diagnose heel sterk, juist omdat het 
familiair voorkomt en niemand "zo wil zijn als die akelige vader, moeder, broer". Dat leidt 
ertoe dat het uitstel van diagnose en behandeling vaak heel lang is, 10-15 jaar, mensen kunnen 
moeilijk accepteren dat ze zoiets hebben. En in de familie speelt hetzelfde: "ik wil geen broer, 
zoon, moeder zijn van iemand die gek is". Voor de client in kwestie maakt dat het nog 
lastiger: niet alleen hij of zij moet accepteren dat er iets mis is, maar het is voelbaar dat het 
voor de naasten ook lastig is en daardoor wordt de schaamte en ongemakkelijkheid vergroot. 
Andrew Solomon beschrijft dit proces heel mooi in zijn boek Far from the tree. Hoe lastig het 
is om gay te zijn en te beseffen dat je moeder jou misschien wel accepteert, maar ZELF geen 
"moeder van een homo" wil zijn. Het gaat over de identiteit van allemaal. 
Psychiatrische symptomen zijn afwijkende gedragingen en worden in de sociologie(Becker) 
devianties genoemd. De maatschappij verzint er een etiket voor waar per defintie een 
negatieve betekenis aan wordt gehecht. Zo wordt het een stigma. Goffman benoemt een 
stigma als een situationeel probleem. De maatschappij stigmatiseert de afwijkenden die vaak 
ook nog getraumatiseerd zijn. Wat ik erbij denk is dat de mensen in de maatschappij zich 
schamen voor hun eigen collectieve agressie die hun door de symptomen wordt 
teruggespiegeld. Hoe moeilijk is het niet om een borderline client te zien met alle 
automutilatie littekens, wat een afschuw roept het op. Tot je na jaren het hele verhaal hoort 
over misbruik en mishandeling waar niemand iets aan deed. Maar de initiële reactie is 
afwijzing, "je doet het zelf" en in de psychiatrische terminologie : "een as 2 probleem". En de 
client speelt het spel mee door Zelfstigmatisering. Het langdurig vermijden van de diagnose is 
een uitvloeisel van anticipatie op een stigma! 
 
2.Psychiatrische medicijnen hebben forse bijwerkingen die invaliderend zijn. Enorme 
gewichtstoename, diabetes, sexuele problemen, dufheid, gevoelloosheid. 
.  
3.Psychiatrische symptomen zijn hardnekkig en soms niet helemaal uit te bannen. Dat roept 
ook agressie op, zowel bij hulpverleners als bij familieleden en omstanders. Psychiaters 



grijpen naar steeds zwaardere medicatie en ingrijpender behandelingen, denk aan de 
spanlakens en wisselbaden vroeger maar nu nog steeds electroshocks, antipsychotica die 
diabetes uitlokken door het enorme overgewicht dat patienten ervan kunnen krijgen, het 
implanteren van electroden, etc.  
Ook in de systeemtherapie bestond dezelfde agressieve neiging, denk aan de paradoxale 
interventies en de Ordeal Therapy van Haley. 
Die agressie in de behandeling wordt terecht gesignaleerd (bv Verhaege, Dehue) en daarom 
wordt een dergelijke behandeling ook weer veroordeeld.  
 
Het treurige is dat de psychiatrische hulpverlening in hetzelfde parket zit als de psychiatrische 
clienten. De hulpverleners worden uitgehold en misbruikt, moeten krankzinnige hoeveelheden 
nutteloze administratie doen omdat de verzekeraars anders niet vertrouwen of ze het wel goed 
doen. De psychiaters zijn machteloze figuren in dit hele spel en worden op hun beurt 
misbruikt door de farmaceutische industrie, die hen verleidt met gebiaste artikelen en luxe-
uitjes waarin middelen worden aangeprezen die geen snars beter zijn dan andere. Het is net 
zoals het gaat met de vluchtelingen, ze zijn al mishandeld en getraumatiseerd en de landen die 
hen opvangen doen het nog eens dunnetjes over. 
 
Allemaal parallelprocessen waar je, als je in de psychiatrie werkt, mee te maken krijgt. 
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De maatschappelijke context is tegenover psychiatrische stoornissen ambivalent, en ook 
tegenover de behandeling daarvan.  Stigma speelt een rol. Dezelfde splitsing zien we ook 
in de systeemtherapie zelf. Systeemtherapeuten moeten proberen een brug te slaan 
tussen verstoting en aanvaarding, tussen medicatie-risico's en voordelen, tussen 
genetische bepaaldheid en verklaring uit de context. 
 
INTERVENTIES 
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Hoe ga je nu te werk als je een diagnose met een gezin wilt bespreken? 
Diagnose-coconstructie		
	
Dia	16	
	
Als	eerste	is	het	nodig	om	de	symptomen	te	herkennen	en	ernaar	te	vragen.	Depressie	en	
psychose	zijn	zichtbaar,	maar	naar	achterdochtige	ideeën		moet	je	vragen.	"heb	je	vaak	het	
idee	dat	mensen	naar	je	kijken	en	het	op	je	gemunt	hebben?".	Ander	voorbeeld:	
Adolescenten	die	keer	op	keer	alles	bijelkaar	liegen,	hoeveel	therapeuten	denken	dan	aan	
ADHD?	Jongeren	die	nergens	aan	kunnen	beginnen	en	niets	afmaken?	"Dat	komt	omdat	hun	
vader	drinkt".	Nee,	zowel	hun	vader	als	zijzelf	hebben	symptomen	van	ADHD,	ze	kunnen	
lastig	met	iets	beginnen,	stellen	alles	uit,	voelen	zich	schuldig	en	gaan	smoezen	verzinnen.	
Drugs	of	alcoholgebruik	komt	bij	hen	veel	vaker	voor.	
Een	van	de	kernsymptomen	van	ADHD	is	niet	kunnen	opstarten,	dat	moet	je	weten.	
Net	als	je	moet	weten	dat	een	fobie	of	vermijding	bijna	altijd	met	een	traumatische	beleving	
is	begonnen.	
Wat ik ook altijd bespreek: 



Psychiatrische diagnoses zijn modegevoelig. Zoals Wouter Gomperts (1992)aantoonde in zijn 
proefschrift lang geleden was bv de sociale fobie er eerst niet en later wel. Hysterie was begin 
20e eeuw een veel voorkomende diagnose en nu niet meer. Behalve een historische kwestie  
is het ook een cultuurkwestie. Het NIMH in de USA geeft het voorkomen van ernstige 
bipolaire stoornis aan op 2,2 % van de bevolking, bij het Trimbos Instituut komen ze op 0,7%. 
Sommige psychiatrische stoornissen komen in bepaalde culturen helemaal niet voor. 
ADHD komt overigens in alle onderzochte culturen WEL voor, het wordt alleen anders 
behandeld. Maar er is onmiskenbaar een historische stijging (nu zelfs 7.1% Thomas cs), dus 
ook hier speelt mode een rol. 
De laatste tijd  heeft de DSM het vakjesdenken een impuls gegeven. Zo is onze voorzitter van 
de vereniging voor Psychiatrie bezig met onderzoek naar dwang en andere verschijnselen 
zoals "misofonie" (dat je heel slecht tegen bepaalde geluiden kunt) zonder er duidelijk bij stil 
te staan dat deze verschijnselen goed kunnen horen bij de overprikkelbaarheid van 
autismespectrumstoornissen en in die context verklaard kunnen worden. Misofonie is wel een 
heel klein vakje. Maar het spreekt de "verzamelaars" in ons altijd aan. 
Enfin, over dertig jaar zal alles wéér een beetje anders zijn. 
Maar ook in het individuele geval geldt: 
Een psychiatrische diagnose is geen statisch fenomeen. Vaak wordt aangenomen dat het nooit 
overgaat en steeds erger wordt maar dat hoeft absoluut niet zo te zijn. Een psychose is in ruim 
een derde van de gevallen slechts een éénmalige gebeurtenis in de geschiedenis. McFarlane 
toonde al vanaf de jaren 90 aan dat de terugval van psychose kon worden gehalveerd door met 
multifamilygroepen te werken waarin de gezinnen elkaar steunden. De context waarin mensen 
leven is dus cruciaal. Selten toonde in zijn proefschrift over de incidentie van psychose bij 
migranten in verstedelijkte gebieden ook al aan dat in een stressvolle context psychose veel 
vaker voorkomt. Als het je lukt om de clienten uit te leggen dat je zo'n diagnose niet als een 
statisch gebeuren ziet maar als een manier om naar de problemen te kijken en dat daarbij ook 
individuele kwetsbaarheden een rol spelen, raken ze geinteresseerd. Daarna leg je uit dat door 
er anders mee om te gaan je er allemaal meer greep op krijgt en dat het beeld daarna 
verschuift en de klachten minder worden. Je moet alert blijven, maar je hoeft geen patient te 
blijven! Een psychiatrische stoornis betstaat eigenlijk niet, het is een variatie, zegt Jim van 
Os. Zo accepteren mensen, mits ingebed in een zeer toegankelijke therapeutische relatie, 
uiteindelijk veel beter diagnose en eventuele pillen. Het lijkt op het markeren zoals dat bij 
mentaliseren wordt beschreven: "ja er is wat aan de hand, maar geen paniek, we kunnen er 
ook wat mee" 
 
Dat psychiatrische stoornissen veranderen blijkt ook uit de kinderpsychiatrie. Ik heb als 
kinder- en jeugdpsychiater vele kinderen gezien met autisme, PDD-NOS, ADHD, angst en 
dwang. Kinderen met autisme die op hun 4e jaar aanleiding gaven tot grote gezinsproblemen 
wegens hun onmogelijke gedrag met aankleden, eten, aanpassen aan veranderingen en die 
heftige soms uren durende woede aanvallen hadden waren op hun 18e veranderd in redelijk 
aangepaste HBO studenten met een vriendin en een uitgebreide vriendenkring. 
Pubers met ADHD die stalen, systematisch logen, uitvielen op school, het gezin 
terroriseerden en gaten in deuren schopten bleken op hun 25e goede studenten met hechte 
relaties te kunnen worden. 
Uiteraard waren er meestal nog wel restverschijnselen. En niet alle kinderen met een 
psychiatrische diagnose ontwikkelden zich zo florissant, want helaas is het zo dat "de duivel 
altijd op de grote hoop schijt". Bij gezinnen met minder mogelijkheden en minder inkomen 
zien we meer ruzie, meer lichamelijk geweld en drugsgebruik en een langer voortduren van 
psychiatrische stoornissen. En de hulp voor die gezinnen is meestal slechter georganiseerd. 
Maar dat pleit alleen maar voor uitbreiding van de hulp aan gezinnen! 



Lies Wenselaar, een ervaren kinder en jeugdpsychiater stelt in een interview dat ze niet zo 
hecht aan de precieze diagnose, ze noemt ze wel maar legt de nadruk op de verschijnselen 
waar mensen last van hebben zoals concentratiestoornissen, drift, inactiviteit en gaat bij al 
haar adviezen uit van het werken aan die verschijnselen. Dat motiveert mensen veel meer dan 
het krijgen van een statische diagnose. 
	
Als	ik	weer	terugga	naar	Misja:	na	de	aanvankelijke	verbetering	die	was	bereikt	met	een	
“eenvoudige	interventie”	kwam	er	een	flinke	terugval.	Moeder	en	Misja	waren	gaan	vechten	
en	ik	had	ze	per	omgaande	uitgenodigd	om	erover	te	komen	praten.	Ze	kwamen	met	zijn	2	
en.	Het	bleek	dat	moeder	in	haar	jeugd	zelf	in	dagbehandeling	had	gezeten.	Ze	was	bang	
“slecht”	te	zijn,	een	borderliner.	Ze	vertelde	ook	iets	over	haar	jeugd,	waarin	hun	ouders	haar	
en	haar	broers	veel	hadden	geslagen.	Tijdens	het	verhaal	begon	Misja	haar	te	troosten.	
Het	was	op	dat	moment	nodig	de	diagnose	uit	te	breiden	tot	trauma	en	PTSS	en	de	
behandeling	ook	aan	te	passen.	Misja	vertelde	zelf	dat	hij	soms	schrok	van	zijn	eigen	
driftigheid	en	concentratieproblemen	en	dat	hij	ADHD	had	opgezocht	en	er	zich	in	herkende.	
De	behandeling	werd	uitgebreid	naar	EMDR	voor	moeder,	gezinsgesprekken	met	afspraken	
over	de	ruzies,	en	een	ritalin	experiment	voor	Misja.	
	
Dia	17	
	
Bespreek	met	de	mensen	dat	de	DSM	geen	houdbare	constructie	is.	Want	er	bestaat	geen	
absolute	diagnose	die	het	verloop	kan	voorspellen.	
	
Coconstructie	van	de	diagnose	
Waar	het	om	gaat	is	dat	je	samen	met	het	gezin	zoekt	naar	de	kernsymptomen	die	elkaar	
versterken	en	die	in	een	kader	plaatst:	bv	"dit	lijken	me	zaken	die	passen	bij	ADHD-	klachten	
en	trauma",	hoe	gaan	jullie	daarmee	om	in	het	gezin?"	
Je	stelt	niet	meteen	een	diagnose,	je	zegt	dat	de	klachten	in	een	bepaald	gevoeligheidskader	
passen,	je	wijst	op	de	hinderlijke	symptomen	en	overlegt	met	de	clienten	die	erover	gaan	
lezen	en	soms	met	een	veel	betere	uitleg	komen.	Zo	construeer	je	samen	met	het	gezin	het	
"psychiatrische	verhaal".	Daar	hoort	dan	wel	een	bepaalde	aanpak	bij.	Een	jongen	met	ADHD	
klachten	moet	meer	structuur	hebben	en	hulp	bij	het	plannen.	Je	moet	zijn	tas	samen	met	
hem	inpakken,	's	avonds	al,	zodat	hij	's	morgens	al	klaarstaat.	Iemand	met	bipolaire	stoornis	
moet	letten	op	het	slaapritme	en	alarm	slaan	als	het	verstoord	raakt.	
Een	jongen	die	een	psychose	heeft	doorgemaakt	moet	niet	gaan	blowen	en	als	dat	toch	
gebeurt	moet	je	er	zijn	hele	vriendenkring	bij	halen	in	de	therapie.	
	
Dia	18	
In	de	loop	van	de	therapie	verfijn	je	de	"diagnostiek"	samen	met	client	en	familie	en	herhaal	
je	de	psychoeducatie	vaak.	De	psychoeducatie	wordt	interactief	want	je	stemt	het	af	op	de	
specifieke	situatie	van	het	gezin	die	als	ze	gaan	meedenken	vaak	met	meesterlijke	
oplossingen	komen.	Dat	is	ook	de	reden	dat	Multifamilygroepen	zo	goed	werken.	Belangrijk	
is	ook	dat	je	duidelijk	maakt	dat	psychiatrische	diagnoses	ook	in	de	ontwikkeling	van	een	
mens	kunnen	bijtrekken	en	veranderen.	De	psychoeducatie	blijft	door	de	tijd	heen	nodig	en		
verandert	ook.	Iemand	die	net	psychotisch	is	geweest	is	bv	heel	snel	moe	en	angstig	en	moet	
veel	rust	nemen	maar	na	herstel	moet	hij	zich	weer	meer	richten	op	hoe	te	integreren	en	
weer	aan	het	werk	te	gaan,	en	wat	aan	wie	te	vertellen.	
	



Dia	19	
	
Rond	psychiatrische	symptomen	ontstaat	vaak	polarisatie,	dat	moet	je	uitleggen	en	de	twee	
polen	moeten	allebei	aandacht	krijgen,	want	ze	zijn	meestal	beide	geldig.	Bij	ADHD	moet	je	
bv	begrip	hebben,	maar	ook	begrenzen.	Even-oneven	dagen	experimenten	
	
Dia	20	
	
Dia	21	
	
De	relatie	
Een	collega	die	met	deze	lezing	heeft	meegelezen	zei	dat	in	alles	wat	ik	schreef	het	belang	
van	de	relatie	en	het	afstemmen	zo	duidelijk	werd.	
Want	mentaliseren	van	een	"diagnose",	lukt	alleen	in	een	relatie	met	voldoende	holding,	
veiligheid	en	gelijkwaardigheid.	Omdat	mensen	met	psychiatrische	symptomen	ook	veel	
vaker	getraumatiseerd	zijn	weegt	de	betrouwbaarheid	van	de	relatie	nog	zwaarder.	Daarom	
hebben	de	systemen	die	ik	behandel	allemaal	mijn	mailadres	en	06	nummer.	Ik	word	
helemaal	niet	overspoeld	met	mailtjes	en	telefoontjes,	maar	als	er	iets	niet	goed	gaat	of	juist	
wel	dan	hoor	ik	dat	meteen.	
	
In	de	behandeling	kreeg	ik	van	Misja	een	appje	dat	hij	zijn	moeder	weer	had	geschopt	en	dat	
hij	nu	op	zijn	kamer	zat.	Zijn	moeder	had	hem	weer	geslagen	in	een	ruzie.	
Ik	prees	hem	dat	hij	zijn	time-out	had	genomen	en	belde	wat	later	moeder	die	al	
verschrikkelijke	spijt	had	en	sprak	de	volgende	stappen	met	haar	door.	Misja	kreeg	hierdoor	
meer	vertrouwen	in	mij	en	werd	veel	betrokkener	in	de	gesprekken.	Het	telefoontje	kostte	me	
5	minuten.	
	
Het	feit	dat	mensen	me	kunnen	mailen	en	sms-en	vergroot	"het	speelveld	van	de	relatie"	en	
dus	van	de	intermediaire	ruimte	zoals	Winnicott	die	beschrijft.	
Daarnaast	is	de	relatie	gelijkwaardig	en	transparant,	we	zoeken	allen	naar	oplossingen,	we	
kunnen	fouten	maken,	gefrustreerd	raken.	We	zijn	niet	gelijk,	want	ik	blijf	een	expert	met	
meer	specifieke	kennis	en	ervaring,	maar	ik	luister	goed	en	heb	respect	en	vaak	
bewondering	voor	hun	inbreng.	
Wat	ik	ook	doe	in	de	relatie	is	"markeren".	
Ik	raak	niet	in	paniek	van	de	symptomen	maar	zeg	dat	ik	het	begrijp,	dat	het	heel	lastig	is	
maar	dat	er	wel	iets	aan	te	doen	valt.	En	ik	hou	de	relatie	vast.	En	ik	probeer	transparant	te	
zijn,	wat	zich	uit	in	toegeven	van	onzekerheid,	erkennen	van	fouten,	samen	zoeken,	maar	
ook	confrontatie.	Een	en	ander	betekent	dat	je	het	gezin	ziet	in	wisselende	samenstelling	en	
er	ook	heel	goed	individuele	sessies	kunnen	zijn.	
	
dia	22	
	
Daarnaast	is	mijn	relatie	met	mensen	langdurig.	Dat	wil	niet	zeggen	dat	ze	moeten	blijven	
komen	of	heel	vaak	moeten	komen,	maar	ze	kunnen	altijd	weer	terugkomen	en	doen	dat	
ook	regelmatig.	Zo	kan	het	zijn	dat	ik	10	jaar	contact	heb	met	een	systeem,	het	eerste	jaar	
20	keer,	daarna	af	en	toe	2	keer	of	vier	keer	per	jaar,	of	een	paar	jaar	niet.	Ik	heb	vaak	van	



teamleiders	te	horen	gekregen:	"Frans	is	overbetrokken"	"Frans	kan	niet	afsluiten"	maar	
daar	trek	ik	me	niets	van	aan.	
	
Een	voorbeeld:	plaatje	Chiels	brief	
	
Dia	23	
Recent	zat	ik	in	een	restaurantje	te	eten	toen	ik	op	mijn	schouder	werd	getikt	en	een	grote	
kerel	een	briefje	voor	me	neerlegde.		
"Ik	wil	je	niet	storen	bij	het	eten",	zei	hij,	"maar	met	dit	briefje	wil	ik	even	iets	tegen	je	
zeggen.	Ik	zag	je	zitten	en	moest	je	toen	even	schrijven"	Ik	wist	meteen	wie	hij	was	en	heb	
nog	even	met	hem	gepraat,	hij	was	leraar	op	een	academie	geworden	en	wees	op	zijn	vriend	
en	familie	die	verderop	zaten	en	naar	me	zwaaiden.	"ik	gebruik	geen	medicijnen	meer	en	dat	
gaat	goed"	zei	hij,	"maar	ik	gebruik	ook	geen	drugs	en	alcohol	meer	en	sport	veel,	precies	
wat	jij	altijd	zei	maar	wat	ik	nooit	kon	waarmaken	toen"	
	
Chiel	was	een	jongen	die	ik	wel	5	keer	manisch	psychotisch	of	ernstig	depressief	heb	zien	
worden	en	ik	heb	hem	en	zijn	familie	langdurig	begeleid.	Het	was	lastig	voor	hem	een	
diagnose	en	lithium	plus	een	SSRI	te	accepteren	en	op	te	houden	met	teveel	drank	en	drugs.	
Zijn	moeder,	vader,	zus	en	neef	hebben	daarbij	geholpen.	Behalve	over	medicatie	hebben	
we	over	van	alles	gepraat,	hun	genogram,	traumatische	herinneringen	aan	de	suicide	van	
een	oom,	Chiels	homosexualiteit,	manieren	van	met	elkaar	omgaan.	En	ook:	hoe	vertel	ik	het	
belangrijke	anderen	dat	ik	een	paar	keer	psychotisch	ben	geweest?	Samen	met	hem	en	zijn	
zus	heb	ik	gesprekken	gehad	over	hoe	hij	het	belangrijke	vrienden	zou	kunnen	vertellen.	Wat	
vertel	ik	dan	en	aan	wie?	En	hoe	was	het	voor	zijn	zus	dat	hij	misschien	op	zijn	oom	leek?	Hij	
heeft		een	heel	boek	gemaakt	van	zijn	belevenissen.	Uiteindelijk	kwam	hij	goed	in	balans	en	
tien	jaar	geleden	heb	ik	afgesloten	en	heeft	hij	via	de	huisarts	medicatie	gekregen.	
Inmiddels	is	hij	alweer	4	jaar	zonder	medicatie	en	gaat	het	goed.	In	het	briefje	schrijft	hij:	
	
Dia	24	
	
Allerbeste	Frans	,Ik	wil	dat	je	weet	dat	ik	vandaag	nog	aan	je	dacht	(het	voert	te	ver	uit	te	
leggen	waarom)Ik	wil	ook	dat	je	weet	dat	je	een	hele	goede	invloed	hebt	gehad	op	mijn	
herstel	na	een	moeilijke	tijd(In	AMC	en	Valerius)Ik	zie	je	nu	zo	zitten...De	behoefte	om	dit	
even	aan	je	te	laten	weten.	Al	met	al	is	het	mij	goed	gegaan	en	kan	zeggen	dat	ik	die	periode	
niet	had	willen	missen.	Mijn	dank	voor	je	goede	zorgen,	ik	hoop	dat	het	jou	ook	goedgaat,	
bedankt	en	alle	goeds																	Chiel	
	
Dia	25	
	
Mentaliseren	
Chiel	en	zijn	familie	hadden	maximale	controle	over	de	behandelwijze	en	de	medicatie.	
Uiteraard	binnen	grenzen,	maar	Chiel	kon	en	wilde	alleen	iets	uitproberen	wat	hij	
aandurfde.	Het	voorbeeld	van	zijn	oom	was	afschrikwekkend	en	hij	wilde	nooit	zo	worden.		
Een	belangrijk	aspect	van	het	mentaliseren	is	het	er	samen	over	praten,	wie	er	nog	meer	
trekken	van	heeft,	ook	in	het	genogram,	wat	de	copingmechanismen	door	de	tijd	heen	zijn	
geweest,	wat	werkte	en	wat	niet.	En	ook	door	erover	te	praten	hoe	het	voelt	om	"de	zus	te	
zijn	van"	of	"de	vader	van"	iemand	die	dergelijke	symptomen	heeft	of	heeft	gehad.	Dat	is		



pijnlijk	en	verdrietig	maar	voor	iedereen	uiteindelijk	vaak	heel	bevrijdend.		
Bij het mentaliseren van een diagnose helpt het als je deze dingen duidelijk maakt in uitleg en 
in houding. Dat betekent ook vertrouwen geven en samenwerken met het gezin, niet aldoor 
vanuit de expertpositie maar vanuit een gelijkheidsbeginsel. In die vertrouwensrelatie kunnen 
gezinsleden ook zeggen waarom ze de diagnose "eng" vinden en kan de client gaan vertellen 
over de schaamte die hij of zij heeft, niet alleen voor zichzelf, maar ook dat hij de anderen 
"ermee opzadelt". Helaas lukt het niet altijd om goed door deze fase heen te komen en 
sommigen blijven hum kwetsbaarheid ontkennen waardoor ze er uiteindelijk slechter mee om 
kunnen gaan. In Multifamily groepen verloopt dit procces mogelijk beter dan in individuele 
gezinstherapie omdat mensen dan rolmodellen krijgen van de andere deelnemers. 
 
Wat betreft die gelijkwaardigheid nog het volgende voorbeeld: 
Bij de supervisie aan artsassistenten maakte ik mee dat een assistent psychiater een gezin in 
wilde brengen maar ontzettend bang was wat het gezin ervan zouden vinden dat er een hele 
groep meekeek. "Hebben ze dat gezegd?" vroeg ik. "Nee" zei de assistent, "ze wilden allemaal 
komen. Maar IK zit er zo mee, ze worden voor de leeuwen gegooid"...Het probleem zat hem 
erin dat zij het idee had dat we vanuit de expertpositie naar het gezin zouden kijken als naar 
vissen in een aquarium. Terwijl in het eigenlijke gesprek bleek dat we een denktank werden en 
het gezin zowel als de artsen zochten naar een passende aanpak. "Eigenlijk zijn ze onze 
cotherapeuten" zei de assistent aan het eind. 
 
 
 
In het NTvG van juni 2016 staat een artikel over het placebo-effect van behandelingen. Wat 
blijkt is dat er drie dingen belangrijk zijn om betere resultaten te krijgen 
 
Dia 26 
 
- beinvloeding van verwachtingen 
- empathie 
- het geven van "procedurele informatie" 
 
In het eerste geval betekent dat positiviteit, zeggen en volhouden dat het met deze aanpak na 
een tijdje beter zal gaan. Door de positieve verwachting gaat het dan ook beter na verloop van 
tijd. De empathie moet ertoe leiden dat mensen zich begrepen en gehoord voelen in hun angst 
en bezorgdheid, maar ook weer hoop krijgen dat ze er niet alleen voorstaan. Dus niet: "ik 
begrijp dat u zich heel naar voelt, maar ik weet ook niet of dit gaat werken", maar "wat een 
toestand he, je wordt er moedeloos van, maar toch gaan we het volhouden want op den duur 
krijgen we het wel te pakken" 
Wat de procedurele informatie betreft: mensen moeten meer "self-efficacy" krijgen, meer 
controle over wat er gebeurt. Dat geldt voor pillen, clienten moeten goede voorlichting 
krijgen over bijwerkingen maar weer niet zo dat het hen tegen wordt gemaakt, ze moeten zelf 
invloed hebben op de dosering (wat Leo van Weezel ook altijd zegt over slaap- of 
pijnmedicatie bij kanker), ze moeten weten wat er gaat komen.  
 
 
Voor het mentaliseren van de diagnose is het belangrijk om : 
1. De nadruk te leggen op de hinderlijke verschijnselen en niet op de diagnose 
2. Uitdragen dat er met goede inzet iets te veranderen valt en verbetering mogelijk is 
3. Een langdurig contact aangaan met het hele systeem met goede bereikbaarheid  



4. Het proces van "ervoor uitkomen" bij vrienden en dierbaren begeleiden 
5. De clienten maximale controle te geven over medicatie en behandeling (self-efficacy) 
 
	
	
Dia	27	
	
Emotieregulatie	
Heel	veel	van	wat	je	doet,	vooral	in	het	begin,	is	emotieregulatie,	bv	werken	met	de	
kwetsbaarheidscyclus	van		Michelle	Scheinkman.		(dia	28-34)	Delen	van	het	systeem	apart	
zien.	Maar	psychoeducatie	werkt	ook	emotieregulerend:	Bij	Misja	bijvoorbeeld	werd	moeder	
woedend	als	hij	iets	niet	deed	of	niet	reageerde.	Daardoor	onstonden	de	vechtpartijen.	Toen	
moeder	begreep	dat	het	deels	voortkwam	uit	ADHD	symptomen	veranderde	haar	idee	over	
Misja	en	kwam	er	meer	ruimte	om	te	zien	dat	zijzelf	ook	kwetsbaar	was	door	haar	jeugd.	En	
Misja	snapte	de	kwetsbaarheid	van	moeder	en	troostte	haar.	
	
Afspraken	rond	het	symptoom:	Ik	maak	van	allerlei	mail-	en	bel	afspraken	rond	symptomen.	
Misja	mocht	bv	sms	en	als	er	ruzie	was.	Mensen	melden	time-outs,	effecten	van	pillen,	etc.	
	
Dia	28(35)	
	
Met	dit	team	van	de	adolescentenpsychiatrie	hebben	we	gezamenlijk	met	al	onze	
clientfamilies	afgesproken	dat	ze	ons	24/7	op	06	mochten	bellen	of	sms-en	als	ze	ongerust	
waren	zodat	we	konden	overleggen	over	medicatie	of	opname.	Dit	heeft	ertoe	geleid	dat	we	
van	1-3	geslaagde	suicides	per	jaar	gingen	naar	2	geslaagde	suicides	in	15	jaar.	Ook	het	
aantal	opnames	in	het	weekend	verminderde	drastisch	terwijl	we	relatief	weinig	
telefoontjes	kregen.	
 
In totaal heb ik 25 jaar in een ambulante en semiklinische setting gewerkt met adolescenten 
die ernstige problemen hadden. Aanvankelijk betrokken we de gezinnen wel bij de 
behandeling, maar we zagen ze niet zo frequent en vonden dat ze tussendoor niet lastig 
moesten zijn. Dit had tot gevolg dat we in de weekenden en 'snachts vaak ongewild en 
ongeweten werden bijgestaan door de crisidienst, die had moeten ingrijpen omdat er paniek 
was ontstaan. Meestal vond je dan een briefje in je bakje dat je de GG en GD moest bellen, 
waar een zeer professionele medewerker je iets uit de hoogte te woord stond over de rampen 
die hij/zij had aangetroffen bij het huisbezoek. Soms was er een opname geregeld, soms was 
er zelfs een geslaagde suicide gebeurd. Ieder jaar waren er 1-3 slachtoffers, dat hoorde er zo 
bij. Tot we in een teamvergadering tot een andere aanpak besloten. Het was de tijd dat de 
mobieltjes inkwamen, de tijd van de grote bereikbaarheid, midden jaren negentig. De SPV en 
en de psychiater gaven hun 06 nummers aan de clienten en hun gezinnen. Ze mochten in nood 
altijd bellen. Uiteraard niet om een afspraak te verzetten, maar als ze zich zorgen maakten 
mochten ze bellen, ook 's avonds en in het weekend. 
Andere teams verklaarden ons voor gek, onverantwoord of grensoverschrijdend, maar het 
werkte. Eigenlijk werd er niet zo heel vaak gebeld, maar als er gebeld werd was er een 
dreigende psychose of suicide of waren er ernstige bijwerkingen van de medicijnen. Dit had 
tot gevolg dat we de crisisdienst werk uit handen namen waardoor ze veel makkelijker 
langsgingen als we iets vroegen, maar het had ook een veel betere binding met de clienten tot 
gevolg, een betere monitoring van onze interventies op medicamenteus en ander gebied, en 
sindsdien hebben we 16 jaar geen geslaagde suicides meer gehad. Een verder effect was nog 



dat de medicatietrouw ook beter werd, ook in die zin dat mensen het eerlijk zeiden dat ze het 
NIET innamen. Want jullie weten dat pillen maar in minder dan de helft van de gevallen 
correct worden ingenomen, en dat dan nog alleen als er een goede binding met de 
voorschrijver is...... 
Eén van de belangrijke strategieën ter voorkoming van suicide is niet alleen vragen naar 
suicidaliteit, maar ook de gedachte echt te accepteren als mogelijkheid. En daarbij dan ook de 
familie te betrekken, soms tegen de wil van de client. Jan Meerdinkveldboom en Ineke Rood 
hebben recent een boek geschreven waarin deze strategie verder wordt uitgewerkt. 
In het boek Moedervlekken beschrijft Arnon Grünberg een psychiater van de crisisdienst die 
een client als "niet suicidaal" beoordeelt maar de echtgenote van deze man niet belt om haar 
bij de behandeling te betrekken. Later suicideert de man zich toch. Grünberg zei desgevraagd 
tegen mij dat hij verbijsterd was hoe vaak de familie NIET bij crisissituaties werd betrokken. 
Ik zeg: doe het wel, luister naar Jan Meerdinkveldboom! 
Zo heb ik ooit bij een meisje van 19, Sonja, met concrete suicideplannen haar moeder 
opgebeld terwijl ze zei dat ze het niet wilde(maar ze gaf wel het telefoonnummer), en 
gevraagd of die op dat moment naar de GGZ wilde komen. Toen de moeder dat meteen deed 
verschoof er iets in hun relatie.  
	
	
Dia	29(36)	
	
Bij	crisissituaties	als	suicidaliteit	en	psychose	is	24	uurs	bereikbaarheid	cruciaal	om	het	
gevoel	van	"holding"	te	geven	waardoor	mensen	het	volhouden.	Het	is	nodig	(soms	tegen	
de	wil	van	betrokkene)	"veilige"	familieleden	actief	bij	de	behandeling	te	betrekken	om	
dat	gevoel	van	"holding"	te	versterken.	
	
Die	holding	betekent	ook	dat	je	"aanwezig	bent"	bij	crisis,	als	deelgenoot	en	getuige,	het	
gaat	om	existentiële	betrokkenheid.		
	
Dia	30(37)	
	
Medicatie	
Ik	breng	medicatie	als	een	experiment,	een	hulp	tegen	de	heftigheid	van	bepaalde	
symptomen,	waarbij	het	hele	gezin	zich	uitspreekt	en	overlegt	en	de	client	uiteindelijk	
bepaalt	hoe	het	gaat.	Over	de	bijwerkingen	mogen	ze	sms-en	of	mailen.	Maar	hoe	krijg	je	
een	psychiater	zo	ver	dat	hij	of	zij	dat	doet?	Samen	met	het	gezin	praten,	de	medicatie	vaak	
evalueren	en	toegankelijk	worden?		
Kern	is	dat	de	psychiater	het	gevoel	heeft	dat	hij/zij	iets	kan	hebben	aan	het	contact	met	de	
gezinsleden,	voor	de	diagnostiek	en	de	therapietrouw.		Met	name	dat	laatste	is	een	goed	
argument,	de	medicatietrouw	wordt	nooit	veel	hoger	dan	60%	maar	bij	slechte	uitleg	en	
weinig	contact	zakt	die	tot	20%.	
Hoe gaat het voorschrijven van medicatie nu in zijn werk bij de gezinstherapie? 
Zoals  Jan de Vos(2008) al zo treffend heeft opgemerkt: een pil moet gementaliseerd worden. 
Niet alleen door de client zelf maar ook door de omgeving. 
 
Dia 31(38) 
 
Percentages van compliance liggen tussen 22-63 %, gemiddeld minder dan de helft van de 
mensen neemt de pillen correct in.  



Redenen om pillen niet te nemen zijn: 
-  onvoldoende uitleg 
-  geen vertrouwen in dokter 
-  bang voor verslaving,  
-  bijwerkingen en verkeerd geinterpreteerde bijwerkingen 
-  angst dat het slecht werkt met stiekem drugsgebruik 
-  het gaat weer beter dus kan ik stoppen 
-  geen steun van partner of familie 
-  financiele problemen 
-  het niet willen hebben van "ziekte", als je medicatie neemt ben je gek 
 
Op al deze zaken moet je zijn voorbereid. 
 
Dia 32(39) 
 
De client moet het medicijn zien als een experiment, bv een bril opzetten om te kijken of je 
daar beter mee kan zien. Hij of zij moet zich er niet minderwaardig of zwak door gaan voelen 
en vrij zijn om er elk moment mee te kunnen stoppen. Bijwerkingen of twijfels daarover 
moeten op ieder tijdstip gemeld kunnen worden, door client, partner, ouders, alle 
naastbetrokkenen. Dat is ook de reden dat clientsystemen me mogen appen of mailen, op elk 
tijdstip. Alleen dan is de context veilig genoeg om zo'n experiment uit te proberen. 
Hiermee geef je als hulpverlener ook het volle respect aan degenen die jou zo vertrouwen dat 
ze je advies om medicatie uit te proberen durven op te volgen. 
 
Dia 33(40) 
 
Dia 34 (41) 
 
Kees was in leertherapie bij een collega van mij. De collega riep me in consult omdat Kees 
recidiverende depressies had die hem echt uitschakelden en maandenlang aanhielden. 
Er was al veel individuele therapie geweest die ook geholpen had om traumatische dingen in 
het verleden te verwerken, zoals de dood van zijn moeder en het soms grensoverschrijdende 
en agressieve gedrag van zijn vader die manisch depressief was.  
Kees functioneerde een stuk beter, ook op zijn werk als psycholoog, en als vader van zijn twee 
zoontjes, maar de depressies bleven terugkomen, vooral in de winter. Kees had een enorme 
angst voor een psychiatrische diagnose en ook voor medicatie. 
Samen met Kees en zijn vrouw Anja bespraken mijn collega en ik toch de mogelijkheid van 
antidepressieve medicatie. Lichaamsbeweging deed hij al voldoende in de vorm van 
duursport. Ik vertelde dat gezien zijn familiegeschiedenis (Oma en vader hadden bipolaire 
stoornis) het niet onmogelijk was dat hij ook een vorm van bipolaire stoornis zou kunnen 
hebben, eentje met vooral depressie als uitingsvorm. Maar dat antidepressiva dan het risico 
van ontremming inhielden, hij zou door de medicatie kunnen doorslaan in de manie. We 
moesten derhalve heel voorzichtig te werk gaan en ze moesten me bij elk vreemd verschijnsel 
waarschuwen. 
Helaas gebeurde wat ik voorspeld had, Kees werd hypomaan, sliep niet meer, was euforisch 
en voelde zich onrustig en overspoeld door gedachten. Gelukkig werd ik meteen op de hoogte 
gebracht en kon dus ingrijpen. Samen met Anja heb ik gezorgd dat hij met tranquillizers weer 
rustig werd, het antidepressivum werd afgebouwd. Kees was er inmiddels nu zelf ook van 
overtuigd dat hij een milde vorm van bipolaire stoornis had. Dit kostte hem wel veel tranen 



omdat hijzelf zo geleden had onder de onvoorspelbare buien van zijn vader en nooit wilde dat 
zijn zoontjes net zo'n vader kregen.  
We hebben daarna lithium geprobeerd, dat werkte jammer genoeg niet en uiteindelijk zijn we 
nu uitgekomen op het hetzelfde antidepressieve middel dat hem manisch maakte, in een heel 
precies uitgebalanceerde dosis plus een lage dosis antipsychoticum(olanzapine) om manie te 
voorkomen. Al een aantal maanden gaat het goed en de psychiatrische stoornis lijkt nu onder 
controle. Kees is voor het eerst langdurig stabiel, maar heeft uiteraard bijwerkingen van de 
medicatie en is 10 kg aangekomen. 
 
		
Dia	35(42)	
Genogram	
Ik	geef	supervisie	systeemtherapie	aan	de	arts-assistenten	van	het	AMC.	Een	van	de	dingen	
die	ik	probeer	over	te	brengen	is	het	belang	van	een	genogram	om	te	kijken	waar	in	de	
geschiedenis	de	huidige	symptomen	nog	meer	voorkomen	en	hoe	daarmee	is	omgegaan.	
Laatst	brachten	ze	een	gezin	in	met	een	meisje	Anneke		dat	depressief	en	fobisch	was	en	wel	
goed	reageerde	op	de	individuele	gedragstherapie	die	de	arts-assistent	haar	gaf,	maar	dan	
telkens	weer	terugviel,	vooral	omdat	moeder	haar	niet	stimuleerde	om	risico's	te	nemen	
maar	zei:"ga	maar	niet".	Ik	tekende	het	genogram	van	het	gezin	en	vroeg	naar	angsten	en	
trauma's.	Van	achter	het	screen	kwam	de	vraag	waarom	moeder	ZO	voorzichtig	was	met	
haar	dochter	en	toen	bleek	dat	een	nichtje	bij	wie	al	een	"depressie"tekentje	stond	zich	had	
gesuicideerd,	ongeveer	in	de	tijd	dat	moeder	zo	oud	was	als	Anneke	nu..	Na	uitvoerige	
bespreking	van	het	verhaal	met	het	hele	gezin	en	de	vaststelling	dat	dochter	anders	was	dan	
het	nichtje	veranderde	moeder	haar	houding	totaal	en	werd	een	supporter	van	de	
gedragstherapie.	
	
Dia	36(43)	
Voorbeeld	genogram	van	Misja	
	
Traumabehandeling	
Psychiatrische	symptomen	zijn	sterk	gelinkt	aan	trauma.	
Uit	meta-analyses	van	artikelen	blijkt	dat	zeker	de	helft	van	de	mensen	die	psychotisch	in	
klinieken	zitten	in	de	jeugd	sexueel	misbruikt	en/of	mishandeld	zijn.	(van	der	Hart	2007)	
De	groep	van	Borsboom	(Isvoranu,	(2016)	ziet	ook	een	duidelijk	verband	tussen	trauma	en	
psychiatrische	symptomen.	
Tevens	betekent	het	hebben	van	een	psychiatrische	stoornis	ook	dat	je	eerder	in	en	
traumatische	situatie	kan	komen,	bv	door	je	psychose	of	ADHD	in	een	vechtpartij	raken	of	
verkracht	worden.	En	bovendien	is	geeft	de	psychiatrische	stoornis	een	grotere	
kwetsbaarheid	voor	trauma,	de	stimuli	komen	harder	binnen	en	maken	een	grotere	
"imprint".	Bij	trauma	is	het	vaak	nodig	het	systeem	in	subsystemen	te	zien	omdat	anders	de	
EE	zo	hoog	wordt.	
PTSS verschijnselen kunnen precies hetzelfde zijn als de verschijnselen van ADHD, depressie 
en psychose. Kortom er is veel kans op verwarring en je kunt ook heel verkeerde diagnoses 
proberen te mentaliseren. 
 
Zo kreeg ik een meisje van 18, Cynthia,  onder behandeling met haar familie, deftige mensen 
met vier dochters die allemaal keurig studeerden. Alleen Cynthia wilde niet deugen, het lukte 



niet op school, ze gebruikte drugs, vertoonde sexueel ontremd gedrag. Soms praatte ze 
honderduit en was heel lacherig, euforisch bijna, dan weer deed ze ineens een suicidepoging. 
In de familie kwam Bipolaire stoornis voor. In gezinsgesprekken probeerden we de negatieve 
interacties te verminderen en Cynthia uit de rol van zondebok te krijgen. Het bleek dat vader 
teveel dronk, moeder periodiek depressief was en er thuis vaak een treurige stemming was. 
Toen Cynthia ineens enkele weken verdween en het bleek dat ze geheel verward  korte tijd in 
de prostitutie had gezeten stelde ik voor haar in te stellen op lithium. De hele familie, inclusief 
Cynthia was het ermee eens. Maar tijdens de instelperiode nam ze alle lithiumpillen in en 
kwam in levensgevaar binnen op de IC. 
Het werd een onmogelijke collusie, ik probeerde steeds weer nieuwe dingen uit om te helpen 
(opnames, medicatie, hulp thuis)maar Cynthia werd alleen maar slechter en de kliniek 
adviseerde mij in een groot overleg met alle betrokkenen en het systeem om te stoppen met 
helpen. Dat hielp mij in elk geval. Cynthia vervolgde het traject bij een psychotherapeut en ik 
hoorde lang niets van haar. 
Tot ze me 10 jaar later opbelde om hulp bij haar dochtertje. Ze kon haar niet naar school 
brengen, ze voelde angst als ze dat deed en het kind reageerde daarop. Ik had net de EMDR 
opleiding gedaan en informeerde waar die angst haar aan deed denken. Daarna rapporteerde 
ze een heel verhaal van ernstig trauma, begonnen op de kleuterschool, van gepest worden 
geslagen zijn, sexueel betast worden, en drie verkrachtingen, allemaal erg gebagatelliseerd 
en ontkend door haar ouders. 
Een serie EMDR behandelingen waar haar man ook bij aanwezig was heeft toen heel erg 
geholpen. Ik schrok van de dingen die ze had meegemaakt, maar achteraf nog meer van dat ik 
daar al die tijd niets van had geweten en ook niet echt naar heb gevraagd. Een van de 
traumatische herinneringen ging over het feit dat ze op haar 15e aangifte deed van 
verkrachting waar haar moeder bij was en die had doodleuk gezegd: "maar rechercheur, het 
is haar eigen schuld, ze heeft het vast zelf uitgelokt". Ik had een dergelijke opmerking nooit 
achter die keurige mevrouw vermoed. 
 
Bij trauma helpen pillen minder goed. Veel belangrijker zijn strategieën waarbij in de familie 
begrip wordt opgewekt voor bepaalde reacties en afspraken worden gemaakt hoe hiermee om 
te gaan. Soms kan het ook leiden tot breuken binnen het gezin (bv bij incest). 
Bij vluchtelingen is me gebleken dat hardlooptraining de flashbacks duidelijk doet 
verminderen, maar helaas zijn maar weinig mensen te motiveren voor duurtraining. 
Opvallend is dat de meegemaakte trauma's weer bovenkomen als de kinderen de leeftijd 
bereiken waarop de ouders de trauma's hebben ervaren Bij trauma in gezinnen loopt de 
emotie vaak sterk op en is het verstandig om de gezinsleden ook apart te zien zodat ze zich 
gehoord voelen en je dan in het gezinsgesprek niet alleen maar bezig hoeft te zijn met 
emotieregulatie. 
	
	
Dia	37(44)	
	
Trauma	
Psychiatrische	problemen	zijn	intens	verweven	met	trauma.	
Om	meer	te	weten	te	komen	moet	je	soms	delen	van	het	systeem	apart	zien	en	een	oog	
voor	trauma	ontwikkelen.	Trauma	speelt	opnieuw	een	rol		bij	de	ouders	als	hun	kinderen	
de	traumaleeftijd	bereiken	
	
Dia	38(45)	
Interventies	in	de	bredere	context	



Om	een	goede	mentalisering	te	krijgen	en	een	holding	te	bieden	dien	je	als	
systeemtherapeut	ook	verklaringen	te	schrijven	die	mensen	nodig	hebben	voor	hun	
kwetsbaarheden,	ze	zullen	met	een	goede	maatschappelijke	hulp	hun	handicap	beter	
accepteren.Daarom	kan	het	ook	goed	zijn	vrienden,	collega's	of	leerkrachten	uit	te	nodigen	
en	met	instanties	te	overleggen.	Helaas	is	het	zo	dat	psychiatrische	klachten	veel	vaker	
voorkomen	in	de	narigheid	van	armoede,	migratie,	verwaarlozing.	
Multifamily	groepen	verbreden	ook	de	context	en	vergroten	de	mogelijkheden	tot	coping.	
Behandeling	van	psychiatrische	symptomen	is	meestal	een	combinatie	van	
systeemgesprekken,	individuele	therapie,	groepstherapie,	medicatie	en	allerlei	
maatschappelijke	ondersteuning.	
	
Dia	39(46)	
	
TOT	SLOT	
	
Ik heb in de loop van de tijd veel behandelingen gedaan. Bij het grootste deel van alle 
behandelingen die ik gedaan heb kon ik wel een diagnose stellen. ADHD, trauma, 
stemmingsstoornis, autisme, psychose. In de meeste gevallen heb ik combinaties gedaan van 
individuele therapie en systeemtherapie, vaak samen met een collega. Zo kon de client zijn 
eigen identiteit verder ontwikkelen en versterken maar konden de systeemleden daarbij 
behulpzaam zijn en tegelijk hun eigen problemen en zorgen bespreken. Deze werkwijze 
bevalt mij en mijn collega's het beste en doet het meeste recht aan de behoefte van de 
clienten. 
Helaas heb ik in mijn carriere te weinig met Multi Family groepen kunnen werken, maar wat 
ik ervan gezien heb in het werk van mijn supervisanten is dat een fantastisch middel als 
denktank, leermodel, netwerkversterking en stigmabestrijding. 
	
Psychiatrische	stoornissen	bestaan	echt	ook	al	zijn	ze	historisch,	cultureel	en	in	het	individu	
variabel.	Het	is	heel	lastig	om	er	greep	op	te	krijgen,	vaak	doe	je	er	jaren	over	om	al	zoekend	
met	de	client	en	het	systeem	een	goede	aanpak	te	vinden.	Een	goede,	zuivere	diagnose	is	
vaak	onmogelijk.	
Wat	er	nu	in	de	GGZ	gebeurt	met	hokjesdenken	volgens	de	DSM,	mensen	in	DBC's	stoppen,	
declaratiecode,	prestatiecodes,	kwaliteitsstatuten	en	ROM-men	is	volstrekte	waanzin.	De	
weg	naar	goede	hulp	is	lang	en	kronkelig.	En	de	zorgverzekeraars	met	de	regering		proberen	
een	afsnijertje	te	vinden	met	bezuinigen	als	oogmerk.	We	zullen	ons	allemaal	moeten	
verzetten	tegen	de	overheid	en	politiek	actief	worden,	anders	loopt	het	vast!	
	
Dia	40(47)	
	
Van	wie	heb	IK	dit	nu	allemaal	doorgekregen?		
	
Dia	41(48)	
Dat	is	denk	ik	begonnen	met	mijn	oma,	die	altijd	psychiatrische	"paying	guests"	had	en	
allerlei	depressieve	mensen	in	haar	eigen	huis	weer	"opkweekte"	zoals	ze	dat	zelf	noemde.	
Ze	heeft	op	haar	eigen	terrein	een	soort	paradijs	geschapen	met	kleine	huisjes	die	verhuurd	
werden		waar	haar	gasten	en	hun	gezinnen	bleven	terugkomen,	jarenlang.	Mijn	oma	verloor	
nooit	de	moed.		



Mijn	kinderen	hebben	weer	van	mij	doorgekregen	dat	je	de	liefde	kunt	bezingen	en	vertellen	
via	verhalen	en	beelden	en	dat	loyaliteit	aan	elkaar	belangrijk	is,	zelfs	als	je	gescheiden	bent.	
	
Dia	42(49)	
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