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1.1 INLEIDING

Dit boek brengt verslag van een onderzoek naar de aansluiting van de behandeling die

de Geestelijke Gezondheidszorg (GGz) biedt aan ambulante psychotische patiënten uit

een grote stad in Nederland en naar de aansluiting van deze behandeling bij de denk-

wijzen en behoeften van deze patiënten en hun naasten. Wij interviewden GGz-behan-

delaars en hun Nederlandse, Hindoestaans Surinaamse en Turkse patiënten die door

hun GGz-behandelaar omschreven werden als chronisch psychotisch of chronisch

recidiverend psychotisch. We onderzochten hoe de patiënten, hun naasten en hun

behandelaars dachten over de psychose, de behandeling die ze kregen respectievelijk

boden, en hoe zij die beleefden. Er werd gekeken hoe dit alles samenhing met hun

opvattingen over de aandoening, met hun culturele achtergrond en hun leefwereld. In

dit eerste hoofdstuk wordt uitgelegd hoe we tot dit onderzoek zijn gekomen, waarom

we het gedaan hebben en wat we te weten wilden komen. 

We beginnen met de aanleiding tot het onderzoek. Allereerst vergunnen wij de lezer

een inkijk in onze persoon en persoonlijke motivatie om dit onderzoek te doen. Daarna

volgt de aanleiding vanuit de vakliteratuur en vanuit de problemen die zich voordoen

in de praktijk van de GGz. In deel 1.3 van het hoofdstuk formuleren wij de probleem-

stelling die verder wordt uitgewerkt in 1.4. Bij deze uitwerking wordt ook een samen-

vatting gegeven van de literatuur op dit gebied en wordt de probleemstelling omgezet

in deelvragen. Dit hoofdstuk eindigt met een beschrijving van de doelstelling van het

onderzoek.

1.2 AANLEIDING VOOR HET ONDERZOEK

1.2.1 PERSOONLIJKE AANLEIDING
Een verhaal over onszelf in een proefschrift, is dat nodig? Wij vinden van wel. Mensen

zijn niet te scheiden van hun levensgeschiedenis, hun gebruiken, gewoonten, normen

en waarden, de betekenis die zij toekennen aan gebeurtenissen en de mensen met wie

zij leven. Dat is één van de uitgangspunten van ons onderzoek geweest. Dit onderzoek

gaat over psychotische mensen in hun culturele context. Wij denken niet dat een psy-

chose een zuiver biomedisch fenomeen is, dat zich gedraagt volgens wetmatigheden

die zich onafhankelijk van tijd, plaats of de culturele omgeving manifesteren.

Psychoses bestaan niet, alleen psychotische mensen en die vormen één geheel met

hun leefwereld. 
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Dat laatste geldt ook voor ons als onderzoekers en hoe wij met het onderzoek omgaan.

De keuze van het onderwerp, de toegang tot de onderzochten, de invloed die we heb-

ben gehad op de respondenten en de manier waarop we gegevens verzamelen en inter-

preteren is niet los te zien van onze eigen persoonlijkheid, standpunten en leefwereld

(vgl. Maso, 1990, p. 118). Om onderzoeksbevindingen en resultaten wetenschappelijke

betekenis te geven, is het echter nodig om ze te laten uitstijgen boven de eigen subjec-

tiviteit. Bij kwalitatief onderzoek zoals het onze, kan dit bereikt worden door de gevolg-

de methode van onderzoek en analyse expliciet te verduidelijken. Maar ook dan blijft

er onvermijdelijk een niet zichtbare 'bias' die verband houdt met onze eigen subjecti-

viteit. Dit heeft enerzijds te maken met de manier waarop we de uitspraken van onze

respondenten hebben uitgelokt, anderzijds met de manier waarop we deze uitspraken

hebben geïnterpreteerd en geanalyseerd. Deze persoonlijke invloed en kleuring kun-

nen we niet wegpoetsen. Zij is en blijft één van de variabelen. Wel is het mogelijk om

meer licht te werpen op onze inbreng, door iets te tonen van onze eigen leefwerelden

in relatie tot ons onderzoeksobject. 

We lichten onze eigen achtergrond en ervaringen toe om de lezer beter in staat te stel-

len onze bevindingen en interpretaties te beoordelen. Zolang een auteur een stem zon-

der gezicht blijft, is het moeilijker om in te schatten wat zijn/haar aannames, voorkeu-

ren en beperkingen zijn. De belangrijke informatie hier betreft vooral onze persoonlij-

ke kenmerken, voorafgaande ervaringen met psychotische mensen, opleidingen, pro-

fessionele voorgeschiedenis en culturele achtergrond. Aan de hand van deze informa-

tie kan de lezer beter inschatten met welke bril wij het terrein hebben bekeken en wat

voor invloed we op de respondenten hebben gehad. Voor zover mogelijk hebben we

geprobeerd dit zelf te doen, maar ons eigen vermogen om onze 'biases' te relativeren

is natuurlijk beperkt door het vanzelfsprekende feit dat we alles vanuit ons eigen stand-

punt beschouwen.

Onze informanten (patiënten, hun naasten en hun behandelaars) hebben ons verhalen

verteld over hun ervaringen. Om deze verhalen te interpreteren, hebben we telkens

rekening gehouden met de achtergrond van de vertellers en de context van hun uit-

spraken. Door informatie over onszelf te presenteren geven wij de lezer de mogelijk-

heid om onze uitspraken te interpreteren. Vanuit welk standpunt spreken de auteurs?

Wat is hun persoonlijke en professionele agenda, binnen welke wetenschappelijke en

culturele kaders hebben ze gewerkt? Uiteraard is de informatie die we over onszelf

geven niet uitputtend, maar heel summier, maar we zijn van mening dat iets toch beter

is dan niets.

In het onderstaand beschrijven wij daarom, ieder afzonderlijk, in de eigen stijl en in

de ik-vorm waarom wij ons bezig zijn gaan houden met de fenomenen psychose en

allochtoon-zijn. Wat is onze persoonlijke band hiermee? En wat drijft ons ertoe om

onderzoek te doen naar de behandeling van allochtone psychotische mensen? 
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FERDINAND HARM THUNG 1)

Mijn belangstelling voor allochtonen en transculturele psychiatrie heeft een heel andere ach-
tergrond dan die voor psychoses. Het 'allochtone' zit voor een deel in mijn eigen achtergrond,
die ik na een geheel Nederlandse jeugd, ben gaan ontdekken of waarnaar ik heb teruggegre-
pen. Mijn interesse voor psychoses is echter door meer toevallige omstandigheden aangewak-
kerd. Later ben ik deze twee thema's steeds meer in mijn werk als psychiater gaan combine-
ren. Uiteindelijk is dit uitgemond in het hier beschreven onderzoek.
Mijn eerste en mijn tweede naam zijn Europees, evenals mijn moeder, haar uit Drenthe en
Groningen afkomstige ouders en mijn andere grootmoeder. Mijn achternaam, Thung,
Chinees. 
Mijn grootvader van vaders kant was een migrant. Aan het begin van de vorige eeuw kwam
hij, een in Nederlands-Indië woonachtige chinees, als één van de eersten naar Nederland om
te studeren. Hij trouwde met een blanke Nederlandse vrouw, mijn grootmoeder, die vanwege
haar liefde voor hem scheidde van haar echtgenoot. Dit kwam haar duur te staan. Het heeft
haar de voogdij over de kinderen uit haar eerste huwelijk en de band met haar eigen moeder
gekost. Scheiden van een Nederlandse man en kiezen voor een Chinees, dat kon toen niet
zomaar. 
Ikzelf kwam ter wereld in Amsterdam, met behalve een Chinese achternaam, een iets minder
blanke huid dan de meeste kinderen in het toen nog zo blanke Nederland van begin jaren zes-
tig. Ook mijn Chinese achternaam viel in die tijd nog op tussen de Nederlandse namen van
bijna al de andere kinderen op school. Verder werd ik opgevoed door hoogopgeleide ouders die
beiden Nederlands als eerste taal hadden. Aan de ene kant leerde ik dat ik een 'beetje chinees'
was; een kwart chinees, begreep ik toen ik eenmaal kon tellen. Aan de andere kant benadruk-
ten mijn ouders dat ik 'gewoon' was, net als de andere kinderen. En zo voelde ik me ook als
kind: 'bijna gewoon'. 
Wanneer ik het terughaal waren er veel kleine dingen die mij als kind confronteerden met
mijn niet-Nederlandse kant. Dit waren bijvoorbeeld het Indische eten dat wij, afgewisseld door
de Hollandse pot, vaak kregen voorgezet, familie of kennissen uit Indonesië die mijn vader
thuis ontving of voorwerpen zoals een Chinese kast, beeldjes of een vaas. Ook mijn Chinese
grootvader is, om tal van redenen, ook na zijn dood, erg aanwezig geweest in onze familie,
onder andere via zijn beeltenis op twee schilderijen in het huis van mijn grootmoeder waar ik
vaak logeerde. Verder merkte ik het soms door grapjes of pesterijen van andere kinderen over
mijn uiterlijk of mijn achternaam. 
Toch was mijn niet-Nederlandse kant tijdens mijn schooljeugd slechts sluimerend aanwezig
en raakte eigenlijk steeds meer op de achtergrond totdat ik, op 17-jarige leeftijd met mijn
ouders een reis maakte naar Indonesië. Voor mijn vader was het een tocht naar zijn jeugd
met een bijzondere lading. Hij was daar opgegroeid van zijn 4e tot zijn 23e jaar. Voor mij was
het een openbaring. Ik herinner mij de totaal andere sfeer, de warme nachten, de mensen daar
die mij altijd toelachten en probeerden contact te maken al spraken ze geen Engels of
Nederlands. De ontmoeting met verschillende Chinese familieleden en Indonesische kennissen
van mijn vader die zich daar bleken op te houden was bijzonder. 
Ik realiseer me nu dat sinds die tijd mijn oriëntatie op andere landen of culturen nooit meer
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weg is geweest. Deze oriëntatie was overigens steeds verschillend van vorm en inhoud. Na mijn
middelbare schooltijd was ik vanuit een linkse oriëntatie een tijd van plan in een derde wereld-
land te werken. Ik ging technische scheikunde studeren in Delft. Via een internationaal
bevolkt studentenhuis kreeg ik persoonlijke contacten met studenten uit China, Indonesië en
Zuid-Amerika. Bijna tien jaar later - ik studeerde inmiddels geneeskunde - leerde ik via een
keuzestage in Indonesië mijn latere echtgenote kennen, een Indonesische. Het huwelijk met
haar heeft er zeker ook toe bijgedragen dat ik mij tijdens mijn specialisatie tot psychiater op
de transculturele psychiatrie ben gaan toeleggen. Het verschijnsel migratie en allochtoon waar
ik nu ook via mijn vrouw in mijn privé-situatie dagelijks mee te maken heb, ging mij tijdens
mijn opleiding steeds meer fascineren. Van nabij heb ik bij mijn levenspartner meegemaakt
hoe ongelofelijk ingrijpend een migratie is uit een niet-westers land. Zij kwam in 1986 naar
Nederland nadat wij in Indonesië getrouwd waren. Zij sprak op dat moment de taal niet, was
nog nooit eerder in een Westers land geweest en kende hier niemand behalve mij en kort na
haar komst mijn familie. Pas in de loop van de jaren kwam ik er achter hoe enorm zwaar
deze ontworteling voor haar is geweest. Het heeft ons samen veel tijd, pijn en inspanning
gekost om hier mee om te leren gaan. Hiervan heb ik geleerd hoe anders het is om er midden-
in te staan dan om er als behandelaar of hulpverlener tegenaan te kijken. 
Inmiddels is Indonesië een soort tweede vaderland voor mij waar wij om de twee of drie jaar
naartoe gaan. Ik heb kinderen die voor de helft Indonesisch, voor een achtste chinees en voor
drie-achtste Europees zijn, maar nauwelijks opvallen in het multiculturele Rotterdam en op
hun multiculturele middelbare school.

Hoe verliep mijn eerste kennismaking met een psychotisch mens? Ik was ongeveer 21 jaar en
kort geleden gestopt met mijn studie technische scheikunde. Ik woonde nog op een studenten-
flat samen met studenten en een aantal andere jongeren. Op een goede dag kwam bij ons op
de flat een zwerver aanlopen die gedrag vertoonde dat ik later tijdens mijn studie geneeskun-
de 'typisch schizofreen' zou leren noemen. Hij leek het wel prettig bij ons te vinden en maak-
te geen aanstalten om weg te gaan. Idealistisch als wij waren vonden er heftige discussies
plaats of wij deze man, met wie wij allemaal te doen hadden, in ons midden moesten opne-
men. Sommigen vonden dat we eerst deskundige hulpverleners moesten raadplegen. De meer
eigenwijzen, waaronder ikzelf, vonden dat we het zonder extern advies gewoon moesten doen.
Met de man zelf was geen gesprek mogelijk, hij zei weinig en dat wat hij zei was niet te begrij-
pen. Na een paar dagen bij ons te hebben gebivakkeerd ging hij zijns weegs waarmee de dis-
cussie overbodig werd. 
De ontmoeting met deze psychotische zwerver confronteerde mij heel indringend met de scha-
duwkant van een verblijf 'buiten de werkelijkheid'. Ik had zelf kort daarvoor wat geëxperi-
menteerd met cannabis en zelfs een paar keer 'getript' met LSD, hetgeen ik soms beangstigend
maar vooral erg boeiend en soms mooi had gevonden. Zo zou het wel voelen als je psychotisch
of paranoïde bent dacht ik. Natuurlijk realiseerde ik mij toen ook wel dat vervullen van een
zelfgekozen behoefte om er even 'uit te zijn', een verkenning van de eigen geest, iets anders is
dan wanneer het je overkomt. Dit werd door deze psychotische man op een voor mij indruk-
wekkende wijze onderstreept. Het was heel duidelijk dat het voor hem geen keuze meer was
om er 'uit te zijn' en tijdelijk was het evenmin. Behalve éénzaam, vies en zwervend bleek hij
ook niet in staat contact te maken met zijn gastheren en gastvrouwen, al deden een aantal
van ons toch zo hun best om met hem te praten tijdens de paar dagen dat hij logeerde in de
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'woonkeuken' van onze studentenflat. Af en toe maakte hij van etensresten een soort onbe-
stemde pap, waar hij dan vreemd naar lachte. Hij leek gevangen in een eeuwige trip. Waar
het bij mijn psychedelische uitstapjes ging, om een soort vakantie met reisverzekering, was het
voor hem een verbanning uit de wereld der normaliteit.
Later, ik studeerde inmiddels geneeskunde, kwam ik buiten mijn studie een aantal malen in
aanraking met het fenomeen psychose. Als bijverdienste was ik slaapwacht in een zogenaamd
'Sluistehuis' (hetgeen men tegenwoordig een beschermde woonvorm noemt). Hier ontmoette
ik vaak psychotische mensen zoals een vrouw die mij, net toen ik wilde gaan slapen, vertelde
dat ze via een teken had vernomen dat de wereld zou vergaan. De meest indrukwekkende erva-
ring was toen een kennis van mij psychotisch werd. Ik volgde op dat moment juist mijn co-
schap psychiatrie en was gestationeerd op de crisisafdeling waar hij, via een politiecel, werd
opgenomen. Een paar dagen daarvoor was hij nog onverwachts bij mij thuis op bezoek geweest
waarbij hij allerlei voor mij onbegrijpelijke dingen zei die hij illustreerde met tekeningen en
teksten op papier. Toen hij na een tijdje begreep dat ik hem niet begreep ging hij teleurgesteld
weg. Nu zag ik hem als co-assistent, ik herinner me nog dat ik hem, voordat ik naar huis ging
opzocht in de separeerkamer op de zoveelste verdieping van het psychiatrisch ziekenhuis, uit-
kijkend over de stad waar het avond werd. Hij lag gefixeerd op een bed met zijn gezicht van
het raam af. Hij vroeg of ik hem kwam losmaken, waarbij ik moest antwoorden dat ik dat niet
kon. Toen ik thuiskwam was ik zelf wat in de war. Diezelfde avond kreeg ik een blinde darm-
ontsteking hetgeen toen even het einde van mijn co-assistentschap psychiatrie betekende.

Tenslotte heeft ook mijn eerste baan in de psychiatrie op een afdeling met veel chronisch psycho-
tische patiënten ertoe bijgedragen dat ik mij tijdens mijn opleiding met dit onderwerp ben blij-
ven bezighouden. Mijn eerste baan als psychiater, koos ik bewust bij een RIAGG met een zeer
multiculturele clientèle (Rotterdam-Zuid). Ik nam daar deel aan twee taakgroepen. De ene
taakgroep genaamd Langdurige Structurerende Begeleiding (LSB) hield zich bezig met de zorg
voor chronisch psychotische patiënten. De andere was de Projectgroep Etnische Minderheden
(PEM), die als taak had om de behandeling van allochtone patiënten te verbeteren. 
Hoewel in beide werkgroepen bevlogen en deskundige professionals deelnamen, leken het soms
twee verschillende planeten. In de praktijk was er weinig aandacht voor etniciteit en cultuur
bij de LSB, terwijl het in de PEM zelden over chronisch psychotische patiënten ging. Dit viel
mij extra op omdat er in deze RIAGG juist zoveel psychotische allochtone patiënten waren.
Toen ik mij er verder in ging verdiepen merkte ik dat deze trend ook terug te vinden was in de
literatuur. Mij fascineerde dit. Waarom verdwijnt de interesse voor cultuur naar de achter-
grond op het moment dat iemand chronisch psychotisch of schizofreen wordt genoemd? Heeft
dat te maken met de in de psychiatrie levende opvatting dat de relevantie van het cultureel
'vernis' afneemt naarmate een psychiatrische aandoening ernstiger is? Maar is dat dan een
reden om alles wat met achtergrond of cultuur te maken heeft maar te negeren? En hoe zit
het dan met het 'cultureel vernis' van de familie van de patiënt? 
Mijn opleiding tot relatie- en gezinstherapeut, die ik tijdens mijn specialisatie psychiatrie ben
gaan volgen, heeft mij er extra van doordrongen hoe belangrijk het is om psychotische men-
sen in hun sociale en culturele context te zien. Uiteindelijk heeft dit mij, naast mijn persoon-
lijke drijfveren, ertoe gebracht om hierover te gaan publiceren en onderzoek te doen.

***
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LISETTE OLIEMEULEN 2)

Mijn eerste contact met psychotische mensen ontstond al vroeg in mijn jeugd, die ik door-
bracht in een klein dorp in het Oosten van het land. Een schizofrene oudoom woonde bij ons
in huis. Hij vertrok, toen ik nog op de lagere school zat, naar een psychiatrisch ziekenhuis en
later naar het 'Gasthuis' zoals ze in het dorp waar ik vandaan kom het bejaardencentrum
noemen. Voornamelijk de verhalen óver hem spraken tot de verbeelding. Hoe hij tijdens een
onweersbui onder de (metalen) paal van de waslijn zat om goden aan te roepen. Of hoe hij
de portemonnees (ook die van mijn oma en mijn ouders) voor het open raam legde omdat hij
zo bang was dat er anders inbrekers binnen zouden komen.
Zelf herinner ik mij van hem het meest zijn onrust. Tijdens het gezamenlijke avondeten stond
hij enkele malen langzaam op, trok twee maal aan zijn bretels en ging langzaam weer zit-
ten. Telkens opnieuw. 
Hij ging dus 'op kamers' toen ik nog op de lagere school zat. Oma woonde nog wel bij ons in
huis (opa was toen al ruim 15 jaar dood). Oma werd dement en erg psychotisch. De herinne-
ringen aan haar zijn veel levendiger dan die aan mijn oudoom. Oma was bang, maar ook
beangstigend. Ziek, maar ook weer niet. Ze zag dingen die er niet waren, zoals beesten en
seksfeestjes en ze zag dingen niet die er wél waren, zoals de emoties die ze bij anderen opriep.
De vervelendste herinnering betreft niet oma zelf, maar de ontkenning van de problemen, ver-
oorzaakt door haar psychoses, door hulpverleners en door niet-inwonende familie. Oma durf-
de niet meer alleen te zijn en had voortdurend begeleiding nodig. Deze kreeg ze van mijn moe-
der, haar schoondochter. Deze zorg was moeilijk vol te houden. Dat oma zo agressief en ach-
terdochtig was deed de zaak geen goed. Steeds wanneer er weer een indicatiecommissie kwam
kijken voor ofwel een psychiatrisch ziekenhuis, ofwel een bejaardenhuis of verzorgingshuis,
deed oma haar uiterste best om fit en vitaal over te komen. Er werd geen urgentieverklaring
afgegeven voor welke opvang dan ook. Het tij keerde pas toen haar eigen huisarts onverwacht
binnenkwam op een moment dat ze het gezin op een bijzonder agressieve manier bejegende
vanwege allerlei vermeende misstanden. Binnen enkele dagen had ze een kamer in hetzelfde
Gasthuis als waar haar inmiddels overleden broer ooit opgenomen was geweest.
Pas sinds enkele jaren is me duidelijk dat beide familieleden leden aan psychoses. Om te begrij-
pen dat ook naasten daaronder te lijden hebben, had ik geen psychiatrische kennis nodig. 
Na het HAVO ben ik Kreatief en Educatief Werk (KEW) gaan studeren. Een opleiding voor
Sociaal Pedagogische Hulpverlening. Ik besloot stage te lopen in een psychiatrische inrichting
net over de grens in Duitsland. Mijn contacten met psychotische mensen werden hernieuwd.
Een groot verschil was dat deze psychotische mensen nu niet mijn naasten waren en geen ster-
ke frustraties en medeleven opriepen, maar eerder belangstelling en nieuwsgierigheid. Tijdens
deze stage bleek dat ik niet veel kon doen met de creatieve therapieën die we moesten aanbie-
den. Ik deed niets liever dan mensen observeren en me verwonderen. 
Met allochtonen had ik in mijn levensloop tot aan deze HBO fase in het geheel niet van doen,
geboren en getogen als ik was in een dorp in het Oosten van het Nederland. Of het moet dat
ene (en enige) meisje van Singaporese komaf zijn geweest, waarvan de ouders een Chinees
restaurant runden in het dorp. Een onderdeel van de KEW studie bestond uit het blok
'Migranten in Nederland'. Opnieuw merkte ik bij mezelf die fascinatie voor andere manie-
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ren van denken, andere gebruiken, andere normen en waarden. De wens anderen te leren
begrijpen, deed me besluiten me in te schrijven voor de studie antropologie. 
In mijn vierde studiejaar ben ik, zoals de meeste studenten antropologie, naar het verre bui-
tenland vertrokken voor een leeronderzoek. In mijn geval was dit een verblijf van een half jaar
in Rio de Janeiro. In vele opzichten een bijzonder leerzaam half jaar in een fantastische stad.
Natuurlijk leerde ik van alles over het doen van onderzoek, maar bovenal leerde ik hoe het is
om een vreemdeling te zijn. Een beetje. Ik voelde me bijzonder onthand, begreep en sprak de
taal onvoldoende, kende gewoontes en gebruiken niet allemaal (vooral in de kleine details ging
het mis), leek alles fout te doen, werd steeds uitgelachen en voelde me eenzaam. Maar ik had
wat geld, een onderkomen, een geldig paspoort en een blanke huid, waardoor ik overal met
open armen ontvangen werd, of op z'n minst makkelijk toegang had. Een groot verschil met
de meeste vreemdelingen in Nederland. Het grootste verschil was echter, dat ik na een half jaar
terug zou keren naar Nederland, en al die tijd wist dat ik zonder problemen terug zou kun-
nen keren.
Na mijn studie heb ik enkele jaren gewerkt op de afdeling Cognitieve Antropologie van het
Max Planck Instituut te Nijmegen. Niet alleen werden daar wetenschappelijke vragen gesteld
over allerlei gebruiken in de meest uiteenlopende samenlevingen, maar ook de wetenschappers
zelf kwamen van over de hele wereld, met hun eigen accenten, gewoontes en gebruiken. 
Toen ik na enkele jaren de kans kreeg om bij de GGz Oost Brabant een project over allochto-
nen in de psychiatrie te ondersteunen, voelde het alsof dit was wat ik al die tijd had gewild.
Hoewel het hier onbetaald werk betrof heb ik het met beide handen aangegrepen. Enkele
maanden later werd me bij dezelfde GGz instelling een onderzoeksbaan aangeboden. Hier
leerde ik veel over de medische en psychologische kanten van psychoses en ontmoette ik veel
psychotische mensen. Het project over allochtonen van deze instelling was echter inmiddels
afgesloten en ik werd voornamelijk ingezet om neuropsychologisch onderzoek te verrichten. In
deze periode werd ik gevraagd FT te assisteren bij het opzetten van een onderzoek, waarvan
dit boek het resultaat is. 
Voor antropologen is de context waarbinnen iets wordt gezegd of gebeurt erg belangrijk. Niet
voor niets is één van de belangrijkste methodische instrumenten de participerende observatie,
waarbij de onderzoeker in een groep participeert en tegelijkertijd observaties doet. Ook is de
antropologie de wetenschap van gedrag en beweegredenen van groepen mensen, in tegenstel-
ling tot de psychologie die het individu centraal stelt in haar studies. Vanuit antropologisch
oogpunt was het dus een logische stap, om ook de naasten van psychotische patiënten bij dit
onderzoek te betrekken. Vanuit mijn persoonlijke ervaring vond ik het van belang om in dit
onderzoek aandacht te schenken aan de mensen in de directe omgeving van deze patiënten.

***
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1.2.2 AANLEIDING VANUIT LITERATUUR EN GGZ-PRAKTIJK
Hierboven heeft u kunnen lezen, hoe ieder van ons persoonlijk aanleiding vond tot het

uitvoeren van dit onderzoek. Het waren echter vooral de minder persoonlijke, maar zeker

niet minder belangrijke gegevens uit de literatuur die de aanleiding vormden tot onze

onderzoeksvragen. De volgende punten zullen in aparte paragrafen besproken worden:

a. aantallen allochtone psychiatrische patiënten

b. gebrekkige aansluiting van de hulpverlening aan allochtonen

c. kwaliteit van zorg aan allochtone psychotische patiënten

d. de rol van Verklarende Modellen

a. Groot aantal allochtone psychiatrische en psychotische patiënten

In de hedendaagse multiculturele samenleving krijgt de psychiatrische hulpverlening

steeds meer te maken met patiënten met een niet-Nederlandse achtergrond: allochto-

nen, met hun familieleden, hun gebruiken, opvattingen over geestesziekten en ver-

wachtingen van de GGz. Dit geldt bij uitstek voor Rotterdam, met bijna 600.000 inwo-

ners één van de vier grootste steden van Nederland. Van de Rotterdamse bevolking is

43% van buitenlandse afkomst (zie tabel 1).

Tabel 1.1 Aantal allochtonen in Rotterdam

Bron: Instituut voor Sociologisch-Economisch Onderzoek, & Centrum voor Onderzoek en

Statistiek, 2001.

Het aantal allochtone patiënten dat gebruik maakt van de Rotterdamse GGz is de laat-

ste jaren dan ook fors toegenomen. Voor wat betreft de eerste generatie (zelf in het bui-

tenland geboren) volwassen allochtonen kunnen we de zorgconsumptiecijfers van de

GGz in Rotterdam e.o. (dus Rotterdam met de schilgemeenten) vergelijken met de

demografische gegevens (bron: Periodieke Rapportage Psychiatrisch Casusregister
Rotterdam e.o., september 2000 

3)
). Hun aantal steeg van eind 1990 tot eind 1998 met

35% (van 108367 naar 146381). Het aantal volwassen allochtonen in de regio Rotterdam

dat in één jaar met de GGz in contact kwam (zorggebruik) steeg in dezelfde periode

zelfs met 62% (van 2065 naar 3336).
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We noemen de cijfers uit het jaar 2000 omdat deze de situatie aangeven bij de start van dit onder-

zoek.
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Het multiculturele karakter van de Rotterdamse bevolking is dan ook terug te vinden

in het cliëntenbestand van het Delta Psychiatrisch ziekenhuis, waar het onderzoek voor

een groot deel plaatsvond en waar FT als psychiater werkte. Dit ziekenhuis heeft als

verzorgingsgebied Rotterdam-Zuid, de zuidelijke schilgemeenten en de Zuid-

Hollandse eilanden. Bij een analyse in 1997 naar geboorteland, was 16% van de opge-

nomen patiënten van buitenlandse afkomst. Van deze 16% was 1% uit Turkije, 1% uit

Marokko, 4% uit Suriname, 2% uit de Nederlandse Antillen en 8% uit overige landen

afkomstig (Blijenberg-Ruis, 1998). 

b. Gebrekkige aansluiting van de psychiatrische hulpverlening aan allochtonen

Hoewel er blijkbaar veel allochtonen op de één of andere manier met de GGz in con-

tact komen, is het de vraag of dit genoeg gebeurt en of ze, éénmaal aangemeld bij de

GGz, wel de goede behandeling krijgen. 

Bij bestudering van de psychiatrische en antropologische literatuur ontstaat het beeld

dat het antwoord op beide vragen negatief is. De drempel naar de GGz is voor bepaal-

de groepen (niet-westerse) allochtone patiënten te hoog en binnen de GGz blijkt de

zorg niet goed aan te sluiten. Limburg-Okken (1989) en Van Dijk (1989) waren onder

de eersten die hierover in Nederland publiceerden. Daarna volgden zeer veel andere

publicaties en voordrachten op symposia en congressen. Dit is overigens niet een pro-

bleem dat zich tot Nederland beperkt. In 1997 constateerden Kleinman en Cohen, dat

in West-Europa en Noord-Amerika de theorie en praktijk van de psychiatrie als toege-

paste wetenschap zijn gebaseerd op onderzoek en ervaringen met, overwegend autoch-

tone patiëntenpopulaties (Kleinman & Cohen, 1997). 

In de Nederlandse GGz is gedurende de jaren 80 en 90 vrij veel aandacht besteed aan

'interculturalisatie', maar tot veel structurele verbeteringen in de zorg heeft dit nog niet

geleid. In het jaar 2000 publiceerden R. van Dijk et al. (2000) het manifest

Interculturalisatie van de GGz in de XX1e eeuw. Hierin constateren zij dat de hulpverle-

ning aan allochtone patiënten nog schromelijk tekortschiet. Tegelijkertijd waarschu-

wen de auteurs voor de nadruk op 'het allochtoon-zijn'. Allochtoon betekent immers

alleen dat iemand van niet-Nederlandse herkomst is. Allochtonen komen dus uit zeer

verschillende groepen mensen. Belangrijk is volgens de auteurs echter wel de econo-

mische, sociale en culturele marginalisatie van de meerderheid der allochtonen. Bij

deze meerderheid verloopt de hulpverlening vaak gebrekkig, mede doordat de GGz van

de 'witte' culturele waarden en normen uitgaat. Dus ook in de GGz worden ze volgens

deze auteurs in feite cultureel gemarginaliseerd. 

Terwijl men steeds meer hecht aan behandelprotocollen die gebaseerd zijn op weten-

schappelijk onderzoek ('evidence-based'), worden allochtonen bij wetenschappelijk

onderzoek om onderzoekstechnische of methodologische redenen vaak buiten

beschouwing gelaten. Dit betekent dat 'good practice' voor deze groep niet of nauwe-

lijks vastgesteld is.

Het begrip aansluiting staat centraal in dit onderzoek. Dit begrip wordt in Nederland

veelvuldig gebruikt door degenen die zich bezighouden met de interculturalisatie van

de zorg, maar de inhoud van het begrip zelf wordt nauwelijks geëxpliciteerd. In de

Engelstalige literatuur gaan de discussies vooral over de 'accessibility' (toegankelijk-
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heid) en 'quality' (kwaliteit) van de zorg - een begrippenpaar dat ook in de Nederlandse

discussies centraal staat. 'Aansluiting' is echter een voorwaarde voor zowel toeganke-

lijkheid als kwaliteit van zorg. 

Zoals we gezien hebben zijn er aanwijzingen dat de GGz slecht aansluit bij allochto-

nen. Het gaat er bij de aansluiting van een behandeling om dat mensen elkaar begrij-

pen, dat de behandeling zinvol is in de ogen van betrokkenen, dat deze zich begrepen

en erkend voelen en de indruk hebben dat ze serieus worden genomen. Vergelijkbare

uitdrukkingen in het Engels zijn 'appropriateness', 'relevance' of 'matching'. Wanneer

deze voorwaarden aanwezig zijn, dan kunnen mensen zich in de aangeboden zorg

'vinden' en worden ze bereikt; dan kan er een actieve samenwerking - doorgaans van

essentieel belang in de geestelijke gezondheidszorg - tot stand komen. Hiertegenover

staan 'langs elkaar heen praten', gebrek aan wederzijds respect, wantrouwen en (erva-

ren) irrelevantie. Wanneer van deze kenmerken sprake is, valt te verwachten dat de

zorg niet hoog wordt gewaardeerd, dat deskundigen te laat of te weinig worden geraad-

pleegd, dat adviezen niet worden opgevolgd ('therapie-ontrouw' oftewel 'lack of com-

pliance'), dat er vroegtijdige uitval plaatsvindt en dat de behandeling weinig effectief

zal blijken. In de zorg voor allochtonen worden deze symptomen van slechte aanslui-

ting al te vaak aangetroffen. 

Hiermee komen we bij een ander aspect dat eveneens steeds weer terugkomt in de lite-

ratuur. Er is nog weinig onderzoek gedaan naar de aansluiting van de zorg bij de verschillen-
de etnische groepen. Ook getalsmatig is nog weinig over deze zorg bekend, omdat er in

Nederland in de GGz tot nog toe geen eenduidige registratie naar etniciteit plaatsvindt. 

De cijfers die er wel zijn voor Rotterdam en omstreken laten een groepsgewijs gediffe-

rentieerd beeld zien en zouden kunnen wijzen op een gebrekkige aansluiting voor

bepaalde groepen allochtonen. Het zorggebruik bij de GGz van alle allochtonen in

Rotterdam (bron: Periodieke rapportage Psychiatrisch Casusregister Rotterdam e.o., sep-

tember 2000), dat wil zeggen het aantal mensen dat per jaar met de GGz in contact

kwam, is in de periode van 1990 tot 1998, weliswaar gestegen van 28,1 tot 34,7 per

1000 inwoners, maar toont een achterstand ten opzichte van dat van de autochtone

Nederlanders, bij wie het in dezelfde periode steeg van 29,7 naar 36,0 per 1000 inwo-

ners. Hoewel deze achterstand gering is, blijft er reden tot zorg omdat men op basis

van de internationale wetenschappelijke literatuur zou verwachten dat psychiatrische

aandoeningen juist vaker voorkomen bij allochtonen dan bij autochtonen. Zij zijn

immers meer dan autochtonen blootgesteld aan sociale stressfactoren en zijn er ook in

economisch opzicht gemiddeld slechter aan toe. Allochtonen in Rotterdam en omstre-

ken hebben meer psychosociale problemen, bezoeken veel vaker de huisarts en voelen

zich ongezonder dan autochtonen, zo blijkt uit gezondheidsenquêtes gehouden in

Rotterdam e.o. tussen 1996 en 2000 (Huiskamp et al., 2001). Zij zouden dus eigen-

lijk een hoger zorggebruik van de GGz moeten tonen dan autochtonen. 

Er blijken grote verschillen tussen de verschillende groepen allochtonen te zijn wat

betreft zorggebruik. Sommige groepen komen verhoudingsgewijs weinig met de GGz

in aanraking, andere houden gelijke tred met autochtonen. Surinamers en Antillianen
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zijn ondervertegenwoordigd ten opzichte van autochtonen in de ambulante GGz. Zij

worden echter wel relatief vaker opgenomen. Bij Turken en Marokkanen is het omge-

keerde het geval. Deze patronen bleven consistent in de periode van 1990 tot 1998.

Tenslotte zijn er binnen de etnische groepen ook grote verschillen in zorggebruik naar

leeftijd en sekse (Dieperink et al., 2002). Marokkaanse vrouwen maken bijvoorbeeld zeer

weinig gebruik van de GGz. Wierdsma en Uniken Venema (1996) maakten eerder even-

eens een analyse van het zorggebruik met behulp van de gegevens van het Psychiatrisch
Casusregister Rotterdam e.o. (PCR) en kwamen tot gelijkluidende conclusies.

Gebruikscijfers zeggen iets over de toegankelijkheid van de GGz, maar lang niet alles.

Toegankelijkheid betekent dat mensen weet hebben van GGz-voorzieningen en er

gebruik van maken. Lage gebruikscijfers kunnen wijzen op een slechte toegankelijk-

heid, maar ze kunnen ook te maken hebben met de beschikbaarheid van sociale steun

en of effectieve oplossingsstrategieën. Omgekeerd kan achter gelijkwaardig gebruik

ongelijkwaardige zorg schuil gaan wanneer de effectiviteit van de zorg en de tevreden-

heid van de patiënten niet zijn gemeten. Uit deze cijfers kunnen we dus nog niet met

zekerheid concluderen dat de behandelingen bij allochtone patiënten niet aansluiten

en waarom dit zo zou zijn. Om hier meer over te weten te komen is onderzoek nodig

naar de kwaliteit en de beleving van lopende behandelingen bij de verschillende etni-

sche en diagnostische groepen. Er zijn echter meer kwalitatieve en kwantitatieve gege-

vens die wijzen in de richting van een gebrekkige aansluiting.

Dekker et al. (1996) meldden dat allochtone patiënten vaker acuut worden opgenomen

en sneller met ontslag gaan dan autochtone patiënten. Dit laatste gebeurt bij allochto-

nen vaker op initiatief van de patiënt, waarbij het behandelteam de behandeling dik-

wijls als voortijdig beëindigd beschouwt. Ook worden bepaalde groepen allochtone

patiënten vaker gedwongen opgenomen en is de weg die ze bewandelen voordat ze in

psychiatrische behandeling komen vaak langer en ingewikkelder dan bij overigens ver-

gelijkbare autochtonen. Vaak gaat het hier om psychotische patiënten. Dit blijkt uit

internationaal onderzoek uit o.m. de Verenigde Staten, Groot-Brittannië en Nederland

(Dekker et al., 1996; Bhui et al., 2003). 

Tenslotte blijkt ook uit de toenemende stroom van publicaties, rapporten, beleidsstuk-

ken, casuïstiekbeschrijvingen en voordrachten op congressen en symposia, dat de

behandeling van bepaalde groepen allochtonen niet adequaat is en onvoldoende aan-

sluit op de behoeften van patiënten. Tevens blijkt hieruit dat er wat dit betreft grote ver-

schillen zijn tussen de allochtone etnische groepen, waar (zoals gezegd) nog nauwe-

lijks systematisch onderzoek naar is gedaan. Vooral bij mensen met een ernstige psy-

chiatrische aandoening, zoals een chronische psychose, is het schrijnend als de zorg

tekort schiet. Zij hebben de GGz immers hard nodig. 

c. Worden allochtone chronisch psychotische patiënten goed geholpen?

Wat weten we over de aansluiting van de psychiatrische behandeling bij psychotische

allochtone patiënten? 

De samenwerking tussen patiënt en behandelaar is bij psychotische patiënten, autoch-

toon of allochtoon, altijd een heet hangijzer. Immers juist door de aard van de aandoe-

ning, een stoornis in het denken en de waarneming, is er vaak een strijd met de behan-
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delaar over de realiteit. Het gaat dan om vragen als: ben ik wel of niet ziek, zijn er wel

of geen medicijnen of opname nodig? Door de commotie en de ernstige gevolgen die

een psychose teweeg brengt bij de patiënt, zijn naaste omgeving en zijn familie, zijn

deze aansluitingsproblemen geen vrijblijvende aangelegenheid. De discussie over

chronisch psychotische mensen die de GGz vermijden of hun pillen laten staan, dan

wel over de GGz die er niet in slaagt patiënten voldoende aan zich te binden of te

motiveren tot behandeling, is al vele jaren gaande. 

Er is de laatste jaren dan ook veel onderzoek gedaan en er zijn behandelmethoden

ontwikkeld om de zorg te verbeteren. Het betreft een scala van behandelmogelijkhe-

den zoals cognitieve psychotherapeutische technieken, behandeling gericht op het

steunsysteem, sociale netwerkstrategieën, methoden voor rehabilitatie, ontwikkeling

van nieuwe psychofarmaca et cetera. 

Er is echter weinig aandacht geweest voor de invloed van etniciteit of migratie op

deze behandelingen. Vaak zijn publicaties of onderzoek naar de behandeling van psy-

chotische patiënten 'kleurenblind'. Voor zover ons bekend, geldt dit ook voor de

Nederlandse literatuur.

Onderzoek in andere landen wijst er echter wel op, dat bij psychotische patiënten uit

etnische minderheidsgroepen het risico dat de behandeling niet aansluit, waardoor

ze tussen wal en schip dreigen te vallen, aanzienlijk groter is dan bij autochtonen.

Parkman et al. (1997) deden bijvoorbeeld onderzoek in Zuid-Londen naar de tevre-

denheid over de psychiatrische instellingen bij 'White' psychotische autochtone

patiënten vergeleken met 'Black Caribbean' psychotische patiënten van de tweede en

de eerste generatie. 'Black Caribbean' patiënten, met name van de tweede generatie,

waren significant minder tevreden over bijna al de aspecten van de psychiatrische

zorg. Deze ontevredenheid was sterk gecorreleerd met het aantal gedwongen opna-

mes dat men had ondergaan. Ook het grote aantal gedwongen opnames bij allochto-

ne patiënten in het algemeen, betreft waarschijnlijk grotendeels psychotische patiën-

ten. Bhui et al. (2003) hebben een overzicht gemaakt van verschillende manieren

waarop mensen in de GGz terechtkomen. Volgens deze auteurs (ibid., p. 114) komt

gedwongen opname vier keer vaker voor bij zwarte patiënten in de intramurale zorg

dan bij blanken. 

Ook in Nederland zijn er aanwijzingen dat GGz voorzieningen niet goed aansluiten

bij allochtonen. In de vorige paragraaf hebben we gekeken naar cijfers afkomstig uit

Rotterdam: een vergelijkbaar beeld treffen we ook op landelijk niveau aan. De ach-

tergrondstudie Allochtone cliënten en geestelijke gezondheidszorg door de Raad voor de

Volksgezondheid en Zorg (Struijs & Wennink, 2000) laat dit voor verschillende

etnische groepen zien. Zo begint de zorg voor Antilianen en Surinamers vaker met

een opname in de intramurale GGz en er is ook sprake van een hoger aantal herop-

names (Uniken Venema & Wierdsma, 1993; Selten & Sijben, 1994). Daartegenover

worden Turkse mannen, en vooral vrouwen, in vergelijking met autochtone cliënten

minder in de intramurale GGz opgenomen (Dekker et al., 1996; Ten Have,

Rodrigues & Bijl, 1996). Overeenkomstig de Engelse literatuur is er dus voor

bepaalde groepen sprake van een 'intramurale bias', waarbij meer opnames in het

kader van een juridisch maatregel plaatsvinden (zie ook De Jong, 1996). Meer

recente gegevens (Schrier et al., 2005) laten zien dat allochtonen in de ambulante
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zorg een inhaalslag hebben gemaakt, maar gedegen onderzoek naar de aansluiting

van het aanbod op de denkwijze en behoeften van verschillende etnische groepen is

tot nu toe uitgebleven. 

Resumerend zijn er aanwijzingen dat allochtone psychotische patiënten, ook als ze

wel gebruik maken van de GGz, soms niet goed geholpen worden. Hierbij spelen ook

andere factoren een rol die te maken hebben met de psychotische aandoening als

zodanig en die dus ook voor autochtone patiënten gelden. Dit maakt onderzoek naar

de behandeling van patiënten die zowel psychotisch als allochtoon zijn ingewikkeld,

maar ook erg belangrijk. Een psychose is een ernstige aandoening waarbij het mis-

lukken van behandeling of hulp rampzalig kan zijn voor de patiënt en zijn naasten.

d. De rol van cultuur en Verklarende Modellen

Vaak worden aansluitingsproblemen toegeschreven aan de cultuur van herkomst van

allochtone patiënten. Dit is echter naar ons idee een éénzijdige verklaring waarmee

men niet veel verder komt. Allereerst getuigt dit van een statische cultuuropvatting

waarbij ervan uitgegaan wordt dat cultuur als een afgesloten pakketje uit het land van

herkomst naar Nederland wordt geïmporteerd. Alsof "…. een migrant die met zijn

pyjama en de verhalen over de gouden bergen ook een bundeltje waarden, normen

en gebruiken inpakt voor zijn vertrek naar Nederland" (Van Dijk, 1989, p. 134). Men

gaat dan voorbij aan het feit dat een migratieproces diepgaande veranderingen

teweeg brengt in het leven van allochtonen, met grote gevolgen voor de cultuur die

ze met zich meedragen. Hun problemen hebben vaak te maken met hun specifieke

positie als migrant (of als zoon/dochter van een migrant). Het zijn vaak identiteits-

problemen, samenhangend met hun leven tussen twee of meer culturen en met de

versnippering van hun sociale netwerken. Ook stigmatisering, discriminatie of soci-

ale en economische achterstelling zijn misschien wel belangrijker dan cultureel

bepaalde waarden en normen en kunnen, vooral bij psychotische aandoeningen, ook

een rol spelen bij autochtone patiënten. 

In de tweede plaats wordt eraan voorbijgegaan dat ook de psychiatrie en de GGz zelf

culturele instituties zijn. De hulp die zij aanbieden gaat uit van impliciete culturele

waarden en normen. Zolang zij zich richten op een homogene populatie met dezelf-

de culturele achtergrond, is dit geen probleem. Anders wordt dit bij een cultureel

heterogene populatie zoals heden ten dage in Nederland, met name in de grote ste-

den, gevonden wordt. 

Overigens is in het voorgaande het begrip cultuur in algemene zin gebruikt, wat het

voor ons doel eigenlijk te breed en veelomvattend maakt. Van belang zijn hier

immers vooral die aspecten van de cultuur die te maken hebben met ziekte, psychi-

sche nood, de beleving hiervan en met het hulpzoekgedrag. In de psychiatrische en

antropologische literatuur spreekt men van 'Explanatory Models' of Verklarende

Modellen (VM-en), een begrip dat Kleinman (1978a, 1978b) en Kleinman et al. in

1978 voor het eerst hebben uitgewerkt en dat later in vele publicaties in de psychia-

trische en antropologische literatuur is teruggekomen. Onder VM-en verstaat men de

ideeën van de patiënt, zijn naastbetrokkenen en de arts of behandelaar, over de oor-

zaak van de aandoening, het ontstaan ervan, de behandeling en de verwachtingen
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voor de toekomst. Naar de mening van Kleinman is het belangrijk dat de VM-en van

de patiënt en zijn naasten (meestal de naaste familieleden) aan de ene kant en die

van de arts of behandelaar aan de andere kant, op elkaar aansluiten. Hoe beter deze

VM-en op elkaar aansluiten des te succesvoller verloopt de behandeling, zo luidt de

theorie. Omdat we nader wilden onderzoeken hoe de psychiatrische behandelingen

van allochtone patiënten verlopen, kozen we ervoor met name deze aspecten van de

cultuur, de VM-en, te onderzoeken alsmede de rol die VM-en spelen in de aanslui-

ting van de zorg.

1.2.3 VERDERE OVERWEGINGEN BIJ DE KEUZE VOOR DIT ONDERZOEK 
In paragraaf 1.2.2 hebben we verschillende knelpunten opgesomd, die goede zorg voor

(allochtone) chronisch psychotische patiënten belemmeren. Hiernaast zijn er ook

maatschappelijke overwegingen, die onze keuze voor deze doelgroep hebben beïn-

vloed. Zoals we gezien hebben zijn er aanwijzingen, dat de toegankelijkheid en kwali-

teit van de GGz voor allochtonen tekortschieten. Als dat ook het geval zou zijn bij psy-
chotische allochtone mensen, is dit vanuit een ethisch oogpunt een ernstige zaak.

Psychotische mensen zijn immers kwetsbaar, kunnen moeilijk voor zichzelf opkomen

en zijn hierdoor meer dan andere diagnostische groepen aangewezen op hulp en soms

bescherming door de GGz. Behalve de steun van de GGz hebben zij vaak familie of

andere naastbetrokkenen nodig om zich maatschappelijk staande te houden. Het zijn

ook familieleden die op de bres staan als de patiënt bij de GGz uit de boot valt.

Allochtone familieleden kennen de weg naar de instanties echter niet altijd, zijn

gemiddeld lager opgeleid en minder goed georganiseerd binnen de vereniging voor

familieleden van schizofrene patiënten, Ypsilon. Bij onderzoek naar de aansluiting van

de behandeling is het dus erg belangrijk de rol van de familie erbij te betrekken. Juist

omdat de familieleden van psychotische patiënten zo belangrijk zijn, worden ze zwaar

belast door de zorg voor en de zorgen over hun psychotische familielid. Familie en

patiënt vormen samen een kwetsbare groep. Die belasting is natuurlijk veel groter als

de behandeling niet goed aansluit. 

In de tweede plaats bestaat er nog erg weinig inzicht in de aansluitingsproblemen bij

de behandeling van allochtone psychotische patiënten. Er heeft weinig onderzoek of

theorievorming plaatsgevonden over dit onderwerp. Het gaat om complexe problemen

waarbij interculturele aspecten verweven zijn met de bijzondere psychopathologie van

de psychose (een verstoorde perceptie van de realiteit), en de interacties tussen GGz en

de naastbetrokkenen. Aangezien het hier om langdurige behandelingen gaat, moet het

zeker mogelijk zijn de invloed van de Verklarende Modellen op de behandeling te

onderzoeken.

In de derde plaats is de behandeling van en zorg voor mensen met een (chronisch) psy-

chotische aandoening één van de kerntaken van de GGz en zijn veel psychotische

22

inleiding, aanleiding en probleemstelling

4)
Men spreekt van schizofrenie als er minimaal 1 maand sprake is geweest van een psychose met

hierna minimaal een half jaar psychotische symptomen en achteruitgang in het sociale functione-

ren (DSM-IV).

Ongehoord_binnenwerk-PS.qxp  14-2-2007  20:56  Pagina 22



patiënten in de randstad allochtoon. Het gaat om een relatief grote groep mensen. Bij

een studie in 1994 naar de punt-prevalentie van ambulante patiënten met schizofre-

nie
4)

die behandeld worden in Rotterdam, vonden Schrier et al. (2001) dat 162 van de

454 ambulante patiënten met schizofrenie, in behandeling bij een Rotterdamse GGz-

instelling, niet in Nederland geboren waren. Uit recent onderzoek blijkt zelfs dat bij

bepaalde groepen allochtonen (Marokkaanse mannen, Antillianen en Surinamers) de

prevalentie van schizofrenie waarschijnlijk aanzienlijk hoger is dan bij autochtone

Nederlanders (Selten et al., 2001). 

1.3 PROBLEEMSTELLING

Op basis van het bovenstaande, kwamen we tot een probleemstelling waarin de

Verklarende Modellen van behandelaars en patiënten met hun familieleden een cen-

trale plaats hebben. Deze probleemstelling zal in de hiernavolgende paragrafen verder

worden uitgewerkt en luidt als volgt:

1. In hoeverre sluit de ambulante psychiatrische behandeling van de GGz aan bij

allochtone chronisch psychotische patiënten?

a. In hoeverre zijn verschillen en overeenkomsten in Verklarende Modellen (VM-

en) en oplossingsstrategieën van behandelaar, patiënt, diens sociale steunsys-

teem of naastbetrokkenen, van invloed op de aansluiting van de behandeling? 

b. In hoeverre zijn er verschillen met de behandeling van autochtone patiënten

voor wat betreft de bovengenoemde aspecten?

1.4 UITWERKING EN NADERE MOTIVERING VAN DE PROBLEEM-
STELLING

1.4.1 INLEIDING
Wie op zoek gaat naar literatuur over behandeling van chronisch psychotische patiënten

van allochtone afkomst merkt al gauw dat hierover betrekkelijk weinig is gepubliceerd.

Wel is er vanaf 1985 veel geschreven over allochtone patiënten. Een deel van die litera-

tuur gaat in op de theorie van Verklarende Modellen, maar daarvan heeft zeer weinig

betrekking op psychotische patiënten (uitzonderingen zijn McCabe & Priebe, 2004b en

2004a). Wel bestaat er een uitgebreide literatuur over schizofrenie en chronische psy-

chosen in het algemeen. In deze literatuur staat men echter zelden stil bij de invloed van

cultuur, etniciteit of cultuurverschillen op de aansluitingsproblemen. Men spreekt bij-

voorbeeld over 'therapie-ontrouw' bij psychotische patiënten, zonder zich te realiseren

dat geschreven wordt vanuit de optiek van de behandelaren/psychiaters. Vaak wordt de

therapie-ontrouw in de eerste plaats toegeschreven aan gebrek aan ziekte-inzicht van de

patiënt hetgeen dan weer een gevolg zou zijn van de ziekte als zodanig. In de literatuur

die enigszins kritisch staat ten opzichte van de GGz of de psychiatrie, bijvoorbeeld van-

uit de optiek van de patiëntenbeweging of de medische antropologie, spreekt men dan

eerder van aansluitingsproblemen of tekortschietende zorg/behandeling. 
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Om de probleemstelling nader uit te werken, hebben wij daarom uit de literatuur, de

thema's die voor onze probleemstelling relevant zijn, zelf bijeen moeten zoeken en

combineren. Deze thema's zijn: allochtonen, cultuurverschillen, Verklarende Modellen,

behandeling van psychosen en de rol van de familieleden en het sociale steunsysteem. 

Deze thema's hebben wij ondergebracht in de volgende subparagrafen: 

1.4.2 Aansluitingsproblemen en de rol van cultuurverschillen

1.4.3 Taalbarrière als cultuurverschil

1.4.4 De keuze voor het concept Verklarend Model (VM)

1.4.5 Het concept VM in de praktijk van onderzoek en behandeling

1.4.6 Aansluitingsproblemen bij psychotische patiënten en de rol van het VM

1.4.7 Het VM van de psychiatrie bij psychose en het omgaan daarmee

1.4.8 Kritiek op het VM van de psychiatrie op psychose en de hierop gebaseerde

behandeling

1.4.9 De belangrijke rol van familieleden en het sociale netwerk bij allochtone

psychotische patiënten

1.4.10 Interventies gericht op het verbeteren van de participatie van naastbetrokke-

nen in de behandeling

Hierna wordt in een résumé het voorgaande gecombineerd en beschrijven wij de con-

sequenties hiervan voor het onderzoek. 

Wij eindigen met de doelstelling van het onderzoek, het uitwerken van de probleemstel-

ling in deelvragen en de globale opzet waarvoor we uiteindelijk kozen. Deze globale opzet

wordt verder uitgewerkt in het hoofdstuk 2, 'Werkwijze en methode van onderzoek'.

1.4.2 AANSLUITINGSPROBLEMEN EN DE ROL VAN CULTUURVERSCHILLEN
a. Definitie van cultuur

Het is belangrijk ons af te vragen waar we het over hebben als we over 'cultuur' spre-

ken (zie ook Van Dijk, 2004). In de sociologische, psychologische en antropologische

literatuur zijn vele definities van het begrip cultuur te vinden. Cultuur kan globaal op

twee manieren worden opgevat: statisch of dynamisch. Bij de eerste - zogenaamde

ascriptieve - benadering, wordt cultuur beschouwt in termen van tradities en gewoon-

ten. Het gedrag van de individu wordt tot culturele factoren herleid. Volgens de twee-

de - situationele - benadering wordt cultuur gezien in termen van gebondenheid aan

de maatschappelijke context, waarin het wordt geproduceerd en vorm krijgt. In alle-

daagse sociale interacties wordt cultuur geproduceerd en zonodig veranderd (Hoffer,

2004, p. 22).

Hoffer betoogt dat beide stellingen een kern van waarheid bevatten, dat zij twee zijden

van eenzelfde medaille tonen. Aan de ene kant wordt de mens bepaald door de cultuur

waarin hij wordt geboren en opgevoed. Aan de andere kant geeft de mens als individu

zelf vorm aan zijn of haar cultuur. Tennekes (1991, p.3) heeft oog voor beide aspecten

van cultuur en definieert het als volgt:

Het geheel van betekenissen dat de mens oriënteert op de werkelijkheid waarin hij leeft, hem
inzicht geeft in de dingen waar het in het leven om gaat en hem duidelijk maakt welke nor-
men en waarden zijn leven richting dienen te geven. 
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Tennekes beschouwt cultuur als een model dat richting geeft aan het handelen van het

individu, afgestemd op de gegeven werkelijkheid. Er zijn echter situaties, zoals bij soci-

ale veranderingen of migratie, waarin het model niet (meer) overeenstemt met de wer-

kelijkheid. Het gevolg is dat zich nieuwe denkwijzen en handelingspatronen gaan ont-

wikkelen. Daarmee treedt een proces van cultuurverandering in werking (Hoffer,

2004, p. 22). 

Cultuur is iets dat zowel een rol speelt in de samenleving en de relaties met andere

mensen, als in de menselijke geest. Cultuur kan bij allochtonen op verschillende

manieren een rol spelen bij het ontstaan van geestesziekten of de kwetsbaarheid hier-

voor. In het onderstaande illustreren wij dit door middel van een vergelijking met bio-

logische processen in het menselijk lichaam.

b. Een vergelijking

Het maagdarmkanaal van de mens bevat ruim anderhalf kilo bacteriën (commensalen)

die in aantal de hoeveelheid lichaamscellen ruim overtreffen. Deze bacteriën vormen

samen de maagdarmflora. Alles wat het lichaam binnenkomt via het maagdarmkanaal

of via het maagdarmkanaal het lichaam verlaat, komt letterlijk en figuurlijk in aanra-

king met deze bacteriën, wordt mede met behulp hiervan veranderd, opgenomen of

juist uitgescheiden. Zonder deze bacteriën, de darmflora, kan de mens fysiek niet over-

leven. Tezamen met wat er aan voedsel, vocht en micro-organismen in het maagdarm-

kanaal binnenkomt en met de cellen van de wand van dit kanaal, vormen zij één sys-

teem, een compartiment van ons 'milieu interne'. 

Zijn deze bacteriën, deze maagdarmflora nu onderdeel van het menselijk lichaam of

onderdeel van de buitenwereld? Deze vraag is eigenlijk niet te beantwoorden. Hoewel

deze bacteriën oorspronkelijk afkomstig zijn van de buitenwereld, zijn ze inmiddels

een éénheid gaan vormen met het menselijke maagdarmkanaal. Een pas geboren baby

heeft nog geen commensalen, maar krijgt in de loop van zijn eerste maanden bacte-

riën binnen en ontwikkelt een maagdarmflora.

De menselijke geest heeft talloze culturele bouwstenen in zich, zij is doordrenkt met

cultuur en alles wat onze geest binnenkomt of verlaat gaat via dit geïnternaliseerde cul-

turele zelf. Zonder cultuur kan een mens sociaal niet overleven. Is cultuur nu onder-

deel van de buitenwereld of onderdeel van de menselijke geest? 

Net als bij de commensalen is deze vraag niet te beantwoorden. Een pas geboren baby,

hoewel al onderdeel van de cultuur waarin ze is geboren, heeft nog geen cultuur geïn-

ternaliseerd. Dat gebeurt in de loop van zijn ontwikkeling als mens en is een proces

van vele jaren. 

Wanneer men op reis gaat naar een ver land, met een zeer verschillende omgeving,

ander voedsel en andere bacteriën die met dit voedsel binnenkomen, beïnvloedt dit de

maagdarmflora. Het bestaande evenwicht wordt verstoord. De maagdarmflora veran-

dert. Tijdens deze periode van aanpassing kunnen er maagdarmproblemen ontstaan,

zoals bijvoorbeeld reizigersdiarree. Men is dan extra vatbaar voor ziektes van het maag-

darmkanaal. In de loop van weken, soms maanden past de darmflora zich aan en ont-

staat er een nieuw evenwicht tussen het andere voedsel met de andere bacteriën die

binnenkomen en de aangepaste maagdarmflora. 

Wanneer wij migreren naar een land met een heel andere cultuur is onze geïnternali-
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seerde cultuur in eerste instantie niet in overeenstemming met de culturele omgeving.

Er kan een cultuurschok of migratietraumata ontstaan, hetgeen ons extra vatbaar

maakt voor geestesziekten dan wel psychiatrische aandoeningen. Het proces van cul-

tuurverandering en het ontstaan van een nieuw evenwicht is een kwestie van vele

jaren. Deze problemen werken ook door bij de tweede generatie allochtonen, de kinde-

ren van de migranten.

c. Aansluiting en culturele professionele deskundigheid

Gezien het bovenstaande is het bij de psychiatrische behandeling van migranten en

allochtonen belangrijk dat er deskundigheid aanwezig is over hoe migratie, cultuur-

schok en culturele aanpassing mensen kwetsbaar kunnen maken voor psychiatrische

aandoeningen. Het gaat hierbij om veel meer dan alleen de individuele aanpassing van

de geïnternaliseerde cultuur uit het land van herkomst aan de dominante cultuur van

het gastland. Andere belangrijke, elkaar overlappende aspecten hierbij zijn:

- Het verlies van sociale netwerken doordat familie, vrienden en kennissen ach-

terblijven in land van herkomst.

- Verlies van sociale status doordat men in zijn beroep vaak weer van onderop

moet beginnen of zelfs geen werk vindt.

- Het proces van verlies en verrijking bij migratie. Afstand moeten nemen van

datgene wat dierbaar is maar ook verrijking door nieuwe mogelijkheden, ont-

moeting met nieuwe mensen en verwerving van nieuwe gezichtspunten, nor-

men en waarden. 

- De specifieke problemen van allochtonen van de tweede generatie, zoals het

zich bewegen tussen twee of meer zeer uiteenlopende culturen, de daarmee

samenhangende identiteitsproblemen en het vervullen van de rol als interme-

diair tussen de cultuur van het eigen gezin en de dominante cultuur in de

samenleving.

- De problemen die voortkomen uit het behoren tot de onderklasse: dit is bij een

relatief groot aantal allochtonen het geval, zeker bij allochtonen met een psychi-

atrische aandoening.

- Ondervonden trauma's voorafgaande aan en tijdens de migratie bij vluchtelin-

gen en asielzoekers en stress veroorzaakt door racisme of etnische discrimina-

tie.

Wij zouden deze lijst nog veel langer kunnen maken, maar dat is in dit kader niet rele-

vant. Wat wij willen benadrukken is het belang van enige professionele deskundigheid

over wat er zoal komt kijken bij migratie en cultuurveranderingen. Zonder deze des-

kundigheid blijft deze problematiek buiten beeld en kan er dus ook geen rekening mee

worden gehouden bij de behandeling. Dit betekent dat de geboden hulp dan niet aan-

sluit bij de problemen waarvoor hulp wordt gevraagd. Bij ernstige psychiatrische aan-

doeningen, zoals bij een psychose, staan met name in de acute fase, de symptomen en

de gevolgen hiervan erg op de voorgrond. De bovengenoemde culturele problemen lij-

ken dan naar de achtergrond verdwenen. Dit betekent echter niet dat deze problemen

niet meer bestaan of niet meer relevant zijn voor de behandeling. Hierop komen we

later nog terug.
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d. Specifieke culturele deskundigheid en cultuurverschillen behandelaar en patiënt 

In hoeverre is er specifieke deskundigheid nodig met betrekking tot de cultuur van

herkomst van iedere migrant? Wat moet een behandelaar van allochtone patiënten

weten van bijvoorbeeld de Turkse, de Marokkaanse, de Hindoestaans Surinaamse of de

Antilliaanse cultuur? Dit zijn vragen die in het verleden vaak zijn teruggekomen. In de

Verenigde Staten is lange tijd als benadering in de interculturele psychiatrische en

sociale hulpverlening gepropageerd om iedere etnische groep een op de eigen cultuur

afgestemde hulpverlening te bieden. Voor al deze etnische groepen werden dan ook

behandelmodules, een soort culturele gebruiksaanwijzing, geschreven. Ook stelde

men soms dat patiënten het best door een behandelaar of hulpverlener uit de eigen

etnische groep behandeld konden worden. Deze discussie heeft ook in Nederland

plaatsgevonden en op lokaal niveau werd soms gekozen voor een op etniciteit gebaseer-

de categorale hulpverlening. 

In zijn artikel 'Cultuur als excuus voor een falende hulpverlening' stelt Van Dijk (1989)

dat dit wenselijk noch nodig is. In de eerste plaats is de cultuur van het land van her-

komst geen eenheidsworst en ook geen statisch gegeven. Zij is voortdurend aan veran-

dering onderhevig en per land bestaan er grote culturele verschillen tussen bijvoor-

beeld stad en platteland, evenals tussen de verschillende in dat land bestaande etnische

groepen. Nog belangrijker is dat de cultuur van een migrant ingrijpende wijzigingen

ondergaat als gevolg van het migratieproces en de hiermee gepaard gaande confronta-

tie met de dominante cultuur van het gastland. Het is duidelijk dat zeer veel factoren

hierop van invloed zijn en dat deze processen per individu sterk zullen verschillen. Met

specifieke kennis van een bepaalde nationale cultuur komt men er dus niet. 

Van Dijk laat zien hoe deze opvatting, dat specifieke cultuurkennis nodig is voor de

behandeling van migranten, ertoe heeft geleid dat de hulpverleningsinstellingen en de

hulpverleners zichzelf onmachtig verklaarden. Het falen van hulpverlening aan

migranten werd toegeschreven aan hun 'andere cultuur'. Van Dijk wijst andere oorza-

ken aan van dit falen, zoals het dominante medische model en het niet zichtbaar

maken of ter discussie stellen van de eigen culturele uitgangspunten door de hulpver-

lening. Ook de psychiatrische behandelinstellingen zijn niet ontstaan in een cultureel

vacuüm. Ze zijn ontstaan in een tijd dat Nederland nog niet multicultureel was. Op

allerlei manieren weerspiegelen zij nog de normen en waarden van de blanke autoch-

tone samenleving. Het betreft niet alleen de uitgangspunten maar ook de gebouwen,

de wijze van besturen en het personeelsbestand. 

In deze en een latere publicatie (Van Dijk, 2000) wordt gepleit voor verandering van

de hulpverlening zelf door middel van interculturalisatie: het afstemmen van de hulp-

verlening op de multiculturele omgeving vanuit een patiënt-gerichte oriëntatie. Dit

heeft zowel consequenties op het instellingsniveau, zoals management, personeelsbe-

leid (Thung, 2002), deskundigheidsbevordering, faciliteiten voor patiënten en perso-

neel, als op het niveau van hulpverlener-cliënt. Ook in andere Nederlandse (Van

Meekeren, Limburg-Okken & May, 2002; De Jong, 1994) en internationale publicaties

(Fernando, 1995) zien we deze oriëntatie terugkomen: geen specifieke allochtonen-

hulpverlening, want dit stopt de mensen in etnische hokjes en leidt tot dichotomie,

maar een cultuursensitieve benadering van alle cliënten. Voor dit laatste, hetgeen zich
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vooral afspeelt op het niveau patiënt en behandelaar, komt natuurlijk wel het één en

ander kijken. Opnieuw rijst dan weer de vraag of een groot cultuurverschil tussen

behandelaar en patiënt geen barrière vormt voor een dergelijke cultuursensitieve bena-

dering. 

In het begin van deze paragraaf definieerden wij cultuur als "Het geheel van beteke-

nissen dat de mens oriënteert op de werkelijkheid waarin diegene leeft, inzicht geeft

in de dingen waar het in het leven om gaat en duidelijk maakt welke normen en waar-

den diens leven richting dienen te geven." Uit deze definitie volgt dat cultuurverschil-

len niet alleen samenhangen met het land van herkomst, maar ook met sekse, sociale

klasse, beroep, religieuze overtuiging, migratieproces et cetera. Er zijn niet alleen grote

culturele verschillen tussen de verschillende groepen allochtonen, maar ook tussen

hen die uit eenzelfde land afkomstig zijn. Hetzelfde geldt voor de autochtone

Nederlandse patiënten. Voor de relatie tussen behandelaar en patiënt betekent dit dat

er altijd een cultuurverschil bestaat. 

Een bepaalde mate van cultuurverschil is zelfs wenselijk. De patiënt wil immers gehol-

pen worden bij een probleem dat hij in zijn eigen specifieke cultuur niet kan oplossen.

Hij verwacht dat de arts iets nieuws toevoegt (van buiten zijn eigen cultuur) dat hem

kan helpen: een medicijn, een legitimatie of een andere betekenis van zijn klachten,

bijvoorbeeld door geruststelling. 

Juist doordat de cultuurverschillen relatief zijn en niet alleen worden bepaald door de

etnische afkomst, kan 'ethnic matching' (aan iedere patiënt een hulpverlener toewijzen

van dezelfde etnische afkomst) ten principale niet worden gezien als standaardoplos-

sing voor dit probleem. Dit wil niet zeggen dat 'ethnic matching' nooit zinvol is. In

sommige gevallen is het erg gewenst, maar dat is afhankelijk van de cliënt, zijn proble-

matiek en zijn voorkeur (Thung & Demiralay, 2002; Knipscheer & Kleber, 2004).

Toch is het belangrijk dat in de loop van een behandeling bepaalde cultuurverschillen

overbrugd worden en dit wordt belangrijker naarmate de cultuurverschillen tussen

patiënt en behandelaar groter zijn. De culturele kloof kan namelijk zo groot zijn dat

deze de behandelrelatie in gevaar brengt of dat de problemen van de patiënt worden

misverstaan, hetgeen kan leiden tot een verkeerde diagnose en behandeling. Dit bete-

kent dat met name die cultuurverschillen overbrugd dienen te worden die te maken

hebben met het probleem waarvoor iemand hulp zoekt. Dit betreft de ideeën van de

patiënt, zijn naastbetrokkenen en de arts of behandelaar, over de oorzaak van de aan-

doening, het ontstaan ervan, de behandeling en de verwachtingen voor de toekomst. In

paragraaf 1.2.2 gaven wij al aan dat deze aspecten van de cultuur door Kleinman zijn

uitgewerkt in zijn concept van VM-en.

1.4.3 TAALBARRIÈRE ALS CULTUURVERSCHIL
Taal, als wezenlijk onderdeel van een cultuur, verdient aparte aandacht. Communicatie

is een sleutelwoord bij de psychiatrische hulpverlening. Deze bestaat immers voor het

grootste gedeelte uit gesprekken waarin informatie wordt uitgewisseld en waarin een

vertrouwensband ontstaat. Beide aspecten zijn essentieel bij een psychiatrische behan-

deling. Het is zodoende duidelijk dat taal van groot belang is en dat de hulpverlening

28

inleiding, aanleiding en probleemstelling

Ongehoord_binnenwerk-PS.qxp  14-2-2007  20:56  Pagina 28



wezenlijk anders verloopt als patiënt en hulpverlener letterlijk elkaars taal niet spreken.

Ook als er tolken worden ingeschakeld of als de taalbarrière maar gedeeltelijk is, zul-

len de voor de hulpverlening belangrijke nuances verloren gaan. Gevoelens en beteke-

nisgeving worden uitgedrukt in, maar op hun beurt ook weer beïnvloed door taal. In

iedere taal komen bewoordingen voor emoties voor die in andere talen niet zijn uit te

drukken; men zou haast zeggen dat iedere taal haar eigen emoties kent. 

In een literatuuroverzicht laat Knipscheer (1998) zien dat het nadrukkelijk somatise-

ren bij psychische klachten door allochtonen wellicht voor een deel is toe te schrijven

aan de taalbarrière. Lichaamstaal en lichamelijke klachten kunnen immers de lijdens-

druk beter zichtbaar maken dan het eigen subjectieve verhaal wanneer het verbalise-

ren gebrekkig verloopt. Dit kan ook omgedraaid worden. In hoeverre gaat de psychia-

trie niet teveel uit van de westerse verbale cultuur door zozeer de nadruk te leggen op

taal en weinig op andere vormen van expressie? Het voert te ver om hier nu uitgebreid

op in te gaan, maar het is duidelijk dat een taalbarrière een belangrijke belemmering

kan zijn voor het welslagen van een psychiatrische behandeling. 

Daarnaast beïnvloeden taal en psychose elkaar op een bijzondere wijze. Stoornissen in

de spraak, zoals stereotiep taalgebruik, concretismen, neologismen of een verminder-

de samenhang van het gesprokene, zijn (kern)symptomen van een psychose. Volgens

de theorie van Lacan (De Kroon, 1993) is de psychose zelfs primair een stoornis in het

symboliseren en dus een stoornis van de taal.

Dit alles maakt de rol van taal bij de behandeling van allochtone patiënten met een psy-

chotische stoornis zeer complex maar wel belangrijk om te onderzoeken in het kader

van onze vraagstelling. Welke rol speelt de taalbarrière bij het aansluiten of welslagen

van de behandeling? Wat doen patiënt en behandelaar met het gegeven van een taal-

barrière? 

1.4.4 DE KEUZE VOOR HET CONCEPT VERKLAREND MODEL
Het VM is een manier om de beleving en opvattingen van patiënt en arts over de ziekte

te omschrijven. In de literatuur zijn ook andere manieren te vinden. Zo bestaat er het

onderscheid tussen illness en disease (Fabrega, 1974; Hahn, 1984), waarmee op een

bepaalde manier het cultuurverschil wordt aangeduid tussen arts en patiënt. Hierbij

staat illness voor de ziektebeleving van de patiënt, de emoties, de opvattingen en zijn ver-

haal hierover (illness narrative). Onder disease verstaat men de professionele opvatting

over ziekte van arts of specialist. Disease verwijst in de geneeskunde meestal naar een

biomedisch Verklarend Model waarbij ziekte wordt gelokaliseerd in een orgaan. In de

moderne psychiatrie is dit een biopsychosociaal model (Zwanikken, 1991; Engel, 1980). 

In de tegenstelling illness-disease heeft illness de connotatie van subjectief, emotioneel

en niet-wetenschappelijk en disease die van objectief, rationeel en wetenschappelijk.

Dit begrippenpaar heeft als voordeel dat meteen onderstreept wordt dat arts en patiënt

niet zomaar gelijkwaardige partijen zijn. Men doet de arts of de hulpverlener echter

tekort door ervan uit te gaan dat deze alleen oog heeft voor de 'objectieve' aspecten van

de ziekte. Ook de meest biomedisch ingestelde arts heeft oog voor het lijden en het

'ziekte-verhaal' van de patiënt. Illness is dus ook op een bepaalde manier onderdeel van

de cognities van de arts over de ziekte. Het omgekeerde geldt ook voor de patiënt. Ook

29

hoofdstuk 1

Ongehoord_binnenwerk-PS.qxp  14-2-2007  20:56  Pagina 29



deze heeft zeker weet van disease aspecten. Het nadeel van dit begrippenpaar is verder

dat het de opvattingen van de arts boven subjectieve of culturele twijfel verheft en bij

voorbaat boven die van de patiënt stelt. Dit nadeel heeft het begrip VM niet. Een ander

nadeel is dat de begrippen illness en disease in de literatuur op verschillende manie-

ren gebruikt en omschreven worden. Dit waren redenen om bij ons onderzoek het

begrip VM van Kleinman te gebruiken en aan te sluiten bij de theorie hierover. 

Kleinman publiceerde voor het eerst over het begrip 'Explanatory Models' in 1978

(Kleinman, 1978a, 1978b; Kleinman et al., 1978) en werkte zijn theorie verder uit in

latere publicaties (bijvoorbeeld Kleinman, 1980, 1988c). Een belangrijk begrip in zijn

theorie is dat van de klinische realiteit, clinical reality. Hiermee bedoelt hij de sociale en

culturele context van ziek-zijn en klinische zorg. In deze klinische realiteit onder-

scheidt hij drie belangrijke partijen die zich bezig houden met de ziekte of het pro-

bleem van de patiënt. Dit zijn de patiënt, zijn naaste omgeving (meestal familieleden)

en het gezondheidszorgsysteem met daarin centraal de behandelaar, (alternatieve)

genezer of arts.

Zoals eerder vermeld verstaat Kleinman onder een VM de ideeën over de oorzaak van

de aandoening, het ontstaan ervan, de behandeling en de verwachtingen voor de toe-

komst. De patiënt, zijn familie, de arts of behandelaar en eventueel de alternatieve of

traditionele genezer hanteren allemaal, meestal zonder dat zelf te beseffen, een VM.

Volgens de theorie van Kleinman verloopt de behandeling bevredigender naarmate de

VM-en van arts, patiënt en de belangrijkste mensen in zijn omgeving beter bij elkaar

passen en meer op elkaar lijken. 

Aanvankelijk streefde Kleinman ernaar om een model te ontwikkelen dat via vaste pro-

cedures meetbaar zou zijn en waarmee uitspraken konden worden gedaan over de

kwaliteit van de behandeling. Hij dacht aanvankelijk een VM te kunnen meten door de

patiënt, de arts, de naastbetrokkenen of de traditionele genezer expliciet te bevragen

over hun VM (Richters, 1991). Op basis hiervan zijn ook door anderen een aantal

instrumenten ontwikkeld om een VM te meten (Bhui & Bhugra, 2002) zoals de Illness

Perception Questionnaire (IPQ: Weinman et al., 1996), the Explanatory Model

Interview Catalogue (EMIC: Weiss, 1997) en de Short Explanatory Model Interview

(SEMI: Lloyd et al., 1998). De IPQ en EMIC hebben als voordeel dat ze gebruikt kun-

nen worden bij onderzoek en in niet al te veel tijd kunnen worden afgenomen, maar

als nadeel dat ze hierdoor niet altijd recht doen aan de beleving. De EMIC heeft dit

nadeel minder, biedt veel ruimte aan de respondent maar is zeer tijdrovend.

Aan het meten van het VM door middel van gestructureerde vragenlijsten kleven ech-

ter principiële bezwaren. Impliciet wordt ervan uitgegaan dat een VM een aan een per-

soon gebonden eigenschap is, zoals bruine ogen en zwart haar, die constant is in de

tijd en onafhankelijk van de context. Richters (1991) benadrukt dat een VM tot stand

komt in een bepaalde context en tijdens een onderhandelingsproces tussen mensen,

bijvoorbeeld tussen patiënt en familie of arts en patiënt. Hierbij spelen niet alleen de

opvattingen of het verschil daartussen een rol, maar ook machtsverhoudingen, hetgeen

ook weer betekent dat er niet altijd sprake is van onderhandelen: soms is het éénrich-
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tingsverkeer. In een andere context, met een andere gesprekspartner kan iemand ver-

volgens weer een ander VM laten zien. Dit geldt ook wanneer een onderzoeker vragen

stelt over de verschillende onderdelen van het VM zoals oorzaak, behandeling, progno-

se et cetera. Men oefent invloed uit door deze aspecten te belichten, terwijl andere

dimensies zoals een morele dimensie of een emotionele dimensie dan minder aan-

dacht krijgen. Richters (1991) meent dan ook dat er betrouwbaarder informatie wordt

verkregen door de respondenten vrij te laten vertellen over hun ziekte, liefst buiten de

ziekenhuiscontext. Desalniettemin heeft Kleinman zelf lang geprobeerd manieren te

vinden om het meten van het VM en de invloed hiervan op de behandelrelatie te objec-

tiveren. In zijn meer recente publicaties lijkt hij hiervan te zijn afgestapt en legt hij

meer nadruk op morele en politieke thema's bij de uitwisseling van culturele concep-

ten in de relatie tussen patiënt en gezondheidszorg (Kleinman, 1995, 2005).

Een kritiek op de theorie van het VM is onder andere dat het lijkt of het om opvattin-

gen gaat van twee gelijkwaardige partners terwijl er grote verschillen zijn in macht, hië-

rarchie en positie tussen arts en patiënt. Het woord patiënt - de lijdende - zegt het al:

een patiënt lijdt, terwijl een arts gewoon zijn vak uitoefent. Toch is dit tegelijkertijd de

kracht van de theorie: het plaatst de opvattingen van de patiënt en de arts op schema-

tische wijze naast elkaar. Het erkent daarmee dat de patiënt óók een model heeft dat

niet per definitie minder waar is dan dat van de arts. Omgekeerd houdt dit impliciet in

dat het VM van de arts niet per definitie wetenschappelijk en objectief is, maar ook

gebonden aan tijd, cultuur en context. Hierdoor kan het begrip VM goed gebruikt wor-

den om relevante cultuurverschillen tussen arts en patiënt te onderzoeken. Gezien de

bezwaren tegen gestructureerde vragenlijsten hebben we gekozen voor open inter-

views waarbij wel door de onderzoekers thema's naar voren worden gebracht. Dit punt

wordt verder uitgewerkt in het hoofdstuk over de methoden.

1.4.5 HET CONCEPT VM IN DE PRAKTIJK VAN ONDERZOEK EN BEHANDELING
Wanneer de VM-en tussen arts en patiënt overeenstemmen, wil dat nog niet zeggen

dat daarmee een behandeling succesvol zal zijn. Wanneer beide partijen het er over

eens zijn dat bijvoorbeeld een depressie een ziekte is die door medicatie kan worden

genezen, wil dat nog niet zeggen dat de depressie ook geneest. 

Toch kunnen te grote verschillen in de VM-en wel tot problemen bij de behandeling

leiden. Iemand kan bijvoorbeeld van mening zijn dat zijn of haar psychiatrische aan-

doening te maken heeft met nare ervaringen in de jeugd. De patiënt vestigt zijn of haar

hoop op gesprekstherapie. De psychiater daarentegen denkt meer aan een verstoring

van het evenwicht in de aanmaak en opname van serotonine die vooral genetisch is

bepaald, schrijft medicijnen voor en voert gesprekken gericht op gedragsverandering.

De patiënt wendt zich teleurgesteld tot een natuurgenezer die vitaminepreparaten

voorschrijft en adviseert om de medicatie van de psychiater niet te gebruiken. De

patiënt slikt de medicijnen niet meer maar vertelt dit niet aan de psychiater en ook niet

aan de eigen familie, want deze maakt zich toch veel zorgen over zijn of haar gedrag

en is het met de dokter eens dat medicijnen nodig zijn. Het gevolg kan zijn dat de aan-

doening niet beter wordt en dat er nog problemen bij zijn gekomen: spanningen tus-

sen de patiënt en de psychiater en spanningen tussen de patiënt en de eigen familie.
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Onze VM-en vormen een onderdeel van onze cultuur en zijn onderhevig aan allerlei cul-

turele invloeden zoals opleiding, sekse, etniciteit, sociale klasse en vriendenkring. Voor

hoogopgeleide autochtone Nederlanders speelt bijvoorbeeld, dat zij tegenwoordig via de

media - kranten, internet, televisie e.a.- al redelijk op de hoogte zijn van de kennis en de

ideeën die GGz-professionals er op na houden. Als dat niet het geval is hebben ze zoda-

nige toegang tot de media dat ze er snel achterkomen. Ze zijn met andere woorden

'geprotoprofessionaliseerd' (De Swaan et al., 1979). Dat geldt vaak niet voor mensen

met minder opleiding, uit een lagere sociale klasse of met een heel andere culturele ach-

tergrond. De kans op grote verschillen in VM tussen patiënt en GGz-behandelaar is voor

mensen uit deze groepen veel groter. In hoeverre deze verschillen in de VM-en verkla-

ren waarom een behandeling vaak minder goed aansluit en minder bevredigend ver-

loopt bij deze groepen, is één van de belangrijkste vragen in het onderhavige onderzoek. 

Toch is deze vraag niet zo gemakkelijk te beantwoorden. Is een verschil tussen de VM-

en van patiënt en behandelaar oorzaak of gevolg van een onbevredigende behandeling?

Of is het een gevolg van weer andere problemen die maken dat de behandeling stag-

neert? Bovendien zagen we in het voorgaande dat een VM waarschijnlijk niet op een

gestandaardiseerde manier te meten is, maar ook weer sterk onder invloed staat van de

context en van de relatie met degene aan wie een patiënt zijn VM vertelt. Vanwege deze

problemen kozen we ervoor om het VM op een kwalitatieve wijze en in verschillende

contexten te benaderen. Wij proberen in ons onderzoek een beter begrip te krijgen van

het fenomeen VM en wat het in de behandeling van allochtone (psychotische) mensen

betekent. Hoe belangrijk is het dat de patiënt, de familie en de behandelaar dezelfde

ideeën hebben over de aandoening en de behandeling? Is dat overigens wel mogelijk?

Hoe erg is het als deze ideeën sterk verschillen? Wanneer vindt men trouwens dat een

behandeling goed verloopt? Hebben behandelaar, patiënt en familieleden hier dezelfde

opvattingen over en hoe verschilt dit weer tussen de etnische groepen?

De laatste jaren is er in de geneeskunde, en in de psychiatrie in het bijzonder, impliciet

en expliciet meer aandacht gekomen voor VM-en. Meestal ligt echter het accent op het

expliciteren en overdragen van het VM van de behandelaar op de patiënt door middel

van informatie geven. Dit begint al juridisch. Sinds de invoering van de Wet

Geneeskundige Behandel Overeenkomst (WGBO) op 17 januari 1994, is het wettelijk

verplicht dat behandelaar en patiënt een soort contract aangaan. Hierbij dient de behan-

delaar de patiënt te informeren over de behandeling, de ratio en de mogelijke alternatie-

ven waarna de patiënt instemt met de behandeling. De behandelaar moet zijn VM als

het ware expliciet maken en de patiënt moet daarmee instemmen, anders is er geen

sprake van een behandelovereenkomst en dus ook geen behandeling. De trend in de

psychiatrische hulpverlening gaat naar protocollen gebaseerd op 'evidence-based'

behandelingen (behandelingen die het best onderbouwd zijn door onderzoek). Als beste

bewijs beschouwt men onderbouwing door prospectieve, liefst dubbelblinde gerando-

miseerde trials. Men gaat hierbij dus uit van één soort stoornis waarvoor één soort

behandeling het beste is, onafhankelijk van de context, de etniciteit of de opvattingen

van de patiënt. Hieraan ten grondslag ligt de opvatting dat een psychiatrische stoornis,

bijvoorbeeld een depressie of een psychose, in principe universeel is en dat de context

waarin deze voorkomt niet van wezenlijk belang is. 
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Onderdeel van dergelijke protocollen is meestal een proces van psycho-educatie.

Hiermee bedoelt men doorgaans het geven van uitleg aan de patiënt over de stoornis,

de oorzaken en de behandeling. Aansluiten bij de beleving van de patiënt is vooral

belangrijk om de professionele informatie te verpakken en zo het VM van de behande-

laar over te dragen op de patiënt. Het VM van de patiënt of van zijn naastbetrokkenen

is voor de behandeling niet wezenlijk van belang. In relatietermen is dan feitelijk spra-

ke van éénrichtingsverkeer. De behandelaar plaatst zijn VM, als zijnde wetenschappe-

lijk en objectief, boven dat van de patiënt. Het is de vraag of hiermee het probleem van

conflicterende of sterk verschillende VM-en wordt opgelost, vooral wanneer behande-

laar en patiënt in cultureel opzicht sterk verschillen.

De transculturele psychiatrie verzet zich tegen deze trend. Diverse auteurs vinden

bovengenoemde benadering éénzijdig (Kleinman, 1995, 1997; Thung, 2000; Bhui &

Bhugra, 2002). Wetenschappelijk is onvoldoende onderbouwd dat een psychiatrische

aandoening in verschillende contexten hetzelfde betekent en op dezelfde wijze behan-

deld zou moeten worden. Dit getuigt van etnocentrisme, van een gebrek aan respect

voor de cultuur van de patiënt. De geest van de allochtone patiënt wordt gekoloniseerd

door de denkbeelden van de westerse psychiatrie. Het belangrijkste bezwaar in het

kader van dit onderzoek is echter dat hierdoor de behandeling onvoldoende aansluit. De

patiënt kan het VM van de behandelaar niet goed bevatten of is het er niet mee eens.

Tegelijkertijd bevindt hij zich als patiënt in een afhankelijke situatie en dat terwijl de

arts of specialist in veel niet-westerse culturen toch al veel meer macht en status heeft

dan in de Nederlandse samenleving. Als de patiënt dan weinig ruimte bemerkt voor

zijn eigen ideeën zal hij niet het achterste van zijn tong laten zien. Hij hoopt zo toch

nog aan de verwachtingen te voldoen. Door dit alles ontstaat het risico dat behandelaar

en patiënt elkaar kwijtraken. In de transculturele psychiatrie wordt er de laatste jaren

dan ook voor gepleit om het VM van de patiënt te onderzoeken in het kader van de dia-

gnostiek en om samen met de patiënt te komen tot een gezamenlijk VM. 

Dit heeft onder andere geresulteerd in de 'Cultural Formulation of Diagnosis (CFD)'

in de DSM-IV (APA, 1994; Borra, 1998). De CFD is een omschrijving van allerlei

aspecten van de cultuur van de patiënt, naast de gebruikelijke classificatie van de DSM-

IV. Een belangrijke plaats binnen de CFD is ingeruimd voor het VM van de patiënt.

Culturele elementen in de relatie tussen hulpverlener en hulpvrager dienen eveneens

beschreven te worden. Hiermee wordt expliciet erkend dat de hulpverlener een eigen

cultuur heeft en dat ook deze cultuur (en niet alleen die van de patiënt) ter discussie

staat. De CFD werd indertijd na lange discussie en strijd opgenomen als negende

appendix bij de DSM-IV. De werkgroep 'Culture and diagnosis' die als doel had om in

de DSM-IV meer aandacht te vragen voor cultuur als beïnvloedende factor, deed hier-

voor in 1993 en 1994 verschillende voorstellen (Borra, 1998). De CFD was hier één

van. Het resultaat is een compromis waarbij de CFD er als negende appendix letterlijk

en figuurlijk een beetje bij hangt. Zij is dan ook niet opgenomen in de beknopte hand-

leiding van de DSM-IV, het boek dat door de meeste hulpverleners in de praktijk wordt

gebruikt. De CFD geniet nog weinig bekendheid in de GGz en het gebruik ervan in de

dagelijkse praktijk is eerder uitzondering dan regel. Onlangs verscheen in Nederland

een boek over de CFD (Borra et al., 2002), waarin casuïstiek van patiënten uit allerlei
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culturen wordt beschreven. De auteurs stellen dat de CFD gezien moet worden als een

procesmatige manier van werken als onderdeel van de diagnostiek én de behandeling.

Dit zet hulpverleners aan tot gerichte uitbreiding van hun culturele kennis. Verder doet

het recht aan de belevingswereld van de patiënt, bijvoorbeeld aan zijn verklaringen

voor de ziekte en aan de culturele aspecten in de behandelrelatie.

In het verlengde hiervan pleiten Bhui en Bhugra (2002) ervoor om het VM een veel

belangrijker plaats in te laten nemen bij onderzoek en behandeling in de psychiatrie.

Callan en Littlewood (1998) hebben immers aangetoond dat patiënten meer tevreden

zijn wanneer hun behandelaar hun eigen visie op de ziekte begrijpt en waardeert. Voor

wat betreft onderzoek bespreken Bhui en Bhugra de voordelen en beperkingen van de

bestaande meetinstrumenten. Zij merken op dat uit onderzoek blijkt dat VM-en vaak

niet bestaan uit een samenhangend stelsel van opvattingen, maar uit een verscheiden-

heid van soms tegenstrijdige verklaringen die men tegelijkertijd eropna houdt en die

afwisselend worden gebruikt en verworpen. Williams en Healy (2001) trekken de ver-

gelijking met kaarten die beurtelings gebruikt worden om in onbekend gebied de weg

te vinden. Volgens hen is het daarom soms beter om te spreken van Verkennende

Kaarten ('Exploratory Maps') in plaats van Verklarende Modellen ('Explanatory

Models'). Bhui en Bhugra concluderen dan ook dat op zijn minst een combinatie van

kwalitatieve en kwantitatieve methoden nodig is. 

Voor wat betreft de behandeling bepleiten ze een benadering waarbij veel meer dan

thans gangbaar is in de psychiatrie, de VM-en van de patiënt door de behandelaar

onderzocht worden. De moeilijkheid hierbij is, dat de behandelaar een werkwijze

gewend is, gericht op psychiatrische diagnose en interventies zoals deze thans gang-

baar zijn. Het gevolg hiervan is dat die aspecten van het VM de prioriteit krijgen, die

de vooronderstellingen van de behandelaar bevestigen, zodat de andere aspecten van

de ziektebeleving van de patiënt worden verwaarloosd. Volgens Bhui en Bhugra zou-

den behandelaars in de psychiatrie wat dit betreft meer geschoold moeten worden in

methoden die hiervoor in de sociale wetenschap worden gebruikt. Thung (2000)

houdt een soortgelijk pleidooi aan de hand van twee gevalsbeschrijvingen en legt de

nadruk op een verandering van attitude in de richting van meer openheid en relative-

ring van de cultuur van de behandelaar. Een cultureel antropologisch gezichtspunt kan

hierbij helpen.

Op deze wijze kan het bespreken en onderzoeken van het VM van de patiënt en het

expliciteren maar ook relativeren van het VM van de behandelaar, een middel zijn om

de cultuurverschillen te overbruggen. In hoeverre deze werkwijze nuttig zou kunnen

zijn bij psychotische mensen al dan niet van een andere culturele herkomst, is daarom

ook een belangrijke vraagstelling in dit onderzoek. 

1.4.6 AANSLUITINGSPROBLEMEN BIJ PSYCHOTISCHE PATIËNTEN EN DE ROL VAN
HET VM

Het zijn niet alleen behandelaars en hulpverleners die pleiten voor een meer centrale

plaats in de behandeling voor de denkbeelden en de beleving van de patiënt dan nu

gebruikelijk is. Dit is niet alleen een thema dat speelt bij de behandeling van mensen

uit andere culturen. Ook in de patiënten- of cliëntenbeweging gaan steeds meer stem-
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men op, om de eigen beleving en de eigen betekenisverlening als uitgangspunt te

nemen en niet voetstoots uit te gaan van het VM van de behandelaar. Een duidelijk

voorbeeld hiervan is het artikel van M. de Jonge (2000). Zij introduceert als ervarings-

deskundige een eigen VM voor haar psychosen en bespreekt hoe ze in haar leven de

vatbaarheid voor psychosen een plaats kan geven en voor welke dingen ze de GGz of

haar behandelaar nodig heeft. Zij bekritiseert de GGz omdat deze de belevingen van

psychotische patiënten niet serieus neemt. 

Zij snijdt in dit artikel één van de centrale thema's uit de probleemstelling van ons

onderzoek aan. Een psychotische patiënt is vanuit het gezichtspunt van de behandelaar

per definitie het contact met (een deel van) de werkelijkheid kwijt. Wat betekent dit

voor het serieus nemen van de beleving van een psychotische patiënt en voor de inte-

resse in diens VM, in het kader van de behandeling? En wat betekent dit weer voor

iemand met een psychose en wat zijn de gevolgen voor de behandelrelatie?

In ieder geval kan gezegd worden dat therapietrouw of aansluiting van de behandeling

altijd al een heet hangijzer is bij psychotische mensen. Sinds lang wordt in de psychi-

atrie getwist over de wenselijkheid om meer dwang uit te oefenen op psychotische

patiënten die opname of medicatie weigeren, versus het recht van de patiënt op zelfbe-

schikking en lichamelijke integriteit. De laatste jaren werden deze discussies soms ook

gevoerd buiten de psychiatrie, in de media en de politiek. Dit hield onder meer verband

met het mondiger worden van familieleden van patiënten en ook met de recente roep

om veiligheid en orde.

Voor de begripsbepaling is het daarom nu nodig iets te zeggen over wat men onder een

psychose verstaat in de psychiatrie en wat de psychiatrie daarover te zeggen heeft.

Kortom, welk VM hanteert de psychiatrie bij een psychose? 

1.4.7 HET VM VAN DE PSYCHIATRIE BIJ PSYCHOSE EN HET PSYCHIATRISCH 
HANDELEN

In de psychiatrie spreekt men van een psychose als er sprake is van wanen, hallucina-

ties, onsamenhangende denktrant of vreemd onsamenhangend gedrag. Al deze symp-

tomen hebben gemeen dat ze duiden op een verlies van contact met de realiteit. Hierin

schuilt ook tevens de moeilijkheid. Van welke realiteitsopvatting gaat men uit? Dit kan

tussen culturen nogal verschillen. Beslissend voor de beoordeling of iets op een psy-

chose duidt, is dat het strijdig is met de realiteitsopvatting van de culturele groep waar-

toe de patiënt behoort. Het gaat er dus om dat het gedrag, de hallucinatie of de waan

strijdig is met de opvatting over de werkelijkheid zoals die met andere mensen gedeeld

wordt. Een waan bijvoorbeeld, is een niet te corrigeren dwaling in het werkelijkheids-

besef. Als deze overtuiging echter overeenkomt met dat wat gangbaar is in de etnische

groep waartoe de patiënt behoort, spreekt men niet van een waan in psychiatrisch

opzicht. De 'waan van de dag' is geen waan in psychiatrische zin en duidt niet op een

psychose, hoe absurd deze 'waan' de volgende dag ook blijkt te zijn. Een massapsycho-

se is geen psychose, want de overtuiging of de 'waan', hoe absurd ook, wordt gedeeld

door een grote groep mensen. Voor de psychiater kan het daarom moeilijk zijn om een

patiënt te beoordelen met wiens cultuur hij helemaal niet bekend is. Men spreekt

immers pas van een psychose als de patiënt met zijn gedrag, opvattingen of waarne-

mingen buiten iedere relevante culturele groep valt. 
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Omdat iemand tijdens een psychose zich niet aanpast of kan aanpassen aan welke cul-

tuur dan ook, lukt het niet meer om sociaal nog goed te functioneren en zal er, wan-

neer de psychose langer duurt, vaak sprake zijn van sociale achteruitgang. Zo iemand

stopt met zijn of haar opleiding of verliest werk en vrienden. Wanneer er geen opvang

of steun is door familie of bekenden ontstaat zelfs een groot risico om dakloos te wor-

den. Wanneer een psychose langer dan een half jaar duurt en er tevens sprake is van

sociaal verval, noemt men het schizofrenie. In de jaren 60 en 70 is er veel kritiek

geweest op het concept schizofrenie. Men vond het een weinig betrouwbare en niet-

valide diagnose die mensen stigmatiseerde. Een stroming binnen de antipsychiatrie

zag zelfs in 'schizofreen' gedrag een uiting van gerechtvaardigd protest tegen een

onderdrukkende samenleving. 

Mede als reactie hierop heeft zich in de psychiatrie vanaf de jaren 80 een biomedische

opvatting gemanifesteerd die de laatste decennia sterk dominant is geweest. Volgens

deze opvatting is schizofrenie een hersenziekte die voor een belangrijk deel genetisch

is bepaald en die in de adolescentie, tijdens het rijpingsproces van de hersenen, tot ont-

wikkeling komt. Deze opvatting overheerst nog steeds, hoewel het er op lijkt dat hier

de laatste jaren, ook vanuit de psychiatrie zelf, weer toenemend kritiek op komt. De

wetenschappelijke kritiek is, dat bij het onderzoek naar schizofrenie de laatste decen-

nia éénzijdig werd gezocht naar genetische, biochemische en andere somatische ver-

klaringen met verwaarlozing van sociale en psychologische factoren (Boyle, 1993; Pam,

1995). Ook uit epidemiologisch onderzoek blijkt dat 'psychotische' symptomen zoals

wanen en hallucinaties in een mildere vorm, bijvoorbeeld als achterdocht, of soms een

stem horen, veel voorkomen in de gewone populatie

Terwijl de psychiatrie steeds heeft verondersteld dat schizofrenie een ziekte is die

iemand wel of niet heeft, stellen Johns en Van Os (2001) een psychosecontinuüm voor.

'Psychotische symptomen' komen voor bij zeer veel mensen in allerlei gradaties en kun-

nen meer of minder voorkomen onder invloed van allerlei factoren zoals cannabisge-

bruik (Smit et al., 2003), etniciteit (Johns et al., 2002), migratie of (langdurige of her-

haalde) traumatisering. Wanneer deze symptomen een bepaalde graad van ernst over-

schrijden, spreekt men van een psychose. De term schizofrenie zelf is, vanuit deze visie,

arbitrair en niet zinvol. Zij suggereert immers méér te zeggen dan dat iemand langdu-

rig en ernstig psychotisch is. Ook vanuit de patiëntenbeweging is er kritiek op de

diagnose schizofrenie omdat men het een stigmatiserende term vindt. Daarnaast vindt

de vereniging van patiënten met de diagnose schizofrenie het woord schizofrenie niet

geschikt omdat de oorspronkelijke betekenis, vertaald uit het klassieke Grieks, 'gesple-

ten geest' is. Als reactie daarop hebben zij hun vereniging Anoiksis genoemd, hetgeen

'open geest' betekent. Het is bekend dat veel patiënten een hekel hebben aan het woord

schizofrenie, de psychiater-onderzoeker (FT) kon dit vanuit zijn ervaring bevestigen. 

Hoewel we dus misschien aan de vooravond staan van een paradigmaverschuiving

rond de diagnose schizofrenie, overheerst momenteel nog steeds het biomedische

model van schizofrenie als hersenziekte. Dit heeft gevolgen voor de rest van het VM -

zoals behandeling, prognose, attitude ten opzichte van de patiënt - dat door de psychi-

atrie wordt gehanteerd bij chronisch psychotische mensen.
5)
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Het uitgangspunt is dat iemand met een psychose het contact met de werkelijkheid

kwijt is. Hij leeft in een psychotische werkelijkheid. Datgene wat werkelijk is voor

hem, is voor de behandelaar een symptoom van de psychose. Wanneer het gaat om

een achtervolgingswaan bij iemand die overduidelijk in de war is, lijkt dit evident.

Moeilijker wordt het wanneer iemand met de diagnose schizofrenie meent dat hij

'niet ziek' is, het niet eens is met de diagnose schizofrenie en medicijnen niet nodig

vindt. Hij of zij is nog wel achterdochtig, hoort soms stemmen, maar is verder niet

duidelijk in de war. Veel behandelaars vinden op zo'n moment dat de patiënt dan

geen ziekte-inzicht heeft en beschouwen ook dit als een symptoom van schizofrenie.

Ook therapie-ontrouw, het niet innemen van de door de arts voorgeschreven medica-

tie, wordt gezien als horend bij schizofrenie. Dit betekent net als bij de patiënt met

zijn pyjama uit de anekdote in de voetnoot, dat er geen tegenspraak meer mogelijk is

zodra iemand de 'schizofrenie-pyjama' aan heeft. Geen ziekte-inzicht is immers

onderdeel van de ziekte. Dit betekent eigenlijk dat het VM van de psychiatrie het

moeilijk maakt om het VM van de patiënt te onderzoeken en serieus te nemen. De

patiënt krijgt de boodschap: 'je bent jezelf niet', maar krijgt geen antwoord op de

vraag: 'Wie ben ik dan wel?' Als hij medicatie gebruikt, heeft hij zelf in ieder geval het

gevoel dat hij zichzelf niet is. Het antwoord van zijn behandelaar kan dan luiden: "Je

bent jezelf (of bijna jezelf) als je medicatie gebruikt, want dan ben je niet (of minder)

psychotisch". 

Met het bovenstaande willen we zeker niet betogen dat de psychiatrie de patiënt dehu-

maniseert of haar werk niet goed doet. In deze paragraaf willen we ons ook niet uit-

spreken over het biomedisch model van schizofrenie als hersenziekte. Wel hebben we

hiermee aangeduid dat met het VM dat nu domineert in de psychiatrie - ervan afge-

zien of dit juist of fout is - machtsverschillen tussen patiënt en behandelaar vergroot

worden en dat het er niet toe bijdraagt om het VM van de patiënt serieus te nemen.

Ook willen we aanduiden dat dit model ertoe kan leiden dat het identiteitsprobleem -

wie ben ik? - dat altijd een rol speelt als iemand langdurig psychotisch is, nog groter

wordt. Maar we haasten ons om erbij te zeggen dat, welk VM er ook gehanteerd

wordt, dit altijd een dilemma is bij de behandeling van psychotische mensen. Juist

omdat hun boodschap niet strookt met de in de cultuur bestaande codes, zit de behan-

delaar principieel in een dilemma. Als hij geheel meegaat in de beleving van de

patiënt botst hij, samen met de patiënt, met de cultuur van de buitenwereld - zowel

de cultuur van de samenleving als de cultuur van de directe omgeving, van de naast-

betrokkenen van de patiënt zelf. Aangezien de patiënt deze naastbetrokkenen en de

samenleving zo hard nodig heeft en zal hebben, is een dergelijke botsing, dat moge

duidelijk zijn, niet in het belang van de patiënt.
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Daarom leiden verschillende gedachten over oorzaken en prognose van een psychose

niet noodzakelijkerwijs tot een verschillende behandeling. In de acute fase van de psy-

chose, zeker als deze ernstig is, dat wil zeggen als het leven van de patiënt erg wordt

ontregeld of als de directe omgeving er erg onder lijdt, bestaat de psychiatrische behan-

deling bijna altijd uit antipsychotische medicatie en het aanbrengen van een zekere

mate van (dag)structuur in het leven van de patiënt. Als dit niet goed mogelijk is, zal

opname overwogen worden en als iemand dat niet wil en er sprake is van een zeker

gevaar, zal een behandelaar proberen om de patiënt gedwongen te laten opnemen.

Over dit alles is bijna iedereen het wel eens. Vaak zal ook de patiënt hier achteraf mee

instemmen wanneer hij wat is hersteld en alles al een tijdje achter de rug is. De vraag

is hoe na deze acute fase de behandeling er uit moet zien. 

Een belangrijk onderdeel van een psychosebehandeling is volgens de literatuur psy-

cho-educatie (Birchwood & Spencer, 2002). Aanvankelijk was de psycho-educatie

opgekomen als reactie op de antipsychiatrie die zich verzette tegen de diagnose schi-

zofrenie. Dit verzet had als ongewenst neveneffect dat er helemaal geen diagnose werd

gesteld zodat er ook geen informatie werd gegeven over psychose en/of schizofrenie,

waardoor met name familieleden zich in de steek gelaten voelden. Zij waren versto-

ken van enige informatie voor wat betreft de aandoening, de behandeling, de progno-

se et cetera. Bij psycho-educatie legt de psychiater of behandelaar uit dat schizofrenie

te maken heeft met een bepaalde kwetsbaarheid die voor een deel door aanleg tot

stand komt en wat dit betekent voor de behandeling en de levenswijze van de patiënt

(Van Meer, 1991). Hij kan bijvoorbeeld uitleggen dat het langdurig gebruik van medi-

catie nodig is in combinatie met een regelmatig leven en met het vermijden van teveel

stress. Deze psycho-educatie, die aanvankelijk vooral aan familieleden werd gegeven,

wordt in Nederland de laatste decennia ook en vooral aan de patiënten zelf verstrekt.

Het is tegenwoordig ook het toverwoord om de kloof in de verschillen in VM-en te

overbruggen. In feite probeert de behandelaar echter om zijn VM over te dragen op de

patiënt. Voor het VM van de patiënt lijkt niet zoveel aandacht te zijn. Vraagstelling in

ons onderzoek was onder andere hoe dit in de praktijk gebeurt, hoe dit beleefd wordt

door beide partijen, wat de gevolgen zijn voor de tevredenheid over de behandeling

en voor het gevoel van aansluiting. In de volgende paragraaf (1.4.5) komen we nog

terug op de wijze waarop de belangrijkste leden uit het sociale netwerk - meestal de

familie- bij de behandeling worden betrokken en hoe wij hun in de probleemstelling

betrekken. 

Naast de hier genoemde behandelinterventies zijn er zeer vele andere vormen van psy-

chotherapie of groepspsychotherapie onderzocht. Het meest bekend zijn verschillen-

de vormen van cognitieve therapie. Deze psychotherapieën zijn als nieuwe behandel-

methode voor psychotische mensen sterk in opkomst. Het voert te ver om deze in dit

kader te beschrijven, maar het probleem van het dominante VM van de behandelaar

versus het 'psychotische' en daarom niet serieus genomen VM van de patiënt, geldt

ook voor de meeste van deze behandelvormen. De vraagstelling is op dezelfde wijze

hierop van toepassing. Daar komt bij dat de meer geavanceerde vormen van psycho-

therapie voor psychotische mensen nog niet erg breed in Nederland worden toegepast

en dat geldt ook voor de GGz-instellingen waar wij ons onderzoek deden.
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1.4.8 KRITIEK OP HET VM VAN DE PSYCHIATRIE VOOR PSYCHOSE EN DE HIEROP
GEBASEERDE BEHANDELING

Op het hiervoor geschetste, in de psychiatrie dominante VM, is ook kritiek geleverd

vanuit de transculturele psychiatrie, door een aantal psychiaters uit de chronische psy-

chiatrie, vanuit de culturele antropologie en vanuit de patiëntenbeweging. 

a. Littlewood en Lipsedge

De voor ons onderzoek meest relevante kritiek is die van Roland Littlewood en Maurice

Lipsedge (1989) omdat deze specifiek ingaat op psychosen bij migranten. Deze auteurs

bekritiseren de vooringenomenheid waarmee een psychose wordt gezien als een op

zichzelf staand biochemisch fenomeen. Het veronachtzamen van de sociale en cultu-

rele context bij migranten tijdens diagnostiek en behandeling, leidt in de eerste plaats

tot weinig en vaak wisselende diagnoses bij migranten. Men moet immers iets van

deze context weten om bijvoorbeeld te kunnen beoordelen of een bepaalde idee een

waan is, een overtuiging die in een groep heerst, of allebei. In de tweede plaats leidt dit

bij de behandeling tot het dehumaniseren van de patiënt, waar deze weer met toegeno-

men achterdocht of agressie op kan reageren, hetgeen weer gezien wordt als een beves-

tiging van de diagnose. Het gevolg is een stigmatisering op dubieuze gronden. 

Volgens Littlewood en Lipsedge heeft de hoge incidentie van schizofrenie onder Afro-

Caraïbische patiënten in Engeland, te maken met misdiagnoses, maar ook met de pro-

blemen die voortkomen uit het deelnemen aan twee culturen en de gevolgen van dis-

criminatie die op deze wijze impliciet ook in de psychiatrie wordt gecontinueerd. Deze

auteurs wijzen op twee benaderingen in de psychiatrie, die ook bij psychotische patiën-

ten noodzakelijk zijn: het 'verklaren' (explaining) en het 'begrijpen' (understanding)

van de patiënt. Onder het verklaren verstaan zij de 'disease'-benadering, het bestude-

ren van een persoon zoals hij aan anderen verschijnt als een object, het stellen van een

psychiatrische diagnose en het starten van een medicamenteuze behandeling zoals bij

somatische ziekten. Het begrijpen is het zich verplaatsen in de persoon, het kijken

naar de ziekte vanuit het gezichtspunt van de patiënt als een fundamentele verstoring

van de relatie tussen deze persoon en zijn sociale omgeving. Beide benaderingen zijn

noodzakelijk. Verklaren zonder begrijpen leidt tot een dehumaniserende psychiatrie,

terwijl het omgekeerde leidt tot een ratjetoe van subjectieve theorieën. Voor beide bena-

deringen is overigens ook onderzoek van de sociaal-culturele context nodig. Bij psycho-

tische patiënten, met name bij migranten, is de balans verstoord in het nadeel van het

'begrijpen'. 

b. Van Dongen

Els van Dongen (1994, 2004) deed promotie-onderzoek naar de hulpverlening aan,

overigens overwegend autochtone, chronisch psychotische mensen opgenomen in een

psychiatrisch ziekenhuis. In haar dissertatie beschrijft zij hoe binnen een psychiatrisch

ziekenhuis als het ware twee culturen ontstaan. Een dominante cultuur van de hulp-

verleners en een (tegen)cultuur van de patiënt(en), met eigen VM-en, normen en waar-

den, die samenhangt met de subjectieve (soms psychotische) belevingen. Voor deze

belevingen is in de dominante hulpverleningscultuur eigenlijk geen plaats. Ze worden

gezien als symptomen van de psychose en genegeerd, terwijl men intussen probeert
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de patiënt te sturen in de richting van 'gezond gedrag'. Gedrag, gericht op autonomie,

actief zijn en gericht op het hier en nu. Van Dongen ziet echter in die 'psychotische'

uitlatingen, een persiflage en een kritiek op de dominante cultuur. Psychotische men-

sen houden ons een spiegel voor die heel waardevol is maar waarin de psychiatrie

meestal niet wil kijken. Als hulpverleners dit wel zouden doen en het gesprek ('dis-

cours') zouden aangaan met de psychotische mens, zou dit de psychiatrie kunnen

rehumaniseren. Uit het onderzoek van Van Dongen bleek overigens duidelijk dat cul-

tuurverschillen in de psychiatrie niet voorbehouden zijn aan verschillen tussen alloch-

tonen en autochtonen en dat cultuurverschillen bovendien door psychotische proble-

matiek op een speciale manier worden beïnvloed.

c. Petry

Detlef Petry (Petry & Nuy, 1997) komt in zijn boek 'De ontmaskering', naar aanleiding

van rehabilitatie van chronisch psychotische patiënten, tot een soortgelijke kritiek. Bij

rehabilitatie stelt hij het morele aspect, eerherstel, centraal. De patiënt is uitgestoten

door het stigma van krankzinnigheid en dit is onrechtvaardig. In plaats van een pro-

toprofessionalisering van de patiënt, bepleit hij een deprofessionalisering van de hulp-

verlener en psycho-educatie voor de hulpverlener door familieleden ten bate van diens

eerherstel. Daarbij hoort ook acceptatie van de patiënt met zijn beperkingen en eigen-

aardigheden maar ook rehistorisering, het heropbouwen van een levensgeschiedenis.

Voor dit eerherstel moeten hulpverlener, patiënt en familieleden een triade vormen.

Daarnaast is er de praktische kant van rehabilitatie. Deze bestaat uit het herstellen van

de handelingscompetentie van de patiënten. Hun behoefte om nodig te zijn wordt niet

meer vervuld, verdreven als ze zijn uit de wereld van de 'nodigen', waarin ze weer een

plaats moeten krijgen. Hiervoor is arbeidsrehabilitatie essentieel en voor dit laatste zijn

hun opleiding en arbeidsverleden belangrijk. Behandeling volgens het medisch model

is nauwelijks meer relevant bij de mensen die door stigmatisering aan de marge van

de samenleving terecht zijn gekomen. Integendeel, dit model fixeert de patiënt in zijn

al jaren bestaande stigmatisering.

d. Bock

Thomas Bock (2000) doet in zijn boek "Psychosen zonder psychiatrie" verslag van

onderzoek met 34 psychotische mensen die zich zonder psychiatrische hulpverlening

staande houden maar waarvan de meesten wel ervaring hebben met de psychiatrie.

Bock gaat verder in zijn kritiek op de psychiatrie dan Petry. Dat wat psychotische men-

sen vooral van de psychiatrie verwachten is menselijkheid (ibid., p. 324). Zij verwijten

de psychiatrie dat deze hen als object behandelt en probeert te controleren. De ontken-

ning van de werkelijkheid van de psychoticus, van hun subjectieve beleving, door deze

als niet reëel te bestempelen, is soms een herhaling van wat men vroeger heeft erva-

ren en waardoor de psychose mede is ontstaan. 

Hij veronderstelt dat de psychose soms een functie heeft als overlevingsstrategie: "Het

in een andere werkelijkheid gaan leven heeft bijna altijd ook een bevrijdend aspect. (...)

De psychose doet zich bovendien vaak voor als een (tijdelijk) compromis tussen ver-

schillende werkelijkheden, respectievelijk onverenigbare verplichtingen, en is dan een

zijnswijze die is aangepast aan de tegenstrijdigheden van de omgeving" (ibid., p. 344). 
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Hij citeert een patiënt over de functies die een psychose kan hebben: "tijdens een psy-

chose ervaar ik wat ik in de werkelijkheid moet missen", of, heel paradoxaal: "(een psy-

chose ) geeft het gevoel dat je echt bestaat". Verder doen psychosen zich voor op cruci-

ale momenten in het leven, het is belangrijk de betekenis van deze cruciale momenten

te onderkennen. Belangrijk gegeven is hierbij dat psychotici ook proberen met zichzelf

en dus ook met hun psychose, die een deel van hun identiteit is, in het reine te komen.

De hulpverlening zou zich ook moeten richten op de positieve aspecten van de psycho-

se. Zijn belangrijkste kritiek op de psychiatrie is dat deze zich alleen richt op de medi-

sche diagnose, formele aspecten van de psychose en daarmee de mogelijkheid afsluit

om samen met de patiënt de psychose 'van binnenuit' te begrijpen.

Van hieruit komt hij tot de volgende stelling over de hulpverlening: "Therapeutische

ontwikkelingshulp zou vooral bestemd zijn voor mensen die niet weten wat een psy-

chose is, dus ook voor familieleden en collega's, terwijl de mensen die in een waanwe-

reld leven vooral een gesprekspartner nodig hebben die hen kan helpen hun eigen

ervaringen mededeelbaar te maken, zodat ze een sociale betekenis krijgen en levens-

vatbaar worden; dan hoeven ze zich op grond van hun symptomen niet langer schul-

dig of 'ziek' te voelen, maar worden ze in zekere zin weer opgenomen in het 'norma-

le' bestaan." (ibid., p.371).

e. De Jonge

In het verlengde van deze kritiek verwijt Marlieke de Jonge (2000) de psychiatrie dat

ze de eigen beleving van de patiënt 'afpakt', door er zonder de patiënt een betekenis (de

diagnose) aan te geven en vanuit deze betekenis gedragsregels voor te schrijven.

Hiermee vertoont de psychiatrie 'grensoverschrijdend gedrag': "Eigenlijk is het gevaar-

lijk om juist in de geestelijke gezondheidszorg waar zoveel afhankelijk is van interpre-

tatie, de betekenisgeving weg te halen bij de bron van de ervaring: de klant." De Jonge

geeft in haar artikel allerlei tips over manieren om met psychotische symptomen om

te gaan. Wat de hulpverlening betreft, vraagt ze de psychiatrie om juist aan te sluiten

bij de beleving en betekenisgeving van de klant en deze te helpen bij het opnieuw ver-

trouwen krijgen in de eigen ervaring en waarneming. "Zonder vertrouwen in de eigen

ervaring en waarneming is het praktisch onmogelijk om met jezelf en de omgeving om

te gaan. Dan blijf je levenslang een pingpongbal in de handen van anderen." Zij bepleit

"…het terugvorderen van het onvervreemdbare eigendom van elk individu: de eigen

ervaring en de eigen identiteit."

In al de bovenstaande kritieken wordt eigenlijk een pleidooi gehouden om aan te slui-

ten bij de ervaring van de cliënt en de betekenis die deze hieraan geeft, ook als deze bete-

kenis volgens de hulpverlener 'psychotisch' is. Dit impliceert dat een behandelaar zich

moeten verdiepen in het VM van de cliënt en zijn eigen VM hieraan moet aanpassen.

Belangrijke deelvragen in het kader van dit onderzoek zijn betreffen daarom de huidi-

ge gang van zaken in de praktijk. Gaat een behandelaar inderdaad alleen uit van het

psychiatrisch VM? In hoeverre gaat hij/zij in op het VM van de cliënt? Welke bood-

schap geeft de behandelaar de cliënt mee? Welk VM hanteert de cliënt? Neemt deze de

verklaring van de hulpverlener over en helpt dit? In hoeverre hebben beide partijen het

gevoel door de ander begrepen te worden en vindt men dit belangrijk? 
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1.4.9 DE BELANGRIJKE ROL VAN FAMILIELEDEN EN HET SOCIALE NETWERK BIJ
ALLOCHTONE PSYCHOTISCHE PATIËNTEN

Mensen die als het gevolg van een ziekte of handicap niet zelfstandig kunnen functio-

neren, zijn om zich staande te houden, al dan niet tijdelijk, aangewezen op hun direc-

te sociale netwerk of sociale steunsysteem. Meestal bestaat dit zogenaamde sociale

steunsysteem uit de naaste familieleden, vaak ouders, partner, of (bij oudere mensen)

de volwassen kinderen. Bij mensen met een psychose is dit ook het geval. Omdat

iemand met een psychose niet altijd zelf hulp zoekt of wil, is het vaak is de familie die

in de beginfase van de aandoening bepaalt op welke wijze en waar er hulp wordt

gezocht. In de psychiatrie vindt men het daarom erg belangrijk om de naaste familie bij

de behandeling te betrekken. In de psychiatrische literatuur is op verschillende manie-

ren aandacht besteed aan de rol van de familie bij chronisch psychotische patiënten: 

- De familie als reddingsboei voor de patiënt om zich staande te houden in de

samenleving: het zogenaamde 'sociale steunsysteem'.

- De familieleden als een groep psychisch belaste en kwetsbare mensen. Er zijn

allerlei vormen van psychotherapie en educatie beschreven voor familieleden, al

dan niet samen met de patiënt. 

- De familie die een psychose kan veroorzaken of in stand houden door ernstige

familieproblemen of door gedrag dat spanningen bij de patiënt teweeg brengt

('expressed emotion', Leff & Vaughn, 1985) Wat dit betreft, is er sinds de laatste

decennia veel aandacht geweest voor overmatige kritiek en betrokkenheid, die

de kans op een psychose groter kunnen maken. Verder kunnen familieproble-

men zoals bijvoorbeeld incest, ernstige psychotraumata veroorzaken (Gerven et

al., 2002), die een etiologische rol spelen bij het ontstaan van psychotische

symptomen. 

- De familie als co-therapeut, die signaleert wanneer het niet goed gaat en die een

eigen deskundige inbreng heeft doordat ze de patiënt dagelijks meemaakt in de

thuissituatie. 

Ook bij de behandeling van allochtonen met psychische klachten, is de familie erg

belangrijk. 

- Allereerst is de familie belangrijk bij de diagnostiek. Zij is nodig om vast te stel-

len wat wel en niet normaal is in de culturele context van de patiënt. Bij alloch-

tone patiënten is het nog harder nodig dan bij autochtonen omdat de behande-

laar minder kan vertrouwen op de eigen culturele vooronderstellingen over wat

normaal of afwijkend is. 

- In de tweede plaats is het vaak via de familie dat de behandelaar contact kan

maken met de leefwereld van de patiënt. Surinamers, Turken, Marokkanen,

Antillianen (en voor wat betreft Rotterdam ook de Kaapverdianen) vormen de

grootse groepen allochtonen in Nederland. Bij deze groepen speelt, gemiddeld

misschien nog meer dan bij autochtonen, de familie vaak een belangrijke rol bij

het ondersteunen van een psychisch ziek familielid. 

- Tenslotte zijn allochtonen economisch en sociaal extra kwetsbaar zodat ze een

groot risico lopen om maatschappelijk ten onder te gaan wanneer tevens een
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psychiatrische aandoening een rol gaat spelen. Dit geldt zeker voor een ernsti-

ge aandoening als een psychose waarbij mensen in hun beroep en in hun soci-

ale relaties niet goed meer kunnen functioneren. Dit maakt het sociale steun-

systeem voor allochtone psychotische patiënten nog belangrijker om zich te

handhaven. Omdat het steunsysteem weliswaar vaak, maar niet altijd, uit fami-

lieleden bestaat, zullen we spreken van de naastbetrokkenen. Hiermee bedoelen

wij die personen die, vaak vanuit een persoonlijke band (familieleden, partner,

goede vrienden, medebewoners), nauw bij het probleem van de patiënt zijn

betrokken. In sommige gevallen kan dit ook een professionele betrokkenheid

zijn (woonbegeleiders of thuisverpleegkundigen). Hiermee bedoelen wij overi-

gens niet alleen een betrokkenheid in de zin van praktische steun. Ook mensen

die voor de patiënt zelf gevoelsmatig belangrijk zijn rekenen wij hier onder.

Omdat deze naastbetrokkenen zo belangrijk zijn voor de psychotische patiënt zijn er,

al dan niet samen met de patiënt, veel vormen van ondersteuning en therapie ontwik-

keld voor deze mensen (Maj & Sartorius, 2002, pp. 153-220). Petry en Nuy (1997, pp.

113-139) pleiten voor het vormen van een triade van patiënt, familie en behandelaar om

samen te werken aan de behandeling. Soortgelijke geluiden komen steeds weer terug

in de literatuur over psychose en over transculturele psychiatrie: contact tussen de

naastbetrokkenen en de behandelaar is belangrijk. Voor ons onderzoek betekent dit dat

we ook willen onderzoeken of de behandeling aansluit bij het directe sociale steunsys-

teem van de patiënt en of dit steunsysteem ook bij de behandeling wordt betrokken.

Wat weet de familie over de behandeling en het VM dat de behandelaar hanteert?

Welke VM-en hanteren de leden van het steunsysteem zelf en hoe verhouden die zich

tot de uitgangspunten van de behandeling? 

1.4.10 INTERVENTIES GERICHT OP HET VERBETEREN VAN DE PARTICIPATIE VAN
NAASTBETROKKENEN IN DE BEHANDELING

Een bekende manier om de samenwerking tussen behandelaar, patiënt en naastbetrok-

kenen bij de behandeling van psychotische patiënten te verbeteren, is de zogenaamde

psycho-educatie. Dit houdt in het informeren van de familie over wat volgens de

behandelaar een psychose inhoudt, wat er tegen gedaan kan worden en wat de progno-

se is. Dit gebeurt meestal via gesprekken maar ook door middel van schriftelijk of audi-

ovisueel materiaal. Zoals we gezien hebben, komt psycho-educatie, zoals deze thans

plaats vindt, in feite neer op het instrueren van de patiënt en zijn naastbetrokkenen

inzake het professionele VM van de behandelaar. 

De gedachte hierbij is, dat het belangrijk is familieleden en patiënt door middel van

voorlichting 'geprotoprofessionaliseerd' te laten worden en daardoor sterker en minder

afhankelijk worden van de behandelaar. Het lijkt een sympathieke gedachte om de pro-

fessionele kennis met de patiënt en zijn naastbetrokkenen te delen en de psycho-edu-

catie heeft zeker een emancipatorisch effect gehad. Men zou het kunnen zien als een

poging om cultuurverschillen tussen patiënt, behandelaar en steunsysteem te over-

bruggen. Toch is het de vraag of dit volstaat, wanneer de cultuurverschillen tussen de

patiënt en zijn naastbetrokkenen enerzijds en de behandelaar anderzijds erg groot

zijn. Er kleven ook nadelen aan deze benadering. In de eerste plaats is deze informa-
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tieoverdracht vrij éénzijdig. Zij gaat uit van het VM van de behandelaar als norm ter-

wijl het VM en de eigen oplossingsstrategieën van de patiënt en zijn naastbetrokkenen

buiten beeld blijven. 

Psycho-educatie vormt vaak onderdeel van de zogenaamde rehabilitatiebenadering.

Rehabilitatie is een door de hulpverlening gehanteerd model waarin men streeft naar

het zo onafhankelijk mogelijk functioneren van de patiënt en het realiseren van door

de patiënt zelf gekozen doelen. Tegelijk blijkt hieruit de beperking van het rehabilita-

tiemodel voor psychotische patiënten. Het rehabilitatiemodel is sterk geënt op de ken-

nis, normen en waarden van de middenklasse in de moderne westerse samenleving,

zoals autonomie voor het individu, beheersbaarheid van zijn/haar situatie, individueel

geluk en individuele groei (Van Loenen, 1997). Is het bijvoorbeeld wel gewenst dat de

patiënt loskomt van zijn familie wanneer hij of zij duidelijk niet in staat is om zelfstan-

dig in de samenleving te functioneren? Psycho-educatie vooronderstelt ook een zeker

opleidingsniveau en een reeds aanwezige mate van protoprofessionalisering bij de

patiënten. Het is de vraag of psycho-educatie wel aansluit bij de psychotische patiënten

uit de onderklasse van de samenleving. Dat geldt in het bijzonder voor allochtone

patiënten, die inderdaad vaak tot die onderklasse behoren, gezien de westerse manier

van denken over ziekte, lichaam en geest, die bij psycho-educatie - evenals bij andere

uitgangspunten van de psychiatrie trouwens - wordt verondersteld. 

Om cultuurverschillen voor deze mensen te overbruggen, is een benadering nodig die

meer ruimte biedt aan de eigen VM-en en oplossingsstrategieën van de patiënt en zijn

naastbetrokkenen. De uitgangspunten van het professionele VM dienen in de commu-

nicatie ook ter discussie te staan. Het is belangrijk dat de behandelaar exploreert welke

VM-en er door de patiënt en zijn naastbetrokkenen gehanteerd worden zodat hij hier

met zijn VM op kan aansluiten. Dit zou een meer interactieve benadering vergen,

waarvoor een systemische manier van werken zich het beste leent. Bij de behandeling

van allochtone patiënten, wordt in veel publicaties vanwege bovenstaande redenen een

systeemtherapeutische aanpak aanbevolen (Van der Linden-Osinga, 1988; Tromp en

Van der Linden-Osinga, 1996; De Jong, 1991). Hierbij is overigens ook een herijking

van de Westerse uitgangspunten van de relatie- en gezinstherapie noodzakelijk

(MacGoldrick, 1998).

Vanaf de jaren 70 bestaat er uitgebreide literatuur over gezinstherapie bij psychotische

patiënten. Mede als reactie op de antipsychiatrie en door de aanvankelijk bemoedigen-

de resultaten van onderzoek naar de invloed van voorlichting over het ziektebeeld, de

invloed van medicatie en de zogenaamde 'expressed emotion' op het ziektebeeld, is de

psycho-educatieve benadering voor familieleden ontstaan. Pas de laatste jaren worden

aanzetten gegeven om psycho-educatie te combineren met een meer interactieve sys-

teemtherapeutische benadering (Thung, 2002; Holdert, 1996).

Laura Y. Finley (1998) geeft een uitgebreide samenvatting van de literatuur op het

gebied van de zo belangrijke samenwerking met de naastbetrokkenen. Zij houdt even-

eens een pleidooi voor een systemische benadering. Binnen de hulpverlening worden

verschillende obstakels bij het contact leggen met allochtone families gesignaleerd. Zij

komt met een groot aantal aanbevelingen voor hulpverlening aan allochtone psychia-

trische patiënten en hun families waaronder:
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- Het in kaart brengen en ondersteunen van de naastbetrokkenen

- Geloofsysteem, waarden en VM-en onderzoeken en hierop aansluiten.

- Een actieve en wervende opstelling tegenover de naastbetrokkenen.

- De naastbetrokkenen als partners beschouwen en hun eigen oplossingsstrate-

gieën ondersteunen.

- Iedere familie als unieke representant van de betreffende cultuur beschouwen.

Langs deze weg kan vermoedelijk een betere overbrugging van cultuurverschillen tus-

sen behandelaar en allochtone patiënt tot stand komen. Een dergelijke werkwijze wil-

len we in ons onderzoek, dat immers gericht is op het ontwikkelen van een theorie over

de aansluiting van de behandeling, verder exploreren. 

1.4.11 EEN ONDERZOEKSGESPREK OVER DE VM-EN, MET DE PATIËNT, ZIJN 
FAMILIELEDEN EN BEHANDELAARS, ALS BEHANDELINTERVENTIE

In het voorgaande onderstreepten wij het belang van de naastbetrokkenen voor de pro-

bleemstelling. Vervolgens willen wij nu de probleemstelling operationaliseren door te

onderzoeken of en hoe de naastbetrokkenen als steunsysteem functioneren en hoe de

samenwerking verloopt tussen behandelaar en de naastbetrokkenen. Al eerder gaven

we aan, dat we de VM-en en oplossingsstrategieën van de patiënt en zijn naastbetrok-

kenen willen onderzoeken.

Naar aanleiding van de literatuur veronderstellen wij dat een benadering gericht op

samenwerking van de behandelaar met de patiënt en zijn steunsysteem, een manier is

om de cultuurverschillen te overbruggen. De onderzoeker (FT), die als psychiater al

enige jaren intensief betrokken is geweest bij de behandeling van allochtone psychoti-

sche patiënten, had hier in de praktijk al positieve ervaringen mee opgedaan. Wel vergt

samenwerking met naastbetrokkenen van patiënten in eerste instantie een grote tijds-

investering. In de praktijk kom deze samenwerking dan ook lang niet altijd van de

grond, wellicht dat dit komt door de toegenomen werkdruk in de psychiatrische instel-

lingen in combinatie met de van oudsher individuele benadering in de psychiatrie.

Er was dus wellicht een kans om de bestaande behandeling te verbeteren via onderzoek

van de VM-en van de behandelaar, van de patiënt en van diens naastbetrokkenen, in

het kader van de vraag naar de naastbetrokkenen als steunsysteem. Wij hebben ervoor

gekozen om dit aspect van het onderzoek de vorm te geven van een behandelinterven-

tie, teneinde deze kans te benutten. Bij deze behandelinterventie vond een groepsge-

sprek plaats met de patiënt, zijn naastbetrokkenen en zijn behandelaar, dat geleid

wordt door FT, onderzoeker en tevens psychiater/systeemtherapeut. De werkwijze bij

dit gesprek wordt nader beschreven in hoofdstuk 2 onder paragraaf 2.5.2. Op een later

moment hebben wij in het kader van dit onderzoek het resultaat van deze interventie

geëvalueerd.

Knelpunten in de behandeling vormden de aanleiding voor ons onderzoek en de in

paragraaf 1.2 genoemde probleemstelling. Om de praktische relevantie van het onder-

zoek te versterken hebben we destijds onderzoekoplossingsrichtingen verkend, daarbij

gebruik makend van de dubbele positie van FT. 
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Ons inziens kunnen deze twee doelen, onderzoek en behandelinterventie, goed

samengaan. Omgekeerd immers, kunnen psychiatrische diagnostiek en behandeling

vergeleken worden met een onderzoek (in een N=1 opzet). Hierbij is het gebruikelijk

dat onderzoek naar de aard van het probleem (diagnostiek) en het oplossen of beïnvloe-

den hiervan (behandeling/therapie) elkaar sterk beïnvloeden en tegelijk plaatsvinden.

Het gesprek tussen patiënt en behandelaar is bijvoorbeeld het belangrijkste instrument

voor de diagnostiek maar heeft tevens een therapeutische functie. Zo kan ook het

betrekken van onderzoeksgegevens over het steunsysteem in een gesprek met de

behandelaar en de naastbetrokkenen dienstbaar gemaakt worden aan de behandeling.

Tenslotte vinden we het vanuit methodologisch oogpunt belangrijk om in verschillen-

de contexten gegevens over gehanteerde VM-en te verzamelen. Hierbij doet LO, die

geen behandelaar is en behalve als onderzoeker geen band heeft met de behandelin-

stellingen, het onderzoek zoveel mogelijk buiten de behandelcontext van de patiënt ter-

wijl FT gegevens verzamelde tijdens een soort behandelinterventie. Ook dit wordt ver-

der beschreven in hoofdstuk 2 dat de methoden van onderzoek behandelt.

1.4.12 ONDERZOEK NAAR AANSLUITING VAN EEN BEHANDELING
De aansluiting van de behandeling is een centraal thema in onze vraagstelling. Het is

echter niet gemakkelijk vast te stellen of een behandeling wel of niet aansluit. Het is

niet onze bedoeling de effectiviteit, in die zin van symptoomreductie, te meten. Het

gaat immers niet om het genezen van een ziekte, bovendien is deze studie niet bedoeld

als effectonderzoek. Het doel van dit onderzoek is de aansluiting van de behandeling

onder de loep te nemen, waarbij we veronderstellen dat een goede aansluiting bij-

draagt, zo niet onmisbaar is, voor het welslagen van een behandeling. 

De criteria die als uitkomstmaat zullen dienen zijn genoemd in de eerdere omschrij-

ving van 'aansluiting': de ervaren relevantie van behandeling, aanpassing aan de ander,

of er sprake is van wederzijds begrip en vertrouwen. Kunnen ze zich in de behande-

ling vinden, worden ze bereikt? 

De van de probleemstelling afgeleide deelvraag luidt dan: In hoeverre sluit de ambu-

lante behandeling aan bij behandelaar, patiënt en naastbetrokkenen? 

Gezien de exploratieve aard van het onderzoek, werd tijdens het onderzoek gezocht

naar indicatoren voor het al dan niet aansluiten van een behandeling.

1.4.13 DE DOELSTELLING VAN HET ONDERZOEK
Omdat de theorievorming op het gebied van onze probleemstelling nog gebrekkig en

fragmentarisch is, richt ons onderzoek zich vooral op het verder ontwikkelen van een

theorie. Dit is immers eerst nodig alvorens er onderbouwde toetsbare hypothesen

gegenereerd kunnen worden. Hierbij streven wij naar een theorie met praktische rele-

vantie zowel wat betreft toetsbaarheid als toepasbaarheid. De doelstelling van het

onderzoek luidt hierbij als volgt. 

1. Het verdiepen van het theoretisch inzicht omtrent de invloed van cultuurver-

schillen tussen behandelaars, allochtone patiënten en hun naastbetrokkenen

voor zover het VM-en en oplossingsstrategieën betreft, op het aansluiten van de

behandeling.
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2. Het opstellen van hypothesen daaromtrent ten behoeve van later onderzoek.

3. Het doen van concrete voorstellen tot verbetering van de behandeling van

allochtone patiënten met een psychotische stoornis. 

1.4.14 OMZETTING VAN DE PROBLEEMSTELLING IN DEELVRAGEN
In de voorgaande paragrafen (1.4.1 - 1.4.13) werd de probleemstelling verder inhoude-

lijk besproken en werd getracht om deze te operationaliseren door ze uit te werken in

deelvragen. Deze deelvragen zetten wij in het onderstaande nog eens op een rijtje. 

a. Welke Verklarende Modellen worden er door de patiënten gehanteerd en welke

door de behandelaar? Hoe is de samenhang tussen de in de gesprekken naar

voren gekomen VM-en en de in de praktijk toegepaste oplossings- en aanpas-

singsstrategiëen?

b. Wat is bij een bepaald VM specifiek de rol van de migratie-geschiedenis, de cul-

turele achtergrond en de etniciteit? Welke andere indicatoren zouden bij de tot-

standkoming van een VM een rol kunnen spelen zoals leeftijd, sociaal-economi-

sche klasse of sekse? 

c. In hoeverre sluit de ambulante behandeling aan (voor zover vast te stellen aan

de hand van de 3 te onderzoeken groepen) wanneer we kijken naar tevreden-

heid over de behandeling bij behandelaar, patiënt en naastbetrokkenen?

d. Hoe is de samenhang bij chronisch psychotische patiënten (van respectievelijk

Turkse, Hindoestaans Surinaamse en Nederlandse herkomst) en hun naastbe-

trokkenen, tussen hun cultuur van herkomst, de door hen gehanteerde VM-en,

eigen oplossingsstrategieën en hulpzoekgedrag?

e. In hoeverre wordt er door deze groepen bijvoorbeeld gebruikt gemaakt van tra-

ditionele of alternatieve genezers of hulpmiddelen en met welke gehanteerde

VM-en hangt dit samen?

f. Hoe is de samenhang tussen het al dan niet aansluiten van de behandeling en

de verschillen in de VM-en die gehanteerd worden door de behandelaar aan de

ene kant en de patiënt en zijn naastbetrokkenen aan de andere kant?

g. Welke andere mogelijke indicatoren, zoals de taalbarrière, de 'etnische mat-

ching', deskundigheid van de behandelaar op het gebied van de transculturele

psychiatrie, of eventuele patiëntkenmerken als armoede, lage opleiding , drugs-

gebruik en de ernst van de psychotische stoornis spelen een rol bij het al dan

niet aansluiten van de behandeling?

h. Hoe kunnen de naastbetrokkenen in het sociale steunsysteem worden beschre-

ven en welke rol spelen zij bij de behandeling en de psychiatrische voorgeschie-

denis van de patiënt?

i. Kan de kwaliteit van een lopende behandeling verbeterd worden door een sys-

temische interventie gericht op bovengenoemde aspecten?

j. Welke zijn de overeenkomsten en verschillen voor wat betreft de bovengenoem-

de aspecten tussen en binnen de drie te onderzoeken groepen?
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1.5 ZIEKTE EN OVERLIJDEN VAN DE ONDERZOEKER; CONSEQUENTIES
VOOR DIT BOEK

Dit onderzoek is ontstaan uit een idee van FT, psychiater. Toen duidelijk werd dat het

een multidisciplinair project zou worden, waarbij naast de psychiatrie ook de antropo-

logie een belangrijke rol zou spelen, werd een antropologe (LO) bij dit project betrok-

ken. De afspraak werd gemaakt dat dit alles zou resulteren in een dubbel proefschrift,

één boek waarop beide onderzoekers zouden promoveren.

Nadat alle data waren verzameld, een groot deel was geanalyseerd en een start gemaakt

was met het schrijfwerk, werd FT ernstig ziek. Hij had de ziekte van Kahler, een vorm

van botkanker die op zo'n jonge leeftijd meestal dodelijk is. Gedurende de maanden

dat hij ziek was heeft hij zoveel mogelijk van zijn ideeën opgeschreven en geprobeerd

over te dragen. In de eerste plaats aan de andere onderzoeker (LO). 

Toen bleek dat hij waarschijnlijk zou komen te overlijden heeft hij een collega, René

van Rossum, die net als hij zowel psychiater als systeemtherapeut is en een deel van

zijn patiënt gebonden werk overnam, gevraagd om kritisch mee te kijken bij psychia-

trische en systeemtherapeutische onderdelen. Na 15 maanden in gevecht te zijn

geweest met deze ziekte is Ferdinand Thung op 25 maart 2005 overleden.

In het kader van VM-en valt hierover eindeloos veel te vertellen, dat past hier echter niet.

Waar het om gaat is dat de afronding van dit proefschrift in slecht weer heeft plaats

gevonden, wat consequenties heeft gehad voor het boek dat nu voor u ligt.

- Hoofdstuk één is het enige hoofdstuk dat door FT is geschreven. Hieraan hebben we

zo min mogelijk herschreven. De veranderingen die zijn aangebracht betreffen voor-

namelijk aanvullingen en tekstuele correcties. 

- Hoewel FT de overige hoofdstukken dus niet zelf zo heeft opgeschreven, vormen

zijn ideeën wel de basis hiervan. Deze ideeën waren door hem op papier vastgelegd

middels memo's, mondeling overgedragen aan LO, waarvan zij gespreksnotities

maakte, of herleidbaar uit mailwisseling. We hebben ook gebruik gemaakt van de

twee artikelen die hij inmiddels over dit onderzoek had geschreven (Thung, 2000

en Thung, 2002b).

- Tevens betekende het overlijden van FT dat er door LO delen overgenomen moesten

worden die door hem geschreven zouden worden. Besloten werd alleen die delen

over te nemen die verantwoord door een antropoloog geschreven kunnen worden.

Dat betekent dat er enkele onderwerpen buiten dit boek zijn gehouden of minder

zijn belicht dan oorspronkelijk de bedoeling was. Het gaat hier met name over psy-

chiatrische en systeemtherapeutische onderwerpen zoals de bruikbaarheid van de

groepsgesprekken als behandelinterventie. 

- Het was de bedoeling bij het schrijven met enige regelmaat de uitspraken van de psy-

chiater en antropoloog naast of tegenover elkaar te stellen. We wilden de lezer steeds

informeren over hoe de persoonskenmerken en disciplinaire achtergrond van de onder-

zoekers invloed hadden gehad op de interpretatie van de data. De kracht en verhelderen-

de werking van het tegenover elkaar stellen van verschillende gezichtspunten zijn ech-

ter door het overlijden van FT weggevallen. De overeenkomsten of verschillen tussen de

disciplines zijn achteraf moeilijk herleidbaar, door één onderzoeker met enkel háár visie.
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HOOFDSTUK 2

WERKWIJZE EN METHODE VAN ONDERZOEK

2.1 INLEIDING

In dit hoofdstuk gaan wij in op de wijze waarop dit onderzoek is opgezet en uitgevoerd.

We beginnen met de gekozen methoden. In de volgende paragraaf (2.2) zullen we de

etnografische benadering toelichten, daarna leggen we uit waarom we voor deze bena-

dering hebben gekozen. We beschrijven de onderzoekspopulatie (2.3), hoe deze is

samengesteld en hoe de selectie van respondenten tot stand is gekomen. In paragraaf

2.4 bespreken we de factoren waarmee rekening moet worden gehouden bij onderzoek

met allochtone psychotische patiënten. Na deze paragraaf beschrijven we de procedu-

res die we bij het verzamelen van de gegevens hebben gevolgd (2.5) en vervolgens komt

de manier waarop we de gegevens hebben verwerkt en geanalyseerd aan de orde (2.6).

Na de gekozen methoden beschrijven we enkele resultaten van deze methoden. We

beginnen bij de beschrijving van de onderzoeksgroep (2.7); wie hebben we bij dit

onderzoek weten te betrekken en wat zijn hun kenmerken. Vervolgens beschrijven we

de sfeer tijdens de verschillende gesprekken en de dilemma's en loyaliteitsconflicten

die soms optraden (2.8). In paragraaf 2.9 worden de groepsgesprekken nader belicht.

In paragraaf 1.4.11 is de opzet van deze gesprekken al beschreven, in deze paragraaf

gaat het om de resultaten van de gekozen methode; wie kwamen er, met welk doel en

wat leverde dat op.

Paragraaf 2.10 geeft de discussie weer over de methoden van onderzoek. Eerst worden

generalisatie van de bevindingen en de betrouwbaarheid en geldigheid daarvan bespro-

ken. Hierna gaan we in op problematische begrippen waar we mee te maken hadden;

de diagnoses 'chronisch psychotisch' en 'schizofrenie'. 

We sluiten dit hoofdstuk af (2.11) met de beschrijving van de indeling van het boek en

de gebruikte schrijfstijl en conventies. 

METHODEN

2.2 ETNOGRAFISCH ONDERZOEK

Etnografisch onderzoek is verwant met de antropologische onderzoekstraditie. Het is

een vorm van kwalitatief onderzoek waarin verschillende methoden worden gecombi-

neerd, zoals open interviews en participerende observatie. Participerende observatie is

een methodiek waarbij waarnemingen worden verricht door een observator, die tevens

deelneemt aan een groep of gebeurtenis. Deze methode maakt 'role taking' mogelijk,

49

Ongehoord_binnenwerk-PS.qxp  14-2-2007  20:56  Pagina 49



waardoor inzicht verkregen kan worden in 'the insider's point of view' (Wester, 1995).

Zo wordt de onderzoeker in staat gesteld te denken en voelen zoals de participanten

dat doen. Door volledig op te gaan in de groep kan op een onopvallende manier deel-

genomen worden aan activiteiten die geobserveerd en gedocumenteerd worden. 

Binnen dit onderzoek was het voor één van de onderzoekers (LO) echter niet mogelijk

om als lid van één van de onderzoeksgroepen onopvallende metingen te doen. Als

blanke, ongehuwde, werkende vrouw, geboren en getogen in de provincie in het oos-

ten van het land, kon ze zich geen andere rol aanmeten dan die van buitenstaander.

Het bleef bij observeren, met slechts geringe participatie en geen onopvallende ver-

smelting met de omgeving. Er was geen sprake van onopvallend meten, of 'unobtrusi-

ve observation' zoals Bernard (1988, p. 290) dit omschrijft: "Unobtrusive observation

includes all methods for studying behavior in which informants don't know that

they're being studied". 

De rol van buitenstaander, of vreemdeling, kan ook voordelen opleveren. Reeds aan het

begin van de vorige eeuw beschreef de socioloog Simmel in zijn essay over de vreem-

deling welke bijzondere positie deze in kan nemen als het gaat over het vergaren van

(gevoelige) informatie.

Aan zo'n vreemdeling, iemand die bij geen enkele groep hoort, een buitenstaander die van-
daag komt en morgen weer zal vertrekken, vertellen mensen soms ineens allerlei heel persoon-
lijke dingen. Men weet immers dat de vreemdeling die geheimen toch niet kan doorvertellen
en daardoor is het mogelijk 'dass ihm oft die überraschendsten Offenheiten und Konfessionen,
bis zu dem Charakter der Beichte, entgegengebracht werden, die man jedem Nahenstehenden
sorgfältig vorenthält'.
(Simmel, 1908 in Van Hoof, 1996, p. 160)

Jonkers (2003) beschrijft een tegengestelde reactie. Tijdens haar pogingen om in zoge-

naamde focus groups met Marokkaanse moeders over de opvoeding van hun kinderen

te praten, stuitte zij op veel weerstand. Uit angst gezichtverlies te lijden en uit schaam-

te werd dit gevoelige onderwerp niet in het openbaar besproken, zeker niet met een

vreemdeling. Zij bleek als 'insider' in haar rol als wijkverpleegkundige, door participe-

rend te observeren en met bijbehorende informele gesprekken, wel toegang te hebben

tot deze gevoelige informatie. 

In ons onderzoek maken we gebruik van zowel de 'outsider' als 'insider' positie. De

antropologe (LO) bezocht zoals gezegd als buitenstaander de patiënten thuis. De posi-

tie van vreemdeling leverde haar vaak bijzondere, rijke of gevoelige informatie op. In

sommige gevallen zorgde deze informatie voor ethische dilemma's. Hiervan worden

enkele voorbeelden gegeven in de desbetreffende paragraaf van dit hoofdstuk (2.8).

Voor de onderzoeker psychiater (FT) was de situatie anders. Hij was, vergelijkbaar met

de positie van Jonkers, een 'insider'. Hij was werkzaam bij een van de onderzochte

instellingen en tot anderhalf jaar vóór het begin van het onderzoek werkzaam geweest

bij de andere bij het onderzoek betrokken instelling. Van een aantal patiënten die

onderzocht werden was hij de behandelaar. Bij een aantal andere patiënten was hij in
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het verleden de behandelaar geweest, of in het kader van de acute dienst, of als consu-

lent, bij de behandeling betrokken. Ook voor de patiënten die hij niet eerder kende,

kon het voorkomen dat hij bij ziekte of afwezigheid van hun behandelaar als waarne-

mer fungeerde. De andere behandelaars van de onderzochte instellingen kende hij

bijna allemaal en met de meesten werkte hij incidenteel of dagelijks samen. Hij was

op geen enkele wijze een buitenstaander. Voor hem was het hierdoor mogelijk onop-

vallend te meten ('unobtrusive observation'). 

In de onderzoeksperiode had hij steeds twee petten: die van onderzoeker en die van

behandelaar c.q. medisch verantwoordelijk psychiater binnen de instelling. Zo maakte

hij als onderzoeker tevens deel uit van de groep behandelaars die onderzocht werden.

Hij werd dan ook als (mede-) behandelaar van zes patiënten die aan het onderzoek

deelnamen, door de antropologe (LO) geïnterviewd. Bij het deel van het onderzoek dat

hij zelf moest uitvoeren, de groepsgesprekken (interviews met de patiënt, zijn of haar

belangrijkste relaties - meestal familieleden - en de behandelaar), is geprobeerd om

voordeel te halen uit deze dubbele positie als onderzoeker en participant. Het groeps-

gesprek werd behalve als onderzoeksinstrument ook expliciet als behandelinterventie

gebruikt. Behalve dat het loyaliteitsconflicten voorkwam had dit ook onderzoeksinhou-

delijke voordelen. In de paragrafen 2.5.2 en 2.9 wordt het groepsgesprek nader

beschreven. 

Bij ons etnografisch onderzoek hebben wij specifieke vraagstellingen gehanteerd, wat

wil zeggen dat we ons tijdens de waarnemingsperioden hebben gericht op bepaalde

relevante aspecten. Deze methodiek van specifiek gerichte waarnemingen, in plaats

van beschrijving van het geheel, wordt vaak toegepast bij moeilijk toegankelijke onder-

zoeksgroepen (Wester, 1995). Daartoe behoorde ook onze onderzoeksgroep, zodat de

antropologe (LO) verschillende keren moest terugkeren naar de leefomgeving van de

patiënt of de werkomgeving van de behandelaar, voordat ze voldoende informatie had

over voor ons belangrijke onderzoeksthema's.

De psychiater-onderzoeker (FT) nodigde de patiënt, de behandelaar en familie tezamen

uit. Ook tijdens deze groepsgesprekken werden er enkele aspecten, relevant voor de

onderzoeksvragen belicht. En ook voor de groepsgesprekken gold dat wanneer de ver-

kregen informatie niet duidelijk of onvolledig was, er opnieuw een groepsgesprek

georganiseerd werd.

2.2.1 KEUZE VOOR ETNOGRAFISCHE BENADERING
Nu we beschreven hebben wat de etnografische benadering in ons onderzoek betekent,

willen we kort uitleggen waarom we voor deze benadering gekozen hebben. Op de eer-

ste plaats is de doelstelling van dit onderzoek het verdiepen van theoretisch inzicht en

het formuleren van hypothesen (zie paragraaf 1.4.13). Hiervoor leent een kwalitatieve

benadering zich het best. In tegenstelling tot kwalitatieve methoden, zijn kwantitatie-

ve onderzoeksmethoden vooral bedoeld voor vragen die te maken hebben met 'hoeveel'

en 'hoe lang' of voor het toetsen van hypothesen.

Op de tweede plaats gaat dit onderzoek over complexe, waardegeladen onderwerpen

waarbij nog onvoldoende inzicht bestaat over de samenhang van de verschillende

aspecten met een procesmatig karakter. Denk hierbij aan de aansluiting van de psychi-
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atrische behandeling, de rol van cultuur en migratie hierbij, het hulpzoekgedrag en de

eigen oplossingsstrategieën van patiënten.

Op de derde plaats kozen we voor de etnografische benadering omdat we verwachtten dat

de (allochtone) psychotische patiënten zich vaak niet op hun gemak zouden voelen en wel-

licht terughoudend zouden zijn bij het geven van informatie, zodat zij een intensieve

interactie met de onderzoeker nodig hebben om hun verhaal te vormen en te presenteren.

2.3 ONDERZOEKSPOPULATIE

Om onze vragen naar aansluiting van zorg en de rol hierin van VM-en en etniciteit te

beantwoorden, kozen we voor een onderzoekspopulatie bestaande uit volwassen psy-

chotische patiënten bij wie de stoornis al meer dan een half jaar duurde en die in zorg

waren bij Het Schild of De Mammoet
6)

, de twee deelnemende instellingen. Uit deze

onderzoeksgroep worden twee allochtone subgroepen, die wat betreft cultuur van her-

komst en migratiegeschiedenis aanzienlijk van elkaar verschillen, vergeleken met

elkaar en met een groep Nederlanders.

2.3.1 ETNISCHE GROEPEN
We kozen voor Turken en Hindoestaanse Surinamers omdat zij, afkomstig uit een

overwegend niet-geïndustrialiseerde samenleving, in cultureel opzicht sterk verschil-

len van de autochtone Nederlanders, terwijl deze twee groepen onderling van elkaar

verschillen door een andere historische achtergrond, zoals de reden en wijze van hun

migratie, hun religie en hun familiepatronen. Terwijl de eerste groep van oorsprong

'gastarbeiders' zijn, spreekt men in het tweede geval van 'rijksgenoten'. Onze veron-

derstelling was dat door hun duidelijke verschillen goed is waar te nemen wat de spe-

cifieke invloed is van de cultuur van herkomst, terwijl er daarnaast wellicht overeen-

komsten zijn die zijn terug te voeren op hun migrant-zijn als zodanig en de verschil-

len ten opzichte van de autochtoon-Nederlandse cultuur.

De Surinaamse en Turkse groep zijn tevens de grootste groepen allochtonen in de stad

waar het onderzoek plaatsvond en in Nederland. Binnen de Surinaamse groep vormen

de Hindoestanen weer de grootste etnische groep (zie tabel 1, Hoofdstuk 1).

2.3.2 PSYCHOTISCH
Om de patiënten te selecteren vroegen we behandelaars naar patiënten met de diagno-

se 'chronisch psychotisch'. Deze diagnose was door de behandelaar zelf gesteld (indien

deze psychiater of psycholoog was), of was terug te vinden in het dossier van de patiënt.

Meestal was de diagnose ook dan bij de behandelaar bekend.

Ervaring en (voor)oordelen

Vóór de aanvang van dit onderzoek hadden beide auteurs ruime ervaring met psycho-

tische patiënten. De antropologe (LO) was reeds een aantal jaren betrokken bij onder-
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zoeken naar de psychomotorische en cognitieve problemen van chronisch psychoti-

sche patiënten in een GGz instelling in het zuidoosten van het land. Hier leerde zij wat

het biomedische model van psychose en schizofrenie inhoudt. Ook zag en sprak ze

veel psychotische patiënten. Het voordeel hiervan was dat ze deze groep mensen had

leren kennen en bepaalde kenmerken van hen kon herkennen en begrijpen. Dit hielp

bij het contact leggen met en praten over specifieke problemen van de patiënten. Het

gevaar was echter dat ze verwachtingen en oordelen over zou nemen die in de psychi-

atrie veel voorkomen. Denk aan het gemak waarmee een niet begrepen opmerking

'psychotische onzin' wordt genoemd, toekomstdromen als 'gebrek aan ziekte-inzicht'

en uitingen van behoefte aan intimiteit als 'ongeremd gedrag' worden afgedaan. Deze

selectieve perceptie en interpretatie door de onderzoeker wordt biased viewpoint
genoemd (Wester, 1995, p. 106). 

Uiteraard had ook FT, psychiater, ruime ervaring met het werken met psychotische

patiënten. Door alle stappen in het onderzoek, van veldverslag tot diepte analyse,

steeds uitvoerig te beschrijven, probeerden we mogelijke (voor)oordelen zichtbaar te

maken. Ook het praten over contacten met patiënten en met mensen binnen en bui-

ten de psychiatrie, hielp om onze (deels onbewuste) oordelen en verwachtingen dui-

delijk te krijgen. 

2.3.3 SELECTIE VAN DE ONDERZOEKSGROEP
In 1999 begonnen we met het informeren van de behandelaars van de deelnemende

instellingen over ons onderzoek en de methode. De psychiater-onderzoeker maakte

met de geïnformeerde behandelaars een afspraak om hun patiëntenlijst door te nemen

en op deze manier mogelijke deelnemers te screenen. Patiënten die volgens de behan-

delaar chronisch psychotische klachten hadden, kwamen in aanmerking. Wij hebben

geen diagnostisch instrument gebruikt, noch hebben wij diagnoses getoetst aan DSM-

IV classificaties. De selectie is tot stand gekomen door de mening van de behandelaar

'at face value' te volgen. Voor de doelstelling van het onderzoek is vooral de categorie

"patiënten met een diagnose van chronische psychose" van belang, ongeacht de vraag

of deze diagnose terecht is. Later in dit boek blijkt inderdaad dat bij een aantal van de

diagnoses vraagtekens geplaatst kunnen worden.

Wanneer deze patiënten afkomstig waren uit één van de drie te onderzoeken culturele

groepen, werden zij door hun behandelaar gevraagd mee te doen aan het onderzoek,

tenzij de behandelaar dit nadelig achtte voor de betreffende patiënt. De patiënt moest

over het onderzoek worden geïnformeerd en een verklaring ondertekenen dat hij of zij

voldoende is ingelicht en bereid is om mee te werken, zoals beschreven in de Wet

MOM (WVS, 1999; zie ook Van Dongen, 1994, p. 37). Deze wet bepaalt ook dat een

dergelijk onderzoek met patiënten eerst getoetst moet zijn door een Medisch Ethische

Toetsingscommissie (METC). Deze toetsing is aangevraagd bij de toenmalige

Toetsingscommissie Patiëntgebonden Wetenschappelijk Onderzoek (TCPWO), van

welke commissie op 4 februari 2000 een positief advies is ontvangen. Voorafgaande

aan deze aanvraag was het onderzoek besproken in de wetenschappelijke commissie

van het Delta Psychiatrisch Ziekenhuis. Deze bespreking had, naast wetenschappelij-

ke toetsing, tot doel de instelling te informeren en de locale haalbaarheid en wenselijk-

heid van het onderzoek te bespreken.
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Er bestaat een mogelijke selectie van patiënten, doordat de behandelaars bepaalde patiën-

ten 'achterhielden', of juist naar voren schoven om mee te doen aan dit onderzoek.

Bijvoorbeeld door patiënten met wie zij een goede band hadden en met wie de behande-

ling voorspoedig verliep als kandidaat naar voren te schuiven en patiënten die erg ontevre-

den waren en enkel onder drang hun medicatie kwamen halen, achter te houden. Deze

indruk had de psychiater-onderzoeker, die de patiënten met de behandelaars doornam op

mogelijke deelname, echter niet. Het op deze manier selecteren van de eigen patiënten,

door behandelaars, werd ook belemmerd doordat zijn of haar volledige lijst met patiënten

met de onderzoeker (FT) werd doorgenomen, aan de hand van vooraf vastgestelde crite-

ria (diagnose, etniciteit). In paragraaf 2.10.2 komen we op dit onderwerp terug.

2.4 WERKEN MET ALLOCHTONE PSYCHOTISCHE PATIËNTEN

We hebben gekozen voor een etnografische methode waarin we open interviews en

observaties hebben uitgevoerd. In deze paragraaf willen we de invloeden beschrijven

die de kenmerken van de groepen allochtone psychotische patiënten hebben gehad op

de uitvoering van deze interviews en observaties.

2.4.1 ETNOGRAFISCH ONDERZOEK MET PSYCHOTISCHE PATIËNTEN 
We gebruiken hier met omdat dit verwijst naar de actieve rol die patiënten in dit onder-

zoek hebben gehad. Het actieve zit hier voornamelijk in het bepalen van (het belang

van) gespreksonderwerpen, binnen het door ons gestelde kader. Typerend voor kwali-

tatief onderzoek is dat de informanten gezien worden als actoren. Door met hen in dia-

loog te gaan wordt inzicht verkregen in wat bij hen leeft, wat ze hebben meegemaakt,

hoe ze dit interpreteren en welke keuzes ze hebben gemaakt. De informant wordt

beschouwd als subject en niet louter als object van onderzoek.

Onderzoek over of naar psychotische patiënten impliceert dat een patiënt wordt gezien als

een passieve bron van informatie, waaruit door het meten van de juiste variabelen, gege-

vens kunnen worden onttrokken. Alsof door een 'one-way mirror' wordt gekeken, waar-

bij de wederzijdse invloed van onderzoeker en onderzochte op elkaar wordt uitgesloten. 

De psychotische patiënten vormen een unieke categorie omdat de interactie met hen

vaak niet volgens een bekend patroon verloopt. De betekenissen van hun verhalen zijn

hierdoor lastiger te interpreteren. Zoals beschreven in het inleidende hoofdstuk, vor-

men stoornissen in taal (zoals stereotiep taalgebruik, onsamenhangende spraak en

neologismen) kernsymptomen van een psychose. Bij de gekozen etnografische bena-

dering, waarbij we met behulp van ongestructureerde interviews informatie trachten te

vergaren, bestaat het gevaar dat er geen antwoord of een moeilijk te begrijpen ant-

woord komt. Daartegenover zou bij het gebruik van een gesloten, gestructureerde vra-

genlijst het verhaal van de patiënt en zijn of haar eigen ervaring te weinig aan bod

komen. Dit impliceert dat we keuzes moesten maken. 

De onderzoekers hebben in de toepassing van waarnemingstechnieken verschillende

uitwerkingen gekozen. De individuele interviews, die door een antropologe (LO) wer-

den uitgevoerd, zijn zo open mogelijk gehouden. Wanneer bovenstaande problemen,
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zoals geen of niet begrijpbare antwoorden, zich voordeden, dan bezocht zij de patiënt

vaker, totdat naar haar idee een volledig beeld was ontstaan van deze patiënt met

betrekking tot de onderzoeksvragen. Dit kon zij ter plaatse controleren in de onderwer-

penlijst die we vooraf hadden samengesteld (zie de paragraaf 2.5.4 Onderwerpenlijst).
De groepsgesprekken zijn door een psychiater en systeemtherapeut (FT) geleid.

Hierbij waren naast de onderzoeker en de patiënt, ook de naasten van de patiënt

(meestal familie) en de behandelaar(s) aanwezig. Ook tijdens de groepsgesprekken is

de onderwerpenlijst gebruikt. Tijdens deze gesprekken was het belangrijk dat zowel de

verschillende onderwerpen als de verschillende aanwezigen aan bod kwamen.

Bovendien moest er ook gelet worden op de veiligheid voor de verschillende aanwezi-

gen en was de tijdsduur beperkter doordat er altijd wel mensen aanwezig waren die op

een bepaalde tijd weg moesten. Om het gesprek niet al te chaotisch te doen verlopen,

werd een meer directieve aanpak gehanteerd, met behulp van de onderwerpenlijst. De

onderzoeker had hier een meer leidende rol dan tijdens de individuele interviews. 

2.5 DE DATAVERZAMELING

De gegevens die ten grondslag liggen aan dit boek zijn voornamelijk afkomstig uit de

interviews en groepsgesprekken die zijn uitgevoerd met chronisch psychotische

patiënten met verschillende etnische achtergronden, te weten Hindoestaans

Surinaams, Turks en Nederlands, met hun familieleden en met hun behandelaars. Alle

deelnemende patiënten kregen een ambulante behandeling van een van beide deelne-

mende GGz instellingen.

In chronologische volgorde ziet de werkwijze er als volgt uit:
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Methode Respondent Volgorde in Tijd

A. Screenen van case load met

behandelaar op mogelijke deel-

nemers & in kaart brengen van

psychotische populatie

Behandelaar Voor aanvang

onderzoek

B. Individueel interview en obser-

vaties bij patiënt thuis, door

antropologe

Patiënt Bij aanvang onder-

zoek

C. Individueel interview met

behandelaar op de werkplek,

door antropologe

Behandelaar Kort na B (maxi-

maal 2 weken)

D. Groepsgesprek op kliniek, door

psychiater/systeemtherapeut

Bij de helft van de deelne-

mende patiënten: patiënt

zelf, diens familie (of andere

naasten) en behandelaar(s)

Tussen B en E

E. Herhaling van de onder B en C

genoemde interviews

Patiënt, behandelaar Ongeveer een half

jaar tot een jaar

na B
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2.5.1 INDIVIDUELE INTERVIEWS
Nadat een patiënt akkoord was gegaan en het toestemmingsformulier had onderte-

kend werd een afspraak gemaakt voor het eerste individuele gesprek bij hem of haar

thuis. Als er nog geen toestemmingsformulier was ondertekend maar de patiënt had

wel ingestemd, werd het toestemmingsformulier thuis aan de patiënt voorgelegd. Bij

het eerste bezoek ontmoetten de patiënt en de antropologe elkaar voor het eerst. De

bestaande dossiers van patiënten heeft zij nooit van tevoren ingezien, om te voorko-

men dat haar voorkennis het gesprek of haar houding zou sturen. Tijdens zo'n gesprek

ging het over de geschiedenis (waaronder een eventuele migratie), de leefomgeving

van de patiënt, zijn of haar problemen en verklaringen hiervoor. Hierna werd gespro-

ken over het contact met de GGz, hoe dit tot stand is gekomen en hoe het contact erva-

ren werd. In de paragraaf Onderwerpenlijst van dit hoofdstuk wordt nader ingegaan op

de besproken onderwerpen. Deze lijst werd tijdens de gesprekken gebruikt.

Nadat de patiënt was bezocht door de onderzoeker (LO), werd een afspraak met de

behandelaar gemaakt, die vervolgens op zijn kamer in de instelling werd geïnterviewd.

Dezelfde onderwerpenlijst als bij de interviews met de patiënt werd gebruikt. In deze

gesprekken kwamen de achtergrond en leefomgeving van de behandelaars aan bod en

beschreven ze wat zij belangrijke aspecten van een goede behandelaar en goede behan-

deling vinden. Daarna werd gesproken over de patiënt die reeds thuis bezocht was en

over zijn of haar behandeling. Deze individuele gesprekken met patiënten en behan-

delaars werden opgenomen op cassetteband en duurden gemiddeld anderhalf uur.

De behandeling van chronisch psychotische patiënten is een zaak van lange adem.

Daarom was het in het kader van de probleemstelling belangrijk om te weten of de

aspecten die in de eerste interviews met de patiënt en met de behandelaar aan de orde

kwamen, in de tijd tamelijk constant waren of in de loop van de tijd al dan niet onder

invloed van de behandeling sterk veranderden. De individuele interviews (B & C van

bovenstaande tabel) zijn daarom na een half jaar tot een jaar herhaald, ook bij patiën-

ten van wie de behandeling was beëindigd. Ook werd zowel aan behandelaar als cliënt

gevraagd naar de invloed van het groepsgesprek (D) op de verschillende facetten van

de behandeling.

2.5.2 GROEPSGESPREKKEN
De helft van de patiënten werd gevraagd deel te nemen aan een groepsgesprek waar

naast de patiënt en psychiater-onderzoeker, ook de zijn of haar naasten en behande-

laar(s) aanwezig zouden zijn. 

Deze groepsgesprekken zijn opgenomen met een videocamera om ze te kunnen ana-

lyseren. De videobanden zijn bekeken door de onderzoeker, waarbij hij in een memo-

recorder het gesprokene herhaalde en erbij vermeldde wie het zei, zodat deze tekst

door een secretaresse uitgetypt kon worden. Tegelijkertijd werden er aantekeningen

gemaakt over non-verbale communicatie en opmerkelijke zaken die op het videobeeld

te zien waren, zoals de positionering van aanwezigen, binnenkomst van laatkomers en

kleding van aanwezigen (bijvoorbeeld het aanhouden van de jas).

Wanneer na het gesprek en het bekijken van de banden bleek dat niet alle onderwer-

56

werkwijze en methode van onderzoek

Ongehoord_binnenwerk-PS.qxp  14-2-2007  20:56  Pagina 56



pen voldoende waren uitgevraagd, werd de patiënt en zijn of haar naasten gevraagd

nog eens terug te komen.

Structuur van de groepsgesprekken

Inhoudelijk werd globaal eenzelfde structuur aangehouden tijdens elk groepsgesprek.

Er werd een voorstellingsronde gehouden waarin iedereen vertelt wie hij is en welke

functie, rol of relatie hij tot de patiënt heeft. Vervolgens werd er uitleg gegeven over het

onderzoek door de psychiater-onderzoeker.

Er werd een genogram gemaakt waarbij het gezin van herkomst in kaart gebracht

werd. Hierbij werd ook aan gegeven of iemand in Nederland of elders woonde, vervol-

gens werd een sociogram gemaakt met concentrische cirkels waarbij de patiënt

gevraagd werd om voor hem belangrijke mensen een plek te geven, dicht bij hem in

de middelste cirkel of in concentrische lopende cirkels daarbuiten. 

Vervolgens werd het gesprek gestructureerd middels de onderwerpenlijst. Afsluitend

werd gevraagd wat de deelnemers hadden gevonden van het groepsgesprek.

Dubbele functie groepsgesprekken

Aan zowel de patiënt als de behandelaar werd verteld dat dit gesprek behalve voor het

onderzoek ook op verschillende manieren gebruikt kon worden om de behandeling te

verbeteren. Allereerst is een dergelijk gesprek een evaluatiemoment waarop de belang-

rijkste mensen die direct of indirect met de behandeling te maken hebben, met elkaar

van gedachten wisselen over wat er aan de hand is, de achtergronden en meningen

hierover en bespreken of alles naar wens loopt en of het beter kan. De familie kan hier-

bij geïnformeerd worden over de behandeling en de behandelaar over de leefomgeving

van de patiënt. Wanneer een dergelijk gesprek nooit eerder heeft plaatsgevonden is dit

een gelegenheid waarbij de familie en behandelaar elkaar kunnen leren kennen. Het

kan ook helpen om meer overeenstemming te bereiken tussen familie, patiënt en

behandelaar over de behandeling en het probleem. De familie wordt dan ook aange-

moedigd om behalve op de vragen te antwoorden, ook zaken naar voren te brengen die

ze zelf van belang vinden of zelf vragen te stellen aan de behandelaar of de onderzoe-

ker. Tenslotte betekent dit gesprek een consult bij de psychiater-onderzoeker (FT), als

onafhankelijke derde, die naast onderzoeker tevens psychiater en systeemtherapeut is.

Er is dan ook steeds bij gezegd dat er de mogelijkheid bestaat om nog een groepsge-

sprek te organiseren wanneer dit door de aanwezigen wenselijk wordt geacht
7)

. Het

groepsgesprek is altijd voorbesproken met de behandelaar of met de behandelaar en de

patiënt samen. In het kader hiervan is soms ook het dossier ingezien al dan niet samen

met de behandelaar. Soms is zelfs de familie ook al bij de voorbespreking betrokken. 

De dubbele functie van dit groepsgesprek als onderzoeksinstrument en als behandel-

interventie heeft ook voor het onderzoek inhoudelijke voordelen. 

- In de eerste plaats kon de onderzoeker (FT) gewoon in zijn rol blijven als behan-

delaar, psychiater en collega; een rol die hij sowieso in de bij het onderzoek
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betrokken instellingen heeft gehad. Hij hoefde niet voor en na het onderzoeks-

gesprek van pet te wisselen hetgeen, zeker bij de patiënten die hij zelf behan-

delde, geforceerde situaties zou opleveren. Dit zou ook in beroepsethisch

opzicht complicaties veroorzaakt hebben. 

- In de tweede plaats motiveerde dit zowel de patiënt, de behandelaar en vooral

de familieleden om deel te nemen aan het onderzoeksgesprek. Het onderzoek

betekende immers een forse tijdsinvestering met name voor de familieleden die

soms van ver moesten komen en hiervoor vrij moesten nemen van hun werk. 

- In de derde plaats verkregen wij op deze manier informatie uit verschillende

contexten: een individueel interview thuis, onafhankelijk van het instituut, door

een onafhankelijk niet-medisch geschoolde onderzoeker (LO) met aan de ande-

re kant een groepsgesprek als behandelinterventie gehouden in het instituut.

Hierdoor kan ook de invloed van de context op het toepassen of het construeren

van Verklarende Modellen (VM-en) vergeleken worden. 

- In de vierde plaats was één van de onderzoeksvragen, of een dergelijk gesprek bij

kan dragen aan de oplossing van de aansluitingsproblemen bij de behandeling.

Voor toelichting van dit laatste verwijzen we naar het vorige hoofdstuk onder de

paragraaf Uitwerking van de probleemstelling (met name paragraaf 1.4.10).

2.5.3 OBSERVATIES
Naast de interviews zelf vormen de veldverslagen die van elk bezoek gemaakt zijn een

belangrijke informatiebron, met name voor het beantwoorden van de vraag naar de

context waarin de patiënt en de behandelaar leven en werken. Het betreft hier subjec-

tieve informatie van de onderzoekers, in die zin dat zij selecteren wat beschreven zal

worden en ook de waarneming selectief is gebeurd. In deze verslagen staat een

beschrijving van de plaats, wie aanwezig waren, wat er gebeurde, hoe aanwezigen op

elkaar reageerden en de sfeer. Zo gedetailleerd en zo concreet mogelijk.

Een deel van zo'n verslag van een 'individueel' gesprek bij een patiënt thuis:

In de straat stinkt het naar urine, er staat geen boom meer en overal ligt huisvuil

op het trottoir en op de straat. Deze patiënt van Turkse komaf woont in een appar-

tementje boven een leegstaand winkelpand. In de kamer ligt zeil op de vloer en een

kleed onder de salontafel waar twee banken omheen staan. Tegen de muur staat

een roze wandmeubel met daarin een TV. Daarnaast een stereomeubel met audio

en video apparatuur. Verder is de kamer leeg, op wat kussens na. De TV staat (hard)

aan, een Turkse zender. Het geluid wordt uitgezet wanneer ik binnenkom.

Ik ga op de ene bank zitten, meneer zit naast me en op de andere (kleinere) bank

zit zijn vrouw. Ze is traditioneel gekleed, draagt een hoofddoek en zal het gehele

gesprek niets zeggen. 

Wanneer de tolk binnenkomt staat meneer op. De tolk, een jonge, Turkse vrouw, komt

naast me zitten. Meneer gaat op de vloer aan de andere kant van de salontafel zitten.

Er is ook een peuter aanwezig, een kind van de buren, ook van Turkse komaf. Het

probeert uit wat wel en wat niet mag. Er wordt alleen gereageerd als hij zich dreigt

te bezeren.
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2.5.4 ONDERWERPENLIJST 
Sluit de zorg goed aan? Wat is daarin de rol van de Verklarende Modellen? Dit zijn de

kernonderwerpen van ons onderzoek. Om deze vragen te bespreken tijdens de inter-

views, hebben we een onderwerpenlijst samengesteld. Deze lijst is gebruikt bij alle

interviews, zowel de individuele als de groepsinterviews. De lijst is samengesteld met

de theorie van Kleinman over Verklarende Modellen als belangrijkste leidraad, aange-

vuld met voor onze onderzoekssetting relevante thema's.

Eind jaren 70 ontwikkelde Arthur Kleinman een aantal modellen om ervaringen en

interpretaties van ziekte en gezondheid cross-cultureel te onderzoeken, die hij publi-

ceerde in Patients and Healers in the Context of Culture (1980). In dit boek worden

enkele begrippen uitgewerkt, die al in 1978 beknopt waren beschreven (Kleinman,

1978a, 1978b; Kleinman et al., 1978). Om de ideeën van verschillende betrokkenen

over een ziekte episode te kunnen vergelijken formuleerde Kleinman het begrip

'Verklarend Model' (VM, vgl. Hoofdstuk 1). Om de zorg te kunnen vergelijken formu-

leerde hij vijf 'core clinical functions' (Kleinman, 1980, pp. 72-82). Beide concepten

vormden een belangrijke inspiratiebron voor het huidige onderzoek en bij het samen-

stellen van onze onderwerpenlijst. 

Verklarende Modellen

Bij ons onderzoek naar de ideeën van verschillende personen over psychoses hebben

wij gebruik gemaakt van VM-en. De vijf vragen die Kleinman noemt, die door het VM

beantwoord worden en daarmee het VM beschrijven, zijn verwerkt in onze onderwer-

penlijst. De vragen betreffen: 

1. De etiologie (oorzaak van ziekte), 

2. Tijd en kenmerken van de eerste symptomen 

3. Pathofysiologie (fysiologie van ziekte) 

4. Beloop van de ziekte

5. De behandeling. 

'Core Clinical Functions'

Naast deze ideeën over psychoses waren we ook op zoek naar de rol van zorginstellin-

gen en de aansluiting van hun aanbod op de behoeften en het perspectief van patiën-

ten en hun familie. De vijf 'core clinical functions' die Kleinman beschreef zijn een

handvat bij het vastleggen van de omgang met, en de beleving van een ziekte. Hiermee

doelt hij op de universele kernfuncties die door alle vormen van gezondheidszorg ver-

vuld worden, op een continuüm van medisch biologische tot religieus. Hij merkt hier-

bij op dat het hele gezondheidssysteem geneest, niet de individuele behandelaar. Deze

functies zijn:

1. De culturele constructie van de ziekte en de beleving hiervan, de psychosociale

ervaring. 

2. Het bieden van strategieën en criteria voor zorgalternatieven. Deze functie ver-

wijst naar de opvattingen (VM-en) die bestaan over een bepaalde ziekte binnen

een zorginstelling. Deze opvattingen hebben belangrijke invloed op het hulp-

zoekgedrag van mensen. 
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3. Het bieden van communicatie en interactie die nodig zijn om met een bepaal-

de ziekte episode om te gaan, zoals het benoemen van een ziekte en de uitleg

hierover.

4. Het genezen zelf. Kleinman noemt a) curing of disease; het effectief beheersen

van een biologisch of psychologisch probleem en b) healing of illness; het aan-

bieden van een persoonlijke en sociale betekenis van het probleem dat is ont-

staan door de ziekte. 

5. Het omgaan met het therapeutische resultaat (genezing, mislukking, chroni-

sche ziekte, dood, enz.). 

Kleinman noemt ook vijf categorieën om therapeutische relaties te vergelijken (op. cit.,

p. 185). Deze zijn in dit onderzoek gebruikt om de deelnemende instellingen verder in

kaart te brengen. Deze vijf categorieën zijn de institutionele setting (locatie, systeem,

sector), de kenmerken van interpersoonlijke interactie (zoals het aantal patiënten en de

tijd die genomen wordt), de manier waarop gecommuniceerd wordt, de klinische

omgeving (bijvoorbeeld religieus of biomedisch, symbolische of instrumentele inter-

venties) en de therapeutische stadia en mechanismen (welke zijn de mechanismen van

verandering). Ook deze vijf categorieën zijn opgenomen in de onderwerpenlijst.

Op basis van het concept van VM-en en de 'core clinical functions' werd een onderwer-

penlijst met zeven onderwerpen samengesteld en aangevuld met twee voor ons onder-

zoek relevante onderwerpen. Dit resulteerde in de volgende onderwerpenlijst:

1. Demografische gegevens

2. Migratie en sociaal economische situatie

3. Beeldvorming over etnische groepen

4. Eigen Verklarend Model

5. Nederlandse hulpverlening en tevredenheid hierover

6. Alternatieve hulpverlening en tevredenheid hierover

7. Familie

8. Alcohol en drugs

9. Uitsluiting

Eerst werden enkele demografische gegevens vastgelegd, zoals leeftijd en geslacht, en

werd een begin gemaakt met het omschrijven van de identiteit. Hierna werd de achter-

grond van de patiënt, behandelaar of familie besproken, zoals de persoonlijke (migra-

tie-) geschiedenis en sociaal-economische omstandigheden. Het derde onderwerp is

toegevoegd om een beeld te krijgen van de groep, de subcultuur, waarin mensen leven.

Het betreft sociale omgang met etnische groepen en de mening over deze groepen. Bij

de eerste drie onderwerpen komt vooral aan de orde wat Kleinman in de eerste 'core

clinical function' beschrijft, namelijk de (culturele) vorming van ideeën over een ziek-

te. Hiervoor is een goed inzicht in de achtergrond van alle betrokkenen noodzakelijk.

Het vierde onderwerp is het hoofdthema van de interviews, de Verklarende Modellen.

Hierin zijn de vijf vragen van Kleinman verwerkt. Het vijfde onderwerp betreft het con-

tact tussen de patiënt en Nederlandse GGz. De verschillende 'core clinical functions'

worden besproken alsmede hun aansluiting op de ideeën die patiënten hebben over
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ziekte en behandeling. Het zesde onderwerp is vergelijkbaar met het vijfde, het contact

met andere zorgverleners dan de reguliere GGz. Het zevende onderwerp behandelt de

relatie van de patiënt met zijn of haar familie en de rol die deze familie heeft gespeeld

in het tot stand komen van het VM en het contact met hulpverleners.

Deze lijst is aangevuld met twee voor ons onderzoek specifieke onderwerpen, drugsge-

bruik en uitsluiting. Dit laatste onderwerp werd overigens pas later, na een eerste ana-

lyse van het interview materiaal, toegevoegd omdat het een relevant onderwerp bleek

te zijn in de verhalen, dat uitdieping behoefde. Bij patiënten die een groepsgesprek

hadden gehad werd er tijdens het tweede individuele interview gesproken over een

tiende onderwerp; hun ervaring met en waardering van het groepsgesprek.

Elk interview dat voor deze studie gehouden werd is gevoerd met behulp van deze lijst.

De onderwerpen zijn groot gedrukt, met daarachter enkele voorbeeldvragen (zie bijla-

ge 1). Deze lijst is gebruikt om informanten te helpen hun verhaal zo volledig mogelijk

te vertellen. De onderwerpen kwamen in willekeurige volgorde aan de orde, getracht

werd het wisselen van onderwerp zo natuurlijk mogelijk te laten verlopen. 

2.6 ORDENEN EN ANALYSEREN

De individuele interviews zijn opgenomen op geluidscassette en de groepsgesprekken

zijn aan de hand van de videobeelden ingesproken op geluidscassette, waarbij vermeld

werd wie wat zei en ook een beschrijving van het gesprek werd gegeven. Van het Delta

Psychiatrisch Ziekenhuis kregen we administratieve ondersteuning aangeboden.

Hiervan hebben we dankbaar gebruik gemaakt en alle interviews laten uittypen. De let-

terlijk uitgetypte interviews zijn door ons nagekeken en waar nodig aangevuld of gecor-

rigeerd. Ze beslaan in totaal zo'n 2.500 bladzijden. Deze teksten, tezamen met de veld-

verslagen en memo's, vormen de basis van onze analyse en hypothese vorming. Het mag

duidelijk zijn dat deze enorme verzameling gegevens drastisch teruggebracht moest

worden om enigszins overzichtelijk te worden. De analyses die we hebben toegepast had-

den datareductie als doel en de onderzoeksvragen vormden daarbij het richtsnoer.

De analyses van de eerste interviews bepaalden mede de richting waarin bij verdere

gesprekken en observaties gezocht gaat worden. Bij onze eerste analyse werden de eer-

ste vier individuele interviews met patiënten uit elke etnische groep gecodeerd, in

totaal 12 interviews. Dat wil zeggen dat van elk stukje tekst (van zowel het interview als

het veldverslag) met één of meerdere trefwoorden de inhoud van het segment werd

aangegeven. Dit open coderen werd door beide onderzoekers onafhankelijk van elkaar

uitgevoerd. Een derde onderzoeker, medisch antropoloog, werkzaam in de psychiatrie

maar niet betrokken bij de uitvoering van het onderzoek, is gevraagd om commentaar

te geven op deze coderingen. 

Nadat we onze coderingen vergeleken hadden, op elkaar afgestemd en memo's hadden

geschreven over de keuzes die we hierin maakten, zijn de teksten met coderingen inge-

voerd in het administratief behulpzame programma Kwalitan (Peters, 2001, zie bijlage 2).
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De analyse van de open codering resulteerde in overzichten en matrices van combina-

ties van trefwoorden. Mede naar aanleiding van deze overzichten werd de onderwer-

penlijst op enkele punten aangepast. Zo werd het onderwerp 'uitsluiting' toegevoegd

en bij de vragen naar de sociale omstandigheden werd er stilgestaan bij de onderwer-

pen seksualiteit en intimiteit, onderwerpen die bij bepaalde patiënten steeds terugkeer-

den en waarvan we de betekenis voor hen én voor andere patiënten die dit niet spon-

taan noemden wilden onderzoeken.

Naast de resultaten van deze analyse waren ook de memo's, die tijdens het zorgvuldig

doorlezen en coderen van de teksten waren gemaakt, belangrijk voor nieuwe inzichten

en daardoor wijzigingen in de vervolginterviews. 

Met de resultaten van de eerste analyse, lijsten van coderingen en combinaties van

coderingen, aangevuld met de inmiddels verzamelde data hebben we een boomstruc-

tuur gemaakt. Hierin zijn de belangrijke onderwerpen die we tot dan toe vonden ver-

werkt in drie lagen, van centrale begrippen ('sensitizing concepts', vgl. Wester, 2000)

naar specifieke dimensies. Ook hierover zijn memo's geschreven met daarin de

gemaakte keuzes en uitleg van gebruikte begrippen.

Met behulp van deze coderingen en de boomstructuur is gezocht naar mogelijke ver-

banden tussen verschillende onderwerpen. Deze verbanden formuleerden we in stel-

lingen en hypotheses die vervolgens gecontroleerd werden in de reeds beschikbare tek-

sten. Ook werden ze nagevraagd tijdens daaropvolgende interviews. 

Deze stellingen werden ook naar aanleiding van literatuur geformuleerd, in de eigen

data gecheckt en besproken met deskundigen. 

De vele mogelijke verbanden die zich openbaarden tijdens deze analyses (alles leek

met alles samen te hangen), de complete verhalen die niet per se toegespitst waren op

één ziekte, bewogen ons ertoe typeringen te maken van de patiënten, in de vorm van

verhalen. 

Een voorbeeld is het 'Calimero' verhaal, een stukje hieruit: 

Men voelt zich overgeleverd aan machten zoals de maatschappij, haar instanties, macht-
hebbers of criminelen. Ook de psychiatrie wordt gezien als zo'n instantie. Op allerlei
manieren hebben zich nare dingen in het leven voorgedaan zoals benadeling, onderdruk-
king. 

Beide onderzoekers zochten onafhankelijk van elkaar in het materiaal naar de typerin-

gen die eruit spraken. Er zijn vier typen kort beschreven en met elkaar vergeleken: over

de overeenkomsten en verschillen zijn memo's geschreven. Deze typeringen zijn ver-

der uitgewerkt en aangevuld met behulp van het reeds verzamelde materiaal en de ver-

volginterviews. Ook is er een nieuwe typebeschrijving gemaakt. Tenslotte zijn alle

patiënten door beide onderzoekers, onafhankelijk van elkaar, in zo'n type-beschrijving

geplaatst. Bij één patiënt verschilden we van mening. Bij negen patiënten voerden we

een discussie over de combinatie van typen waartoe ze zouden behoren. Deze discus-

sies zijn ook in een memo vastgelegd. 

Deze typeringen zullen uitgebreid aan de orde komen in hoofdstuk 7.
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Toen de dataverzameling bijna voltooid was, werden er matrices gemaakt. Dit zijn

tabellen waarin een thema weergegeven wordt. Verticaal staan de antwoorden gecate-

goriseerd, horizontaal de verschillende onderzoeksgroepen (Nederlandse, Turkse,

Hindoestaans Surinaamse patiënten, familieleden, behandelaars). In één oogopslag is

in zo'n matrix te zien welke categorieën van antwoorden domineren in welke groep. Er

zijn matrices gemaakt over onder meer oorzaak van de ziekte en oplossingsstrategieën

(onderdelen van een VM). Ook zijn belangrijke thema's uit de interviews, zoals trau-

ma en inhoud van een psychose in zo'n matrix weergegeven.

Tijdens de laatste fase van het uitvoerende deel van het onderzoek werden er profiel-

kaarten gemaakt. Op zo'n kaart staat alle relevante informatie, het profiel, van een

patiënt beschreven. De achtergrond van de patiënt, de visies van alle betrokkenen op

het probleem van de patiënt en op de behandeling werden beschreven evenals de inter-

acties tussen de betrokkenen. We vonden het noodzakelijk een kort en duidelijk over-

zicht te hebben van alle patiënten. Alle 53 patiënten en hun families zijn op deze

manier letterlijk 'in kaart' gebracht. Hierna zijn alle behandelaars (30) op vergelijkba-

re wijze kort beschreven.

RESULTATEN VAN DE METHODEN

In de volgende paragrafen (2.7 t/m 2.9) wordt de invloed beschreven van de gebruikte

methoden op de selectie van de onderzoeksgroep en op het verworven materiaal. 

2.7 BESCHRIJVING VAN DE ONDERZOEKSGROEP EN DE GESPREKKEN

Er zijn in totaal 53 patiënten bij het onderzoek betrokken. Van hen zijn er 17 van

Hindoestaans Surinaamse, 16 van Turkse en 20 van Nederlandse afkomst. Zij hadden

allemaal minimaal een half jaar klachten die met een psychose verband hielden (het

criterium voor chronische psychose). De meeste patiënten in onze onderzoeksgroep

zijn gediagnosticeerd als lijdende aan schizofrenie.

Van de 16 Turkse deelnemers zijn er twee vrouw. Zes van de 17 Hindoestaans

Surinaamse en vijf van de 20 Nederlandse patiënten is vrouw. Er zijn dus veel meer
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Diagnose Hindoestaanse

Surinamers

Turken Nederlanders

Schizofrenie 14 14 16

Psychose NAO 1 1 0

Schizofreniforme stoornis 2 0 2

Schizoaffectieve stoornis 0 1 2

Totaal 17 16 20

Ongehoord_binnenwerk-PS.qxp  14-2-2007  20:56  Pagina 63



mannelijke patiënten bij het onderzoek betrokken dan vrouwelijke. Deze verhouding

is typerend voor de populatie psychotische mensen die in zorg is bij de beide instellin-

gen waar ons onderzoek plaats vond. Er zijn met name bijzonder weinig psychotische

Turkse vrouwen in zorg. We hebben in de laatste fase van ons onderzoek actief naar

Turkse vrouwen gezocht opdat de Turkse onderzoeksgroep niet alleen uit mannen zou

bestaan. Bij de interpretatie en analyse van de gegevens hebben we geprobeerd reke-

ning te houden met deze oververtegenwoordiging van mannen. Desalniettemin is het

algehele beeld dat uit dit materiaal spreekt er waarschijnlijk door beïnvloed. 

Ook de leeftijden van de drie groepen komen niet geheel overeen. In Figuur 1 is te zien

dat de Nederlandse patiënten anders verdeeld zijn over de verschillende leeftijdscate-

gorieën dan de Hindoestaans Surinaamse en Turkse patiëntengroepen, die beide een

piek laten zien tussen de 31 en 35 jaar. De Nederlandse groep is sterk vertegenwoordigd

in twee leeftijdscategorieën, te weten tussen de 31 en 35 jaar en tussen de 46 en 50. De

gemiddelde leeftijd van de Nederlandse patiënten (44) is dan ook hoger dan die van de

Hindoestaanse Surinamers (35) en Turken (30). Wij hebben bij de aanmelding van

patiënten niet geselecteerd op leeftijd. Deze pieken in leeftijd komen overeen met de

gegevens van de gehele patiëntenpopulatie in één van beide deelnemende instellingen.

Van de andere instelling hadden we deze gegevens niet. We kunnen dan ook niet aan-

tonen dat dezelfde verdeling in leeftijd ook hier gevonden wordt, maar verwachten op

basis van onze kennis van de patiëntenpopulatie, hierin weinig verschillen. 

Figuur 2.1 Leeftijdsverschil tussen de onderzochte etnische groepen
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De verschillen in leeftijd hebben mogelijk invloed gehad op het onderzoeksmateriaal, met

name op de gegevens die in het volgende deel (deel II, Leefwerelden), besproken worden.

We zullen daar waar dit relevant is, aandacht besteden aan deze leeftijdsverschillen.

Chronisch psychotische patiënten zouden minder besef van tijd hebben, chaotisch en

wisselvallig zijn. Verwacht werd dat de onderzoeker geregeld voor een gesloten deur

zou staan omdat de patiënt de afspraak vergeten was of niet meer wilde. Dit gebeurde

echter slechts twee maal van de in totaal 107 gesprekken, terwijl bij behandelaars van-

wege hun volle agenda's, dubbel geplande afspraken, crisissen of ziekte, één op de tien

gesprekken niet doorging. Zowel met de patiënt als met de behandelaar werden dan

nieuwe afspraken gemaakt die wel nagekomen werden.

2.7.1 TAAL EN CULTUURVERSCHILLEN
Zoals we eerder beschreven, bleven communicatieproblemen, in die zin dat patiënten

niet begrijpbaar waren, grotendeels uit of konden opgevangen worden door de inter-

views en (aantal) bezoeken hierop aan te passen. Naast psychotische kenmerken zou-

den gebrekkige kennis van de Nederlandse taal en het gebruik van tolken tot commu-

nicatieproblemen kunnen leiden. Hierop zullen we in deze paragraaf ingaan, waarna

we de invloed cultuurverschillen en sekseverschillen zullen beschrijven.

Taal en tolk

In dit onderzoek spraken we met Hindoestaanse Surinamers, die allen het Nederlands

goed verstonden en waarvan alle patiënten ook goed Nederlands spraken. De meeste

Nederlandse patiënten spraken met een Rotterdams accent en op een voor buiten-

staanders herkenbare, directe manier. Ruim de helft van de Turkse patiënten sprak

redelijk tot goed Nederlands. De andere helft was niet in staat het gesprek zonder tolk

te voeren. 

Bij deze Turkse patiënten werd er gebruikt gemaakt van professionele tolken. Bij zes van

de zestien individuele gesprekken en bij 7 van de 11 groepsgesprekken met Turkse

patiënten was zo'n tolk aanwezig. Bij 3 andere groepsgesprekken vertaalde een familie-

lid voor die aanwezige familieleden en de behandelaar, die respectievelijk de

Nederlandse of de Turkse taal niet beheersten. Slechts bij één van de groepsgesprekken

met Turken hoefde er niet te worden getolkt. Bij de groepsgesprekken werd er vaker

getolkt omdat familieleden, vaak ouders, de Nederlandse taal onvoldoende spraken. 

Bij twee van de Turkse patiënten die de eerste keer mét tolk zijn geïnterviewd, was tij-

dens het tweede individuele gesprek geen tolk aanwezig. Deze patiënten bleken redelijk

Nederlands te spreken en na de voor- en nadelen van het gebruik van een tolk te hebben

afgewogen, besloten we dat de onderzoeker de vervolgbezoeken zonder tolk af zou leg-

gen. De tolken werden gehuurd via het regionale kantoor van het Tolk- en

Vertaalcentrum Nederland. Er moest zo'n drie weken van tevoren 'gereserveerd' worden

en vermeld dat er opnames van het gesprek gemaakt zouden worden. De onderzoekers

oefenden geen invloed uit op de keuze van de tolk. 

Hoe verschillend de tolken ook waren, allemaal hadden ze een tamelijk grote invloed op

het verloop van het gesprek. Hieronder volgt een opsomming van de problemen die we

ondervonden bij het gebruik maken van een tolk en hoe we deze hebben opgevangen.
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Een gesprek met een tolk verliep veel trager. Alle vragen moesten door de onderzoeker

uitgesproken worden, vertaald worden, door de informant beantwoord worden en

terug vertaald worden door de tolk, waarna vaak een bevestiging werd gevraagd ("heb

ik het goed begrepen dat…"). Na uitwerking van de interviews bleek dat er hierdoor,

ondanks een erg intensief en vaak langdurig interview, soms onderwerpen nauwelijks

aan bod waren gekomen. Aan deze onderwerpen werd dan tijdens het tweede interview

meer aandacht geschonken. 

Ook waren er specifieke problemen met het vertalen van wat door de patiënten gezegd

werd. Zo ondervonden tolken problemen met het vertalen van psychotische gedachten,

'nonsens' en incoherente of sterk associatieve antwoorden. Tolken zijn hiervoor niet

specifiek opgeleid (Bot, 2002 en 2005) en taal biedt vaak onvoldoende uitkomst. Ter

plaatse werd de tolk aangemoedigd ook wat hij niet begreep (letterlijk) te vertalen. 

Een ander probleem dat zich voordeed is dat sommige tolken actief en inhoudelijk deel

uitmaken van een gesprek. In plaats van bijvoorbeeld de vraag naar het herkomstge-

bied te vertalen vertelde hij dat hij die bepaalde streek ook goed kende en er alles over

kon vertellen. Hierop werd, ná het gesprek met de patiënt, ingegaan en een verslag van

gemaakt.

Soms vond de tolk dat de patiënt te langdradig was en werd het antwoord ingekort tot

de volgens hem relevante kern, of werd gemeld dat de patiënt niet het juiste antwoord

gaf. Tijdens een gesprek waarin een patiënt gevraagd werd de mensen te beschrijven

uit het gebied waar hij vandaan kwam, vertelde de tolk grapjes (vergelijkbaar met

'Belgenmoppen') over de mensen in deze streek.

Een ander probleem waarvoor verschillende patiënten bang waren, maar dat zich

slechts bij één bezoek werkelijk voordeed, was dat de tolk en patiënt (en zijn familie)

elkaar kenden. Er bestond angst onder de patiënten dat de tolk hun verhaal bekend zou

maken in de Turkse gemeenschap, aan gezamenlijke kennissen. In dit ene specifieke

geval weerhield het de patiënt er niet van zijn verhaal te vertellen. 

Gelukkig werden alle patiënten waarbij de aanwezigheid van een tolk noodzakelijk

was, de tweede keer met een andere tolk bezocht. Door deze interviews met elkaar te

vergelijken waren we in staat om de invloed van de individuele tolk op de verhalen van

de patiënten te achterhalen. 

Omdat het gesprek met de patiënt bij hem of haar thuis plaatsvond, kon de ruimtelij-

ke opstelling van patiënt, tolk en onderzoeker niet van tevoren vastgesteld worden. In

zijn of haar eigen huis bepaalde de patiënt zelf, min of meer expliciet, waar eenieder

diende te gaan zitten. Alle gevoerde gesprekken vonden plaats in de huiskamer. In alle

gevallen zaten tolk, onderzoeker en patiënt (met meestal zijn echtgenote) in een hele

of halve cirkel op banken met een salontafel in het midden. Een discussie over de

plaats van de tolk (ernaast, achter de onderzoeker en patiënt of er tussenin) werd nooit

gevoerd, dat paste ook niet in de sfeer van 'op bezoek zijn'. 

Of er nu gebruik werd gemaakt van een tolk of niet, meestal tolkten aanwezige fami-

lieleden (bij Turkse patiënten waren er bijna altijd familieleden aanwezig) die beide

talen machtig zijn mee. Familieleden blijken nog meer dan een tolk invloed uit te oefe-

nen op de inhoud van een gesprek. Zij zijn dan ook niet opgeleid om te tolken en ze
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hebben er belang bij dat bepaalde zaken benadrukt worden, of juist verzwegen. Dit

bleek achteraf een rijke bron van informatie te zijn, met name over gevoelige onder-

werpen die uitgebreid besproken of, vaker nog, juist verzwegen werden.

In de meeste gevallen lukte het om de patiënt de tweede keer alleen of met andere

familieleden te spreken. Tijdens het groepsgesprek werd expliciet naar de rol en opvat-

tingen van de aanwezigen gevraagd. Deze verschillende gesprekken zijn met elkaar

vergeleken om de invloed van de verschillende samenstellingen te bestuderen.

Verschillen tussen de onderzochte etnische groepen

Verschillen met betrekking tot gebruiken waren vaak duidelijk waarneembaar. Het was

echter niet vanzelfsprekend hoe met deze verschillen om te gaan. Als voorbeeld willen

we hier het uitdoen van schoeisel binnenshuis noemen, gebruikelijk bij alle Turkse

deelnemers aan dit onderzoek. Steeds wanneer de onderzoeker (LO) Turkse patiënten

bezocht wilde zij ook haar schoenen uit doen, maar vaak werd ze door familie of de

patiënt zelf gevraagd om haar schoenen aan te houden. Er werd dan duidelijk gemaakt

dat zij niet gewend was om haar schoenen uit te doen. Het leverde een wat ongemak-

kelijke situatie op voor de onderzoeker die mét schoenen over een kraakheldere vloer

en dito karpet liep.

De context waarin het onderzoeksmateriaal verzameld werd, verschilde op een aantal

punten tussen de etnische groepen. Er was slechts één aspect dat direct een duidelijke

invloed had op het materiaal, namelijk de aanwezigheid van familie. Bij bijna alle

Turkse deelnemers (op twee na) was er familie aanwezig tijdens het individuele

gesprek. Variërend van vader of vrouw tot de hele familie bestaande uit vijf broers en

zussen, enkele van hun partners, kinderen en de moeder. Bij vijf Hindoestaans

Surinaamse patiënten was tijdens beide gesprekken familie aanwezig. Altijd alleen de

vader of moeder. Bij Nederlandse patiënten was er bij drie patiënten de vader, moeder

of partner aanwezig. Deze drie patiënten werden tijdens het tweede interview alleen

gesproken.

De Turkse familieleden oefenden een tamelijk grote invloed uit op het verloop en de

inhoud van het gesprek. Het is bij de meeste patiënten gelukt het tweede gesprek met

een andere samenstelling van familieleden te laten plaatsvinden, maar we kunnen niet

uitsluiten dat enkele Turkse patiënten minder gelegenheid hebben gehad om hun

eigen persoonlijke verhaal te vertellen.

Andere verschillen tussen de etnische groepen, zoals deze werden waargenomen tij-

dens de huisbezoeken, zoals de inrichting van de huizen, de aangeboden drankjes en

hapjes en ontvangstrituelen, hadden geen inhoudelijke invloed op het verzamelde

materiaal.

2.7.2 SEKSEVERSCHILLEN
Sekseverschillen speelden een rol in de interactie tussen de onderzoekers en onder-

zochten. Het viel de onderzoeker (LO) op dat tijdens haar bezoeken aan de veelal man-

nelijke patiënten vaak de onderwerpen intimiteit en seksualiteit aan de orde kwamen.

Bij navraag bleek dit onderwerp zelden aan de orde te komen tijdens de individuele

gesprekken die deze patiënten met hun mannelijke behandelaars hadden. Dit onder-
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werp werd ook minder vaak besproken tijdens de groepsgesprekken, hoewel dat ons

inziens niet zozeer met de sekse van de onderzoeker te maken heeft, als wel met de

samenstelling van de groep. Immers, bij de groepsgesprekken zijn ook anderen, zoals

familieleden, aanwezig. 

Bij vrouwen werd in twee gevallen expliciet tijdens het gesprek aangegeven dat ze met

de onderzoeker (LO) wel over (gewelddadige) seksuele ervaringen konden spreken en

met mannen (waaronder hun mannelijke behandelaar) niet, omdat deze dit niet zou-

den begrijpen of omdat de vrouwen zich hiervoor schaamden.

Seksualiteit bleek, na controle in de gegevens, het enige onderwerp dat direct beïnvloed

leek te worden door de sekse van de interviewer. Hiernaast was er ook een houdings-

verschil. Het kwam voor bij Nederlandse en Hindoestaans Surinaamse mannen, dat de

onderzoeker (LO) sterk de indruk kreeg dat deze mannen indruk op haar probeerden

te maken (met sportieve gesteldheid, inkomen, problemen bagatelliseren). Enkele

mannen vroegen expliciet naar een 'date' of enkel een gesprek dat niet in het kader van

een onderzoek zou plaatsvinden. Het was opvallend dat de twee individuele gesprek-

ken bij deze patiënten veel van elkaar verschilden. Tussen deze twee gesprekken lag

een periode van een half jaar tot een jaar. Geen enkele patiënt had deze 'flirtende' hou-

ding tijdens beide individuele interviews. De resultaten van de interviews zijn beslist

door deze houding beïnvloed. We hebben echter niet de indruk dat deze beïnvloeding

nadelig was voor het onderzoek, doordat het tweede interview anders verliep, de patiën-

ten vaak ook een groepsgesprek hadden in het kader van dit onderzoek en doordat bij

hun behandelaar meer informatie over het gedrag van de patiënt werd verkregen. Deze

gebeurtenissen hadden juist meerwaarde doordat ze ons extra informatie gaven over

bijvoorbeeld hun omgang met relaties.

2.8 SFEER, ETHISCHE DILEMMA'S EN LOYALITEITSCONFLICTEN 

In deze laatste paragraaf over de interactie tussen de onderzoekers en onderzochten,

willen we aandacht besteden aan de specifieke sfeer tijdens de gesprekken met patiën-

ten, hun behandelaars en familie. Tenslotte willen we ingaan op ethische dilemma's en

loyaliteitsconflicten die we tegenkwamen.

Sfeer

Opvallend was de gastvrijheid waarmee de antropologe (LO) bij de meeste patiënten

thuis ontvangen werd. Er was altijd op z'n minst koffie en - vooral rondom islamitische

of hindoeïstische feestdagen - veel lekkers bij de gelovigen. Bij de Turkse patiënten was

zoals gezegd meestal familie aanwezig met niet alleen een aandeel in het verhaal, maar

ook in de sfeer.

Bij de behandelaars was er niet zozeer sprake van gastvrijheid (hoewel veel van de bezoe-

ken aan behandelaars ook als open en gezellig werden ervaren), maar vooral van bevlo-

genheid en bereidheid om informatie te verschaffen voor dit onderzoek. Hiermee lieten

zij hun professionaliteit zien en stelden zij voor hen belangrijke thema's aan de orde als-

mede de sterke of zwakke punten van henzelf en van de huidige GGz hulpverlening.

68

werkwijze en methode van onderzoek

Ongehoord_binnenwerk-PS.qxp  14-2-2007  20:57  Pagina 68



Omdat de onderzoeker (LO) alleen bij de patiënten thuis op bezoek ging werd haar

geregeld door collega's en vrienden gevraagd naar vervelend of agressief gedrag van

patiënten. Was het niet gevaarlijk? Dat heeft zij tijdens de 107 bezoeken die ze heeft

afgelegd niet ervaren. 

Tijdens de meeste bezoeken was de sfeer uitgesproken prettig. Wellicht speelde een rol

dat zij hun verhaal boeiend en indrukwekkend vond. Waarschijnlijk werd dit door

patiënten opgemerkt en gewaardeerd. Tevens kan de sociale positie van veel patiënten

hierin een rol spelen. De meesten leefden een erg teruggetrokken bestaan, ontvingen

weinig bezoek en spraken niet zoveel mensen. In deze onderzoeker vonden ze iemand

die, als zij dat wensten, uren de tijd nam om naar hun verhalen te luisteren. De

gesprekken waren overigens niet alleen maar 'gezellig'. De onderwerpen waren ingrij-

pend, het verhaal van patiënten vaak zeer emotioneel. Er was tijdens de gesprekken tijd

om deze emotie te tonen, om het verhaal te vertellen.

Een andere reden voor de prettige sfeer tijdens de meeste gesprekken kan wellicht ver-

klaard worden door de positie van de onderzoeker. Zij heeft geen behandelverantwoor-

delijkheid voor deze patiënten. Hierdoor hadden de verhalen van de patiënt geen (ver-

velende) consequenties voor diens behandeling. 

Blijkbaar werd deze ontvankelijke manier van gesprekvoering door de meeste patiën-

ten als prettig ervaren. Verschillende mensen vroegen haar zelfs om de behandeling

over te nemen. Enkele patiënten gaven ook aan de GGz instelling te kennen dat ze door

de antropologe behandeld wilden worden. Dit was uiteraard niet mogelijk. Middels een

informatiebrief en mondelinge informatie werd aan patiënten uitgelegd dat ze haar

mochten bellen als ze nog een gesprek wilden, maar dat het geen behandelcontact zou

betreffen en alleen over het onderzoek zou gaan. Slechts één patiënt heeft hiervan

gebruik gemaakt.

Bij de groepsgesprekken was de sfeer ook goed maar niet in de zin van prettig. In het

begin was men wat onwennig, soms hadden aanwezige familieleden nog niet eerder

de behandelaar ontmoet en soms waren ze ook nooit eerder gehoord in het kader van

de behandeling. Enkele families hadden in het verleden alleen een uitnodiging voor

een groepsgesprek ontvangen als hun familielid in een crisis verkeerde. Zij maakten

zich dan ook grote zorgen wanneer ze uitgenodigd werden voor dit groepsgesprek in

het kader van onderzoek. 

Zodra de bedoeling van het groepsgesprek duidelijk was en het ijs wat was gebroken,

bleek dat ze het gesprek meestal goed en belangrijk vonden. Makkelijk vonden ze het

lang niet altijd omdat het een onderwerp was dat meestal verbonden was met pijnlijke

herinneringen. In de eerste plaats vonden de aanwezigen het belangrijk om via het

onderzoek iets voor anderen in een soortgelijke situatie te kunnen doen, juist omdat

ze zelf soms zo'n lijdensweg hadden doorgemaakt. Meestal kwamen tijdens het

gesprek ook de nodige emoties los. Ook zagen ze het onderzoek soms als een spreek-

buis. Een paar maal richtten mensen zich rechtstreeks tot de videocamera. Ze voelden

zich gehoord; wat ze zelf binnenskamers aan leed hadden doorgemaakt werd nu ook

door anderen gehoord. Tenslotte vonden familieleden het goed om met de behandelaar
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kennis te maken en van gedachten te kunnen wisselen over hun zieke familielid waar

ze meestal lang en vaak zorgen over hadden gemaakt. Men vond het in die zin ook fijn

dat hetgeen naar voren gebracht werd, direct dienstbaar kon worden gemaakt voor de

behandeling. Regelmatig maakten behandelaar, patiënt en familie na afloop van het

gesprek afspraken over de behandeling. Tegelijkertijd kwam het ook wel eens voor dat

er voor het gesprek al spanningen bestonden tussen familieleden. Dit was soms ook

tijdens het groepsgesprek merkbaar. 

Tijdens deze groepsgesprekken kwamen niet alle aanwezigen altijd even vaak aan bod.

Sommigen waren breedsprakiger dan anderen en soms namen één of twee familiele-

den tijdens het gesprek het initiatief of de leiding. Aan de ene kant probeerden we in

zo'n situatie ook de andere aanwezigen hun mening te laten geven door expliciet ook

de vraag aan hen te stellen, aan de andere kant was de wijze waarop de aanwezigen de

leiding namen of zich lieten leiden ook een observatie die belangrijk is voor het onder-

zoek. Het gaat immers om op welke wijze de naastbetrokkenen als steunsysteem func-

tioneren, welke groepsstructuur er te zien is en welke rollen ieder daar in heeft. Bij een

gesprek met een Turkse patiënt en zijn gezin werd op die manier duidelijk dat de vader

als woordvoerder optrad naar de buitenwereld, terwijl tegelijkertijd uit de inhoud van

het gesprek bleek dat het de moeder was die op de achtergrond eigenlijk de leiding had.

Ethische dilemma's en loyaliteitsconflicten

Een van de gevolgen van de positie van LO als niet behandelende buitenstaander of

vreemdeling is dat patiënten haar geheimen toevertrouwden en lieten beloven deze

niet aan de behandelaar door te geven. Het ging meestal om het niet innemen van

antipsychotica. Een patiënt bijvoorbeeld trok een kast van de muur waarachter verschil-

lende plastic tassen hingen, vol met onaangebroken doosjes antipsychotica. Wanneer

de informatie van groot belang werd geacht voor een goede behandeling of welzijn van

de patiënt werd nogmaals gevraagd of het niet doorgegeven mocht worden en vermeld

waarom dat misschien wel wenselijk zou zijn. Uiteindelijk had de patiënt hierin toch

het laatste woord en mocht het meestal niet doorgegeven worden. Bij twijfel overlegde

de antropologe met de psychiater-onderzoeker (FT) of het wel of niet nodig was om

haar beroepsgeheim als onderzoeker te schenden. Het is niet voorgekomen dat patiën-

ten van FT aan de onderzoeker dingen toevertrouwden die hij niet mocht horen.

Indien dat wel het geval zou zijn geweest, zou zij hierover hebben overlegd met een

aan de begeleidingsgroep verbonden psychiater. Er was overigens wel een afspraak

gemaakt met de instellingen dat wanneer deze informatie van levensbelang zou zijn,

dit wel degelijk gemeld zou worden. Dat is niet voorgekomen. 

Bij de psychiater-onderzoeker bestond er een potentieel loyaliteitsprobleem door zijn

dubbele positie als onderzoeker en als medisch verantwoordelijk psychiater. In de para-

graaf betreffende de groepsgesprekken staat beschreven hoe geprobeerd is dit te voor-

komen en deze dubbele positie voor wat betreft de groepsgesprekken, ten voordele van

het onderzoek te gebruiken. Door het groepsgesprek expliciet ook als behandelinter-

ventie te introduceren, was het hem geoorloofd om de informatie die hieruit naar

voren kwam ten gunste van de behandeling aan te wenden. Van informatie die hij

70

werkwijze en methode van onderzoek

Ongehoord_binnenwerk-PS.qxp  14-2-2007  20:57  Pagina 70



geheim moest houden voor de behandelaar kon nooit sprake zijn omdat deze tijdens

de groepsgesprekken zelf aanwezig was. Wel kon het zo zijn dat hem achteraf via de

onderzoeker (LO) dingen ter ore kwamen waarvan de patiënt niet wilde dat ze door-

verteld werden aan de behandelaar. In de praktijk is het nooit zo geweest dat deze

informatie op dat moment zo cruciaal was dat hij als psychiater in een loyaliteitscon-

flict kwam. 

2.9 GROEPSGESPREKKEN

Bij 11 Hindoestaans Surinaamse, 11 Turkse en 12 Nederlandse patiënten zijn de gege-

vens aangevuld met een (minimaal één) groepsgesprek waarbij patiënt, naasten en

behandelaar(s) aanwezig waren. 

In overleg met de patiënt werd besloten wie deze naasten waren, wie uitgenodigd zou-

den worden voor dit gesprek. Meestal waren dit familieleden, maar soms ook ande-

ren, zoals huisgenoten, vrienden of (woon-)begeleiders.

Een enkele keer werd op verzoek van de familie of de patiënt besloten om sommi-

ge familieleden niet in elkaars aanwezigheid te spreken en werden bepaalde fami-

lieleden niet of apart gesproken. Dit hield verband met problemen of spanningen

tussen familieleden. Vier patiënten hadden twee groepsgesprekken met verschillen-

de naasten.

Het verloop van de organisatie van de groepsgesprekken en de groepsgesprekken zelf,

zullen in hoofdstuk 9, paragraaf 2, worden besproken.

2.10 DISCUSSIE

In deze discussie zullen we aandacht besteden aan strategieën die zijn toegepast om

de betrouwbaarheid en geldigheid van de gegevens en de interpretatie van de gege-

vens te controleren. Vervolgens zetten we kanttekeningen bij het begrip 'psychose'

dat we gebruikten om patiënten voor dit onderzoek te selecteren.

2.10.1 BETROUWBAARHEID EN GELDIGHEID
Bij kwalitatief onderzoek gelden dezelfde criteria voor betrouwbaarheid en geldigheid

als bij kwantitatief onderzoek, zoals externe geldigheid, interne geldigheid, interbe-

oordelaars-betrouwbaarheid en herhaalbaarheid. Voor de controle op deze criteria

worden bij kwalitatief onderzoek echter andere technieken gebruikt. 

In onderstaand deel wordt per fase beschreven hoe daarin betrouwbaarheid en geldig-

heid zijn gecontroleerd.

Interviews

Om het verhaal van patiënten, hun behandelaars en familieleden te completeren en

controleren werden meerdere procedures uitgevoerd (triangulatie). Het individuele

gesprek met een patiënt vond plaats, zoals gezegd, bij hem of haar thuis, dus in de

context waarin hij of zij leeft. Het groepsgesprek vond plaats in een van de instellin-
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gen, een klinische setting en werd tevens benoemd als behandelinterventie ("we pro-

beren bij dit gesprek ook te kijken hoe de behandeling verbeterd kan worden"). Bij dit

groepsgesprek waren ook familieleden en de behandelaar aanwezig. Het gesprek met

de behandelaar vond plaats in de context waarin hij of zij werkt. Naast de verschillen-

de locaties en de verschillende samenstelling van de groep wisselden ook de persoon

en de disciplinaire achtergrond van de onderzoeker. De antropologe (LO) leidde de

individuele gesprekken en de psychiater/systeemtherapeut (FT) de groepsgesprek-

ken. Om de replicatie van de procedure te controleren werden er twee groepsgesprek-

ken door een andere systeemtherapeut uitgevoerd. 

Om de betrouwbaarheid en geldigheid van het interviewmateriaal te waarborgen wer-

den de interviews dus uitgevoerd door mensen met verschillende achtergronden, met

verschillende respondenten en op verschillende plaatsen.

Uitkomsten 

Aan patiënten en de behandelaars, werd feedback van gevonden gegevens en geïnter-

preteerde data gevraagd, ook wel 'member check' genoemd (Wester, 1995, p. 201).

De patronen en interpretaties werden niet alleen gecheckt in de onderzochte groepen.

Ook collega onderzoekers en deskundigen uit de begeleidingsgroep werden om com-

mentaar gevraagd (peer review). Deze begeleidingsgroep bestaande uit acht leden, is

sinds de aanvang bij dit onderzoek betrokken. De groep wordt gevormd door mensen

die werkzaam zijn in verschillende disciplines, zoals psychiatrie, antropologie en

methodologie, en onze promotor, hoogleraar interculturele psychologie. Deze begelei-

dingsgroep is slechts tweemaal voltallig bijeen geweest: veel frequenter spraken we

met de individuele leden van de begeleidingsgroep. De meeste gesprekken hadden

betrekking op één bepaalde vraag of onderdeel van het onderzoek op het specifieke

vakgebied van dit lid. Enkele leden hebben het hele proces nauw gevolgd en hun com-

mentaar gegeven op en hun bijdrage geleverd aan het onderzoeksmateriaal alsmede

op de analyse en interpretatie hiervan. 

Hele proces; memo's 

Op verschillende manieren hebben we getracht gedurende het hele proces van data-

verzameling en analyse de kwaliteit van onze uitkomsten te controleren. Tijdens alle

fasen werden memo's geschreven, in de vorm van veldverslagen, reflecties, metho-

dische opmerkingen, inhoudelijke 'invallen', et cetera. Dit was in dit onderzoek extra

belangrijk omdat we dit met z'n tweeën uitvoerden en elkaar op de hoogte moesten

houden. Ook werd in de memo's gecontroleerd hoe interpretaties tot stand waren

gekomen. Op deze manier kwamen (onbewuste) veranderingen van perspectief aan

het licht. De interpretaties werden tenslotte vergeleken met inhoudelijk relevante

literatuur.

Externe geldigheid 

De laatste controle die we toegepast hebben is een theoretische. In de literatuur heb-

ben we gezocht naar onderzoeksbevindingen en interpretaties die aansloten, of tegen-

gesteld waren aan onze eigen bevindingen. Ook werd nagekeken in de literatuur of

onze bevindingen een bredere reikwijdte hebben. 
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2.10.2 GENERALISATIE VAN DE BEVINDINGEN
De vraag naar generalisatie is de vraag of onze bevindingen ook gelden voor mensen

die niet in het onderzoek zijn betrokken. Gelden ze ook voor andere chronisch psycho-

tische patiënten uit dezelfde etnische groepen, of uit andere etnische groepen, in ande-

re geografische gebieden of bij andere gezondheidsinstellingen? Er is hier immers

slechts één geografisch gebied bestudeerd, twee instellingen voor geestelijke gezond-

heidszorg, en patiënten met chronisch psychotische klachten afkomstig uit drie etni-

sche groepen. Bij kwalitatief onderzoek is het per definitie niet gebruikelijk om statis-

tische validiteit na te streven (Wester, 1995, pp. 74, 82). Toch wil dit niet zeggen dat er

in het geheel geen sprake is van representativiteit of dat de resultaten geen betekenis

kunnen hebben buiten de door ons onderzochte groep.

We beginnen met de representativiteit. Zijn de bevindingen ook geldig voor mensen

binnen deze instellingen, die niet in ons onderzoek zijn opgenomen? Van één van de

twee instellingen waarbinnen het onderzoek plaatsvond, hebben we de gehele popula-

tie in kaart gebracht die op het moment van de aanvang van het onderzoek in zorg was

(zie bijlage 3 voor een overzicht van deze populatie). Van de 16 behandelaars die op dat

moment op deze locatie werkzaam waren, hebben er 14 meegewerkt aan dit onderzoek

en het samenstellen van deze kwantitatieve gegevens. De overige twee behandelaars

behandelden een specifieke patiëntengroep, waaronder geen psychotische mensen. De

onderzochte groep behandelaars is dus zonder meer representatief voor dit centrum,

omdat alle in aanmerking komende behandelaars erin opgenomen zijn. Daarnaast

blijkt uit de gegevens in bijlage 3 dat we ongeveer de helft van de patiënten van Turkse

en Hindoestaans Surinaamse afkomst, in zorg bij deze instelling om chronisch psy-

chotische klachten, in het onderzoek hebben betrokken. 

In de praktijk was het mogelijk een groter deel van deze patiënten te observeren omdat

de psychiater-onderzoeker (FT) werkzaam was in deze instelling. Hij kende veel psy-

chotische patiënten van Hindoestaans Surinaamse of Turkse afkomst, hetzij doordat

hij als psychiater direct aan hun behandeling was verbonden, hetzij uit de casuïstiek-

besprekingen van het behandelteam of door incidentele contacten in het kader van

waarneming van collega's, of doordat ze opgenomen waren op de open kliniek van het

onderzochte centrum waaraan hij als eindverantwoordelijk psychiater verbonden was.

Ook kende hij een heel groot deel van de autochtone psychotische patiënten. Zodoende

kon hij een beeld krijgen van de representativiteit van de populatie die werd onder-

zocht. Het ging hier vooral om kenmerken die voor het onderzoek relevant waren zoals

economische klasse, mate van aanpassing/integratie in de Nederlandse samenleving,

sekse en ernst van de psychiatrische stoornis. Naar zijn oordeel weken relevante ken-

merken van de patiënten die hij kende en die niet in het onderzoek betrokken waren

niet af van die kenmerken die wij bij de onderzochte groep vonden. Er bestond ook

geen vermoeden van 'bias' in de manier waarop patiënten geworven zijn, die een der-

gelijke afwijking kon veroorzaken (vgl. boven, paragraaf 2.3.).

Concluderend blijken we ongeveer de helft van de Turkse en Hindoestaans

Surinaamse patiënten in ons onderzoek te hebben betrokken, waarbij we de gelegen-

heid hadden deze geïncludeerde patiënten te vergelijken met de hele groep binnen een

van beide instellingen. 
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Van de tweede instelling hadden we geen inzicht in de gegevens van alle patiënten. Op

basis van de ervaring van de psychiater-onderzoeker, onze onderzoeksbevindingen en

bevindingen van de behandelaars die in deze instelling werken, durven we te stellen

dat de patiënten in dit onderzoek een redelijke afspiegeling vormen van alle chronisch

psychotische patiënten van Hindoestaans Surinaamse, Turkse of Nederlandse komaf,

die in zorg zijn bij betrokken instellingen. 

Wat betreft de generaliseerbaarheid naar patiënten in andere geografische gebieden en

instellingen, hebben we geen harde gegevens. De aard van het onderzoek is ook explo-

ratief en het hoort niet tot de doelstelling om dergelijke algemene uitspraken te doen.

Desalniettemin hebben wij, op basis van onze eigen ervaring, niet de indruk dat de

patiënten in de instellingen die wij hebben onderzocht, stelselmatig afwijken van

patiënten in vergelijkbare reguliere GGz instellingen in de grote steden in de

Randstad.

Over de generaliseerbaarheid naar andere etnische groepen moeten we echter terug-

houdender zijn. Voor zover er in andere groepen vergelijkbare ervaringen voorkomen

(die bijvoorbeeld te maken hebben met migratie of maatschappelijke marginalisering),

zijn de bevindingen wel relevant voor onderzoekers en behandelaars die zich met deze

groepen bezighouden. Maar de verschillen tussen etnische groepen (en tussen de ver-

schillende subgroepen en generaties daarbinnen) zijn te groot om de bevindingen van

dit onderzoeken naar de algemene categorie 'allochtone patiënten' te generaliseren.

Naar onze mening geldt dit voor alle vormen van onderzoek naar etnische groepen. 

Op basis van literatuur en van de kenmerken van de door ons onderzochte groep, is de

indruk dat we door het selecteren binnen deze reguliere GGz instellingen twee groe-

pen niet of in onvoldoende mate in het onderzoek betrokken hebben. Namelijk 1) men-

sen met chronisch psychotische symptomen, die nergens in zorg zijn en 2) chronisch

psychotische mensen die hoog opgeleid zijn en maatschappelijk weerbaar. 

Het verzorgingsgebied van deze instellingen (Rotterdam-Zuid) omvat een grotendeels

stedelijke populatie met een lager dan gemiddelde sociaal-economische status.

Hierdoor hebben we naar verwachting een selectie van patiënten die lager op de maat-

schappelijke ladder staat en minder weerbaar is dan de gehele groep chronisch psycho-

tische patiënten in Nederland. Mensen met psychotische klachten die een beroep kun-

nen doen op substantiële materiele en sociale steun, zijn waarschijnlijk beter in staat

(indien ze dat willen) om contact met de GGz te vermijden. Maatschappelijke kwets-

baarheid lijkt mede een reden en zelfs criterium te zijn om de diagnose 'chronisch psy-

chotisch' te stellen. Wanneer hoger opgeleide mensen met psychotische symptomen

(of hun families) wel behoefte hebben om professionele hulp, zullen ze hun heil waar-

schijnlijk vaker zoeken bij andere instellingen dan de reguliere GGz (bijvoorbeeld zelf-

standig gevestigde psychiaters of psychotherapeuten). Dit is echter slechts een sugges-

tie, die we niet hebben onderzocht. Wel was de sociaal-economische situatie van het

zorggebied van beide deelnemende instellingen toetsbaar; dit gebied wordt geken-

merkt door sociaal-economische achterstand. Het kan dus zijn dat de mate van armoe-

de en marginalisering die we bij onze patiënten hebben aangetroffen erger is dan in
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sommige andere regio's in Nederland. Zoals gezegd zijn we echter van mening dat

onze patiënten representatief zijn voor die in vergelijkbare reguliere GGz instellingen

in de grote steden in de Randstad. Of dit ook geldt voor de behandeling die ze ontvan-

gen is uiteraard een andere vraag, waarop we geen antwoord kunnen geven.

2.10.3 PSYCHOTISCH
Het onderzoek gaat over 'chronisch psychotische' patiënten. Er kleven echter drie

bezwaren aan het gebruik van de term 'chronisch psychotisch' en de vaak hieruit voort-

vloeiende diagnose 'schizofrenie'. Het eerste bezwaar betreft de termen zelf. 'Psychose'

en 'schizofrenie' zijn begrippen die zelf afkomstig zijn uit de GGz. Het zijn systeem-

gebonden begrippen, 'ethnic terms'. Of, zoals Van Dongen (1994) het verwoordt, psy-

chose is een cultureel gedefinieerde ziekte die zowel een culturele en sociale als organi-
sche toestand uitdrukt. Het mag daarom wat eigenaardig lijken om bij een onderzoek

als dit, naar de opvattingen van zowel de GGz, de patiënt als de betrokkenen bij de

patiënt, als diens naastbetrokkenen, uit te gaan van officiële classificeringen zoals deze

door de GGz gehanteerd worden, terwijl de GGz één van de systemen is die we nu juist

willen onderzoeken.

Wij hebben het begrip 'chronisch psychotisch' gebruikt om onze doelgroep af te bake-

nen, zonder daarmee impliciet of expliciet in te stemmen met de theoretische aanna-

mes die aan het begrip ten grondslag liggen. Wij zijn ons er terdege van bewust dat het

begrip psychose systeemgebonden is en hebben getracht dit probleem te ondervangen

door het begrip wel te gebruiken, maar de aannames die dit met zich meebrengt expli-

ciet te benoemen. Door op deze manier bewust al dan niet door deze bril te kijken,

hopen we inzicht te krijgen in de aard van de problemen waaronder deze patiënten lij-

den en in de sociale en culturele factoren die een rol spelen in hun toestand (zowel nu

als in het verleden). Voor zover mogelijk hebben we getracht tegenover de patiënten,

hun naastbetrokkenen en hun behandelaars, geen aanwijzingen te geven over onze

eigen mening omtrent het verschijnsel 'psychose', de gangbare theorieën hierover en

de gehanteerde praktijken. 

Het tweede bezwaar van de termen 'psychose' of 'schizofrenie', betreft de inhoudelij-

ke validiteit van deze diagnoses. De diagnose was door de behandelaar gesteld, was

bekend, of stond in het dossier. Maar zoals later in het onderzoek bleek was die diagno-

se lang niet altijd onomstreden. Patiënten zetten vraagtekens bij hun diagnose (die

vaak schizofrenie luidde) en ook de onderzoekers stelden na gesprekken met deze

patiënten de diagnose in twijfel. Dit wordt uitvoerig besproken in de hierop volgende

hoofdstukken. Hier is van belang dat de onderzoekers bij de selectie gebruik maakten

van de diagnose zoals deze gesteld was, maar dat we zoveel mogelijk de betrokkenen

zelf aan het woord lieten over de inhoud en implicaties hiervan, en hier zo min moge-

lijk zelf invulling aan gaven. Zoals gezegd maakten we memo's over aannames die dit

begrip en deze diagnose met zich meebrachten. 

Het derde bezwaar betreft het gebrek aan eenduidigheid van de begrippen chronische

psychose en schizofrenie bínnen de psychiatrie. De groep patiënten die gediagnosti-
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ceerd wordt als chronisch psychotisch is geen homogene groep, maar een groep waar-

binnen veel variatie bestaat. Deze heterogeniteit wordt benadrukt door bijvoorbeeld

Romme (2005) of De Vlaminck (2002), die om deze reden zelfs pleiten voor afschaf-

fing van het begrip schizofrenie. Dit betekent dat ook onze selectie bestaat uit patiën-

ten die sterk van elkaar verschillen voor wat betreft ernst, uitingsvorm en oorzaak van

hun psychose.

Tevens is het begrip 'psychose' ouder dan het begrippenkader van de DSM-IV, waarop

wij de behandelaars hebben gevraagd zich te baseren. Sommige mensen die tegen-

woordig de diagnose 'bipolaire stoornis' krijgen (volgens de DSM-IV een affectieve

stoornis), zouden 20 jaar geleden de diagnose 'manisch-depressieve psychose' hebben

gekregen. Over de jaren heen is de categorie 'psychotisch' dus kleiner geworden. Dat

betekent voor de onderzoeksgroep dat deze er waarschijnlijk anders uitziet dan zij er

20 jaar geleden uit zou hebben gezien. 

Evenals het begrip 'psychose' verwijst 'allochtoon' naar een bepaald referentiekader.

Het wijst bepaalde kenmerken aan als belangrijk, maar ons inziens ligt dit veel inge-

wikkelder. Wij zouden het begrip dan ook liever niet gebruiken. Maar het maakt wel

deel uit van de werkelijkheid waarin mensen leven - het heeft invloed op het beleid en

op de publieke opinie, kortom op de manier waarop mensen met elkaar omgaan. Het

is derhalve relevant om te praten over allochtonen (en daarbinnen over 'Turken' en

'Hindoestaanse Surinamers'), om dezelfde reden dat het relevant is om over 'psychoti-

sche patiënten' te praten.

2.11 INDELING EN STIJL 

Deel I Introductie en Methoden, hoofdstukken 1 en 2

Het eerste deel vormt de theoretische en methodische basis van dit boek. Het bevat

de introductie en een beschrijving van de methoden. Hoofdstuk 1 geeft zowel de per-

soonlijke als theoretische aanleiding weer om dit onderzoek te starten, hierin wordt

de probleemstelling uitgewerkt en een overzicht van relevante literatuur gegeven. 

In hoofdstuk 2, dit hoofdstuk, worden de gebruikte methoden beschreven, een weer-

gave van de onderzoekspopulatie gegeven en de indeling van het boek uitgelegd.

Deel II Leefwerelden, hoofdstukken 3 t/m 5

In deel II worden de leefwerelden van patiënten en de reacties van behandelaars hier-

op beschreven. De deelvragen die worden beantwoord hebben te maken met de ach-

tergronden waartegen VM-en worden gevormd. Dit zijn de in paragraaf 1.4.14

beschreven deelvragen b, d, e, h en j. Sommige vragen, zoals d en e worden in dit deel

slechts gedeeltelijk beantwoord, deze vragen worden in het volgende deel verder uit-

gewerkt.

Vanaf dit deel 'Leefwerelden' komt het verzamelde onderzoeksmateriaal aan de orde.

Middels 'thick description' beschrijven we patiënten en behandelaars. Door de verha-

lende stijl wordt er meer recht gedaan aan de concrete leefsituatie en het levensver-
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haal, met name aan die van de patiënten. Hier zien we wat het betekent om psycho-

ses mee te maken of in deze omstandigheden te leven en wat de behoeften en moge-

lijkheden zijn met betrekking tot een behandeling. "Wat de wetenschap aan het ver-

haal kan toevoegen is een systematische en expliciete beschrijving met daarbij beho-

rende uitleg" (Thé, 1999). 

De beschrijvingen betreffen 'echte' patiënten en behandelaars. Dat wil zeggen dat we

geen collage hebben gemaakt, of kenmerken van andere patiënten hebben toege-

voegd. Uit het oogpunt van anonimiteit zijn de namen gefingeerd en hebben we,

alleen waar dit nodig was, kenmerken veranderd die nauwelijks invloed hadden op de

eigenheid van de beschreven personen.

Om de lezer enig houvast te bieden, wordt in Figuur 1 een overzicht weergegeven van

alle patiënten en behandelaars die in dit boek worden beschreven.

Figuur 2.2 In dit boek aangehaalde patiënten en behandelaars

M/V Leeftijd Migratie Woonomstandigheden

Hindoestaanse Surinamers

Rosa V 48 Op volwassen leeftijd in kader Zelfstandig, met zoontje

van werk/opleiding

Gladys V 29 Op volwassen leeftijd, Na aantal huwelijken

met ouders weer alleen, zelfstandig

Gerda V 22 In Nederland geboren Bij ouders

Anand M 37 Op jonge leeftijd, met familie In begeleide woonvorm

Soerin M 36 Op jonge leeftijd, met familie In Sociaal Pension

Roy M 33 In pubertijd, met familie Zelfstandig, alleen

Jahroe M 36 Op volwassen leeftijd, om te In Sociaal Pension

studeren, later kwam familie

Jerry M 29 Op jonge leeftijd, met familie Bij moeder

Lenne V 34 Op volwassen leeftijd, in kader Zelfstandig met drie

van huwelijk kinderen

Turken

Mehmet M 31 Op volwassen leeftijd om bij fa- Zelfstandig, alleen

milie te werken en te trouwen

Ali M 36 Op bijna volwassen leeftijd in Zelfstandig, met echt-

kader van gezinshereniging, genote en kinderen

ouders zijn geremigreerd

Ibrahim M 19 In Nederland geboren Bij ouders, zussen,

broer en schoonzus

Métin M 33 Tijdens pubertijd, in kader van Na scheiding gaan zwer-

gezinshereniging ven, nu Sociaal pension

Orhan M 24 In Nederland geboren Bij ouders

Meriam V 32 Op jonge leeftijd, in kader van Zelfstandig met echt-

gezinshereniging genoot en kinderen
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M/V Leeftijd Migratie Woonomstandigheden

Turken (vervolg)

Selim M 30 Tijdens pubertijd, in kader van Officieel woont hij zelf-

gezinshereniging standig, in de praktijk

bij moeder

Abdullah M 21 In Nederland geboren Bij moeder en broer

Yusuf M 31 Op jonge leeftijd, in kader van Sinds scheiding bij

gezinshereniging ouders of in psychiatri

sche ziekenhuizen

Hatice V 42 Tijdens pubertijd, in kader van Sinds scheiding weer bij 

gezinshereniging ouders

Nederlanders

Rianne V 37 - Zelfstandig, alleen

Suzanne V 35 - Met echtgenoot

Geert M 56 - Met echtgenote

Robert M 26 - Zelfstandig, alleen

Gijs M 51 - Onder begeleiding

Henk M 34 - Zelfstandig, alleen

Frank M 26 - Bij ouders

Theo M 56 - Zelfstandig, alleen

Jan M 63 - Zelfstandig, alleen

Monika V 31 - Zelfstandig, alleen

Riet V 47 - Zelfstandig, alleen

Marco M 47 - Zelfstandig, alleen

Luc M 31 - Onder begeleiding

Behandelaars Discipline Opmerking

Sjef M 43 SPV*

Jaap M 50 SPV

Erica V 45 Psychotherapeut, arts Allochtone afkomst

Peter M 52 SPV

Fatih M 36 Psychiater Allochtone afkomst

Dick M 54 Psychiater

Mourad M 51 Maatschappelijk Werker Allochtone afkomst

Corry V 55 SPV

Ans V 41 SPV

Yvonne V 37 Verpleegkundige Allochtone afkomst

Sibren M 57 Psychotherapeut, psycholoog

Esther V 33 SPV in opleiding

Patrick M 49 SPV Allochtone afkomst

Egbert M 41 SPV in opleiding

Frank M 47 SPV

* SPV = Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige
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In hoofdstuk 3, het eerste hoofdstuk van deel II, worden de leefwerelden van de

patiënten geschetst; de migratiegeschiedenis, sociale en economische omstandighe-

den waarin ze leven. In hoofdstuk 4 beschrijven we hoe de ontmoeting met de GGz is

verlopen. 

In hoofdstuk 5 zullen we behandelaars beschrijven en ingaan op verschillen tussen de

leefwerelden van patiënten enerzijds en behandelaars anderzijds.

Deel III Verklarende Modellen, hoofdstukken 6 t/m 9

In deel III komen Verklarende Modellen aan de orde. Een groot aantal deelvragen a, c,

d, e, f, g, i en j (zie paragraaf 1.4.14) wordt hierin behandeld of, als ze reeds aan de orde

kwamen in deel II, verder uitgewerkt. 

Om terug te keren van de leefwereld van patiënten naar de VM-en bleek echter een ver-

taalslag nodig te zijn. We bespreken en analyseren de verhalen daarom van 'breed' naar

'smal', waarbij we in hoofdstuk 6 beginnen met het optekenen van het complete ver-

haal van de patiënten. Hierin beschrijven we een vijftal ideaaltypische verhalen die de

analyse en interpretatie van het interviewmateriaal hebben opgeleverd. Ook de ken-

merken van de patiënten die deze verhalen naar voren brengen komen aan de orde.

Hierbij kijken we vooral naar de rol van etniciteit, de culturele achtergrond en de rol

van migratie, maar ook andere relevante indicatoren zoals leeftijd, sekse, sociaal-eco-

nomische klasse, opleiding, dagelijkse bezigheden, werk en middelengebruik. Dit zijn

min of meer complete verhalen (dus "breed"), niet gestructureerd volgens het VM-

schema, daarom spreken we ook van verhalen maar waar wel al de thema's in voorko-

men waaruit een VM uit geconstrueerd kan worden. 

In hoofdstuk 7 analyseren we de teksten volgens een strakker stramien van de VM-en.

Zo beschrijven we afzonderlijk de ideeën over de oorzaak en het ontstaan van de pro-

blemen en over de behandeling die nodig is. Vervolgens komen we terug op de eerder

beschreven typeringen. Hoe passen de VM-en hier in?

We beginnen hoofdstuk 8 met de reactie van behandelaars op de in hoofdstuk 7 gepre-

senteerde verhalen van patiënten. Hierna construeren we ideaaltypen voor behande-

laars. Centraal in deze typen staat hun houding ten opzichte van de patiënt, met name

de mate waarin zij de patiënt sturen.

In hoofdstuk 9 staan de naasten van de patiënt centraal. In dit hoofdstuk beschrijven

we de organisatie, het verloop en de invloed van de groepsgesprekken, vervolgens zul-

len we de VM-en bespreken die we uit de verhalen van naasten construeerden.

Deel IV Slot 

Hoofdstuk 10 vormt het slothoofdstuk waarin antwoord gegeven wordt op de hoofd-

vraag betreffende de aansluiting van zorg aan allochtone, psychotische patiënten. Naar

aanleiding hiervan worden aanbevelingen gedaan voor behandeling en beleid. 

In dit hoofdstuk lichten we vijf thema's uit. 

1. Sociale factoren en 'social adversity', waarin de bevindingen uit deel II centraal

staan. 
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2. Verklarende Modellen en modelverklaringen. De beperkingen en de mogelijkhe-

den van het concept van Verklarende Modellen worden belicht. 

3. Groepsgesprekken als onderzoeksinstrument of behandelingsinstrument. Hierin

beantwoorden we de vraag naar bruikbaarheid van groepsgesprekken, in onder-

zoek en in de praktijk. 

4. Etniciteit; maakt het iets uit waar je vandaan komt voor het verloop van ziekte en

de behandeling? 

5. Aansluiting, waarin de hoofdvraag van dit onderzoek wordt behandeld en een aan-

tal aanbevelingen voor de hulpverlening beschreven worden. 

We sluiten af met een kritische beschouwing.
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Dit deel, 'Leefwerelden', vormt het eerste deel waarin de gegevens van ons onderzoek

beschreven worden. We beginnen de beschrijvingen van onze vondsten breed, met

twee hoofdstukken over de leefomgeving en persoonlijke geschiedenis van de patiën-

ten. In het eerste hoofdstuk wordt veel aandacht besteed aan de migratieachtergrond,

aangezien deze een belangrijk onderdeel vormt van de vraagstelling. In dit hoofdstuk

komen vragen aan de orde als: Hoe is de migratie verlopen en hoe ging het daarna?

Welke culturele achtergronden speelden en spelen een rol, in welke opzichten zijn

deze anders dan bij allochtone patiënten dan bij de Nederlandse patiënten? En welke

rol speelt religie? In welke omstandigheden leven de patiënten nu? 

Het volgende hoofdstuk (4) gaat over een specifiek onderdeel van de leefwereld van

patiënten, namelijk hun contact met de GGz. We beschrijven hoe de ontmoeting ver-

lopen is en welke factoren hierbij een rol spelen.

Hierna zullen we in hoofdstuk 5 de leefwereld van de behandelaars beschrijven. Dit

onderwerp is relevant omdat de sociaal-culturele afstand tussen patiënten en behande-

laars invloed heeft op de mate waarin ze in staat zijn om elkaar te begrijpen en dus op

de aansluiting van de behandeling. Het gaat in dit hoofdstuk enerzijds om de leef- en

werkomgeving van de behandelaars en anderzijds over hun visie op de leefwereld van

patiënten, waarbij we hun kennis over de achtergrond van hun patiënten beschrijven.

LEEFWERELD EN PSYCHOTISCHE PROBLEMEN
Wij gingen ervan uit dat de ziekte verweven is met de context. Inderdaad, wanneer

patiënten gevraagd wordt naar hun problemen, vertellen ze een veel breder verhaal dan

alleen over de psychotische problematiek waarvoor ze in behandeling zijn. De antwoor-

den hebben niet louter betrekking op een psychose of enkele ziekte-episodes, maar op

hun levensgeschiedenis, de leefomstandigheden en met name de vele grote problemen

die ze op hun pad vinden. Patiënten vertellen bijvoorbeeld over hun contact met fami-

lie, hun partner, kinderen, huisvesting, werk, migratie, armoede en drugsgebruik.

Naast grote problemen die er omtrent deze onderwerpen gemeld worden, hebben de

patiënten vaak ook last van belevingen die in de psychiatrie als psychotisch geduid wor-

den, zoals in de war zijn, stemmen horen en het gevoel achtervolgd te worden. Maar

wanneer ze aan het woord zijn over hun problemen dichten zij een veel prominentere

rol toe aan de leefomstandigheden dan aan psychotische stoornissen. 

Ook Kleinman benadrukt het belang van de leefwereld ('social reality'). Het onderdeel

hiervan dat te maken heeft met ziekte noemt hij de 'clinical reality'. Dit is de sociaal en

cultureel gevormde reactie op ziekte binnen de 'social reality' (Kleinman, 1980, pp. 35-

37). Dit onderdeel heeft dezelfde kenmerken en maakt dezelfde veranderingen door als

de 'social reality' in zijn geheel. Deze 'clinical reality' vormt een symbiotisch geheel

met de leefwereld. Kleinman gaat verder met het centraal stellen van ziekte en komt

tot Verklarende Modellen van ziekte. Deze stap zullen wij hier nog niet maken. In dit

deel staan, evenals in de verhalen van de patiënten, de leefwereld en persoonlijke

geschiedenis centraal.

De ondergeschikte rol van psychotische problemen, of de belangrijke plaats van socia-

le problemen, zoals we deze tijdens de gesprekken tegenkwamen, zijn op verschillen-

de manieren te verklaren. 
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1. Op de eerste plaats hebben we tijdens de gesprekken niet bij voorbaat een psychia-

trische term als psychose willen gebruiken. Daarom hebben we gevraagd naar ideeën

die mensen hebben over het ontstaan, de oorzaak en het verloop van hun problemen.

Patiënten reageren hierop door te vertellen over de problemen die hen op dat

moment de grootste zorgen baren. Tot op zekere hoogte zijn de antwoorden van de

patiënten dus beïnvloed door de 'demand characteristics' van de onderzoekssituatie. 

2. De tweede verklaring heeft hier direct mee te maken. De situatie waarin het gesprek

plaatsvindt is er naar. Een niet medicus, de onderzoeker (LO), vraagt in de eigen leef-

omgeving naar 'problemen', waarbij patiënten niet in eerste instantie denken aan

psychische problemen, maar eerder aan problemen in deze context. 

3. Ten derde kan de ondergeschikte rol van psychose in de verhalen veroorzaakt zijn

door meer subtiele 'demand characteristics': de achtergrond en invalshoek van de

onderzoekers. Vergelijkbare verschillen zijn ook op andere gebieden gevonden, bij-

voorbeeld in de studie van mensen die politiek geweld hebben meegemaakt.

Onderzoekers die in het 'trauma'-paradigma geschoold zijn, beschouwen deze groep

vooral als 'slachtoffers' en constateren veel symptomen van psychopathologie, met

name van PTSD (post-traumatic stress disorder). Onderzoekers die meer aandacht

besteden aan de sociale context en de verhalen van de betrokkenen zelf, zijn eerder

geneigd deze mensen als 'survivors' te beschouwen. Deze onderzoekers vermelden

vooral een preoccupatie met levensproblemen (werkloosheid, verveling, onzeker-

heid, vermiste familieleden et cetera), copingstrategieën, dagelijkse functionering en

de manier waarop de betrokkenen zin aan hun bestaan geven (vgl. Ingleby, 2005). 

4. Op de vierde plaats kan de symbiose van ziekte en de leefwereld een rol spelen.

Chronische ziektes, zoals chronische psychiatrische stoornissen, zijn diep geworteld

in de sociale wereld, en daarom onlosmakelijk verbonden met de structuren en pro-

cessen die deze wereld vormen (Kleinman, 1988c, p. 186). Hoewel de patiënten niet

precies refereren aan psychose, is het mogelijk een inbedding van hun psychiatri-

sche problemen (zoals psychoses) in hun beschrijving van de leefwereld te herken-

nen. 

Mogelijkerwijs verklaren patiënten door het beschrijven van de context waarin zij

leven en hebben geleefd het ontstaan van psychotische problemen, zonder deze

expliciet te benoemen. Volgens sommige auteurs kan chronische psychose veroor-

zaakt worden door de leefomgeving (vgl. Cantor-Graae & Selten, 2005) en is het ver-

haal van de patiënten hiervan een bevestiging. Hieronder gaan we uitgebreider in op

deze invalshoek.

5. Een vijfde mogelijke verklaring van de ondergeschikte rol van psychose in de verha-

len van patiënten is het ontbreken van ziektebesef (bijvoorbeeld Amador et al., 1991,

1994; Takai et al., 1992; Young et al., 1993; Lysaker en Bell, 1994; McEvoy et al.,

1996). Patiënten noemen in eerste instantie geen problemen omtrent hun psycho-

se omdat ze een gebrekkig besef hebben over deze psychose. Deze ontkenning of

niet herkennen van psychoses zou, volgens aanhangers van deze stelling, een deel
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van hun ziekte zijn. Er ontbreekt een duidelijk afgebakend besef van de ziekte, wat

volgens deze visie juist weer een van de symptomen is. 

6. De zesde mogelijke verklaring betreft de selectie van de onderzoeksgroep. Zij zijn

allemaal in behandeling, hierdoor zouden ze (bijna) geen last meer hebben van psy-

chotische problematiek. Hiervoor worden ze immers gericht behandeld. Deze stel-

ling kunnen we voor een belangrijk deel meteen ontkrachten. De patiënten noemen

in tweede instantie wel problemen die in de psychiatrie psychotische problemen

worden genoemd, maar deze vormen slechts een deel van de problemen waar ze nu

mee te maken hebben. Daarbij hebben dezelfde patiënten volgens hun behandelaars

nog steeds forse psychotische problematiek, ondanks de -vaak jarenlange- behande-

ling. Wellicht proberen de patiënten te laten zien dat er misschien wel psychotische

problematiek is, maar dat dit slechts één onderdeel is van hun leven, van hun pro-

blemen, van hun identiteit.

Aan het einde van dit deel geven wij aan welke verklaringen volgens ons stand hou-

den en waarom.

LEEFWERELD 
Allereerst lichten we de manier toe, waarop we het begrip 'leefwereld' in dit boek

gebruiken. 

In de sociale wetenschappen wordt dit begrip door verschillende auteurs op verschil-

lende manieren opgevat. De oorsprong van het begrip ligt in de fenomenologie van

Edmund Hüsserl (1859-1938). Later heeft de filosoof en socioloog Alfred Schütz (1899-

1959) het begrip aangepast en gebruikt als basis voor zijn sociaal-wetenschappelijke

methodologie. Bij beide auteurs heeft het begrip betrekking op de interpretatieve struc-

turen aan de hand waarvan de wereld wordt ervaren. 

Dit begrip stond centraal in de Amerikaanse traditie van 'symbolisch interactionisme',

waarin de nadruk niet zozeer ligt op 'objectieve' feiten als determinanten van gedrag,

maar op de feiten zoals deze door mensen worden ervaren. Dit beginsel wordt o.a. ver-

woord in de bekende uitspraak van W.I. Thomas (Thomas & Thomas, 1928/1970): "If

men define situations as real, they are real in their consequences".  

In Nederland is het begrip 'leefwereld' vooral bekend geworden door het werk van de

Duitse socioloog Jürgen Habermas. Habermas nam het begrip Lebenswelt van Husserl

als uitgangspunt en heeft de leefwereld gedefinieerd als een geheel van impliciete van-

zelfsprekendheden, een reservoir van in gesprekken niet nader gethematiseerde over-

tuigingen betreffende de objectieve, de sociale en de subjectieve wereld (Van Hoof &

Van Ruysseveldt, 1996, pp. 305-306). Kunneman (1983) beschrijft Habermas' definitie

van Lebenswelt als "een geheel van cultureel doorgegeven interpretatiekaders dat talig

georganiseerd is" (p. 101). Met andere woorden, de leefwereld volgens Habermas

bestaat uit een kader waarin (d.m.v. communicatief handelen) continu veel gebeurt. De

omlijsting staat vast, maar daarbinnen is alles steeds in beweging, wordt steeds

gezocht naar gedeelde begrippen. In deze interpretatie van het begrip 'leefwereld' ligt

de nadruk weer op de interpretatiekaders die ten grondslag liggen aan de allerdaagse

beleving van mensen.
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Het begrip 'social reality' van Arthur Kleinman heeft duidelijk verwantschap met dit

begrip. Dit geeft aan dat er veel raakvlakken bestaan tussen het symbolisch interactio-

nisme en de antropologische traditie van etnografisch onderzoek. 'Social reality' geeft

betekenis aan de interacties buiten het individu en tussen personen:

It is the transactional world in which everyday life is enacted, in which social roles are defi-
ned and performed, and in which people negotiate with each other in established status rela-
tionships under a system of cultural rules. Social reality is constituted from and in turn con-
stitutes meanings, institutions, and relationships sanctioned by society. 
(Kleinman 1980, 35-36) 

Habermas en Kleinman zijn voorbeelden van auteurs die de nadruk leggen op de cog-

nitieve aspecten van de leefwereld: ze vatten deze op als een systeem van gedeelde bete-

kenissen. In veel andere sociaal-wetenschappelijke studies krijgt het begrip 'leefwe-

reld' echter een bredere betekenis: het verwijst naar de wereld zoals deze door mensen

wordt beleefd. Hier ligt de nadruk niet alleen op interpretatiekaders en betekenisge-

ving, maar ook op wat er geïnterpreteerd en beleefd wordt - de allerdaagse wereld waar-

in mensen verkeren. Zo wordt het begrip veelal gebruikt om te verwijzen naar onder-

zoek waarin de allerdaagse leefomstandigheden van mensen in kaart wordt gebracht,

waarbij de nadruk steeds ligt op de manier waarop mensen hun wereld beleven. Soms

wordt dit aangeduid als 'omgevingsonderzoek' of een 'ecologische' benadering. Zo is

het begrip langzamerhand losgekoppeld geraakt van de fenomenologische traditie

waarin het ontstaan is.

In dit onderzoek gebruiken wij het begrip 'leefwereld' vooral op deze bredere manier.

Wij richten onze aandacht niet zozeer op de cognitieve kaders die aan de beleving van

mensen ten grondslag liggen, maar vooral op de concrete omstandigheden waarin

mensen leven, inclusief de persoonlijke geschiedenis die deze omstandigheden heeft

beïnvloed. Voor onze beschrijving van de leefwereld van patiënten of behandelaars zijn

dus alle omstandigheden relevant, inclusief de huidige leefomgeving en de vroegere

geschiedenis van een individu. Uiteraard is het de wereld zoals deze door het individu

wordt beleefd, dat voor ons doorslaggevend is. In het geval van Abdullah, bijvoorbeeld

(zie paragraaf 3.3.1 hieronder), vindt de onderzoeker (LO) zijn woonomstandigheden

schraal, vuil en deprimerend - maar het ongenoegen van Adbullah zelf heeft uitslui-

tend betrekking op de krappe woonruimte in zijn huis. 

Onder de noemer 'leefwereld' gaan we onder andere in op sociale factoren - vooral

negatieve - die van invloed kunnen zijn op het welbevinden van mensen. Deze facto-

ren kunnen een rol spelen bij het in stand houden van een psychotische stoornis en

zelfs, volgens sommige onderzoekers, bij het ontstaan van deze stoornissen. Met name

in de discussie van hoofdstuk 3 wordt uitgebreid aandacht besteed aan de risicofacto-

ren die we opmerkten in de onderzoeksgegevens en aan recente literatuur die hierover

verschenen is. 
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3.1 INLEIDING

In dit hoofdstuk worden de leefwerelden beschreven van de onderzochte patiënten.

Deze leefwereld vormt de achtergrond van hun Verklarende Modellen (VM-en).

Zonder kennis van deze achtergrond blijft het onduidelijk hoe de VM-en geïnterpre-

teerd dienen te worden. Om het betoog van patiënten te begrijpen, moeten we naar de

situatie kijken van waaruit zij spreken. Dit geldt bij uitstek voor mensen met een ande-

re culturele achtergrond. 

In wat voor een wereld kwamen wij in dit deel van het onderzoek terecht? We onder-

zochten Hindoestaans Surinaamse, Turkse en Nederlandse patiënten met chronisch

psychotische klachten. De leefwereld van mensen met soortgelijke klachten is sowieso

armoediger, eenzamer en meer beperkt dan die van gezonde mensen. Daarnaast heb-

ben we in deze studie te maken met een patiëntengroep die waarschijnlijk nog kwets-

baarder is dan de norm voor mensen met chronisch psychotische belevingen. Zoals we

in hoofdstuk 2 hebben gezien is er wellicht sprake van een selectiebias vanwege het feit

dat 'onze' patiënten in bepaalde deelnemende GGz instellingen worden behandeld. De

meest weerbare individuen en degenen die op veel sociale en materiele steun kunnen

rekenen, zullen beter in staat zijn om zich maatschappelijk te handhaven zonder in

contact te komen met de GGz. Indien ze voor behandeling kiezen, zullen deze indivi-

duen waarschijnlijk de voorkeur geven aan particuliere behandeling in plaats van het

reguliere aanbod. Tenslotte verwachtten we bij de allochtone patiënten in onze onder-

zoeksgroep, omdat ze allochtonen zijn, een zekere mate van achterstelling, armoede,

uitsluiting en discriminatie. 

Om al deze redenen waren onze verwachtingen omtrent de leefwereld van de onder-

zoeksgroep tamelijk sober. Maar toen we op pad gingen om de mensen in hun eigen

omgeving te bezoeken, troffen we vaak toestanden van sociaal isolement, verwaarlozing

en armoede aan, die nog schrijnender waren dan we hadden verwacht. Het was voor ons

dan ook niet verbazingwekkend dat het relaas van deze patiënten vooral te maken had

met hun huidige misère en in veel mindere mate met de symptomen van hun psychopa-

thologie. Enerzijds beïnvloedt de leefwereld de psychotische problemen, anderzijds beïn-

vloeden psychotische problemen de leefwereld. Met name voor de allochtone patiënten

geldt dat beide invloeden negatief zijn en zo een negatieve spiraal van ellende vormen.

Om het onderzoeksmateriaal te structureren hebben we verschillende aspecten van de

leefwereld uit elkaar gehaald, hoewel ze in werkelijkheid nauw met elkaar verweven

zijn. We beginnen met de beschrijving van de migratiegeschiedenis (paragraaf 3.2). We

beschrijven de motieven waarvoor en de manier waarop Turken en Hindoestaanse
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Surinamers gemigreerd zijn. Deze migranten kwamen naar en bleven in Nederland

omdat hier hun mogelijkheden en die van hun kinderen beter leken. De Nederlanders

die naar een ander gebied verhuisden (interne migratie) deden dit vanwege psychoti-

sche klachten en opname in begeleide woonvormen.

In paragraaf 3.3 komen de woonomstandigheden aan bod: hoe kan de woonomgeving

beschreven worden, met wie wordt samengewoond, in welke constellaties en op welke

manier worden deze woonomstandigheden beleefd. Ook hier waren verschillen merk-

baar tussen de drie etnische groepen.

In paragraaf 3.4 gaan we in op hoe patiënten de dag invullen. Met name is er aandacht

voor de vaak gebrekkige invulling en structuur. 

Drugsgebruik kan bij een deel van de patiënten gezien worden als een onderdeel van de

daginvulling. Het geld en de drugs moeten ergens vandaan gehaald worden en de drugs

worden gebruikt. Het zijn vooral de allochtone patiënten die (hard-)drugs gebruiken.

Hoe het tot dit gebruik gekomen is en de problemen die hiermee samen hangen wor-

den besproken in paragraaf 3.5.

In paragraaf 3.6 komen de sociale structuren waarin patiënten leven aan de orde, waar-

onder de familierollen waaraan ze moeten voldoen. De steun vanuit de omgeving -

meestal door familie - wordt beschreven, alsmede de taken en rol van de patiënten in de

familienetwerken. Ook is er aandacht voor de huwelijksperikelen van patiënten.

Paragraaf 3.7 geeft weer hoe mensen met religie en levensbeschouwelijke aspecten omgaan.

Hierin beschrijven we niet alleen officiële religieuze stromingen die patiënten aanhan-

gen, maar wordt ook aandacht besteed aan geïndividualiseerde 'religies' (bijvoorbeeld

muzikale genres) zoals die door een aantal Nederlandse patiënten beschreven wordt.

In paragraaf 3.8 wordt de situatie bij afsluiting van dit onderzoek beschreven. We schrok-

ken opnieuw toen we na enkele jaren deze groep gevolgd te hebben de balans opmaakten.

Vooral een groot deel van de allochtone patiënten maakte het slecht. Het ging met name

om die patiënten waarvan wij dachten dat ze al in de marge zaten. Het kon nog erger.

We sluiten dit hoofdstuk af met een discussie waarin we stil staan bij de betekenis van

de soms extreme vormen van 'social adversity' die we in de onderzoeksgroep aangetrof-

fen hebben.

3.2 MIGRATIE

3.2.1 MIGRATIEGESCHIEDENIS TURKEN EN DE VERHALEN VAN MEHMET EN ALI
Twee van de 17 Turkse patiënten in het onderzoek zijn in Nederland geboren. De mees-

ten zijn naar Nederland gemigreerd tussen hun derde en 16e levensjaar: ze behoren dus

tot de zogenaamde 'tussengeneratie'. Eén patiënt emigreerde op 18 jarige leeftijd en één

op z'n 21e. Op één na hebben ze (ook) een Nederlands paspoort.

De migratie was, met uitzondering van de twee volwassen migranten, die in het kader van

hun huwelijk met een Nederlands-Turkse werden toegelaten, het gevolg van gezinshereni-

ging. Hierbij vond hereniging met vader plaats, die al jaren als gastarbeider in Nederland

werkte en woonde. Gedurende hun verblijf in Nederland gingen deze gastarbeiders spo-

radisch terug naar Turkije naar hun gezin. Meestal kwamen daar een aantal kinderen bij.

Deze kinderen zagen hun vader alleen als hij eens in de zoveel jaren naar Turkije kwam.
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In de tijd dat de meeste vaders van de patiënten zich hier vestigden, vanaf de jaren '70,

ontstonden er in Nederland steeds meer activiteiten en structuren voor gastarbeiders

uit Turkije, zoals belangenorganisaties en koffiehuizen (Yerden, 2000, pp. 6-7). 

In de gesprekken met Turkse patiënten worden de koffiehuizen nog steeds als belang-

rijke ontmoetingsplaats genoemd, toen voor hun vaders en nu ook voor hen. Met de

indertijd opgerichte belangenorganisaties voor Turkse migranten is geen contact, de

meeste patiënten en hun families weten niet van hun bestaan of voelen zich hierdoor

niet aangesproken. De steunfunctie die gastarbeidersnetwerken hebben gehad, lijkt

verdwenen. Deze functie is overgenomen door familie die zich inmiddels ook in

Nederland heeft gevestigd.

De Turkse gastarbeiders, vaders van de patiënten, hebben hun vrouwen en kinderen

naar Nederland gehaald en hier hun kinderen verder zien opgroeien. Voor een aantal

is dit een belangrijke reden om in Nederland te blijven. Ze onderhouden intensief con-

tact met hun inmiddels volwassen kinderen en hebben minder contact met de familie

in Turkije. Een aantal van hen doet echter waar jarenlang onder gastarbeiders over is

gesproken en keert terug naar Turkije. Dat betekent voor vier Turkse patiënten dat hun

ouders en soms ook broers en zussen naar Turkije zijn geremigreerd. Zoals de ouders

van een van de Turkse patiënten, Ali: zijn vader gaf hem de keuze mee te gaan of in

Nederland te blijven

Ali: "Vader heeft wel aangeboden om samen terug te gaan maar ik heb aan de toekomst
gedacht en ben hier gebleven."

Ook de Turkse patiënten spelen met het idee terug te keren. Een enkeling wil dit beslist

niet. Dit zijn patiënten, die op jonge leeftijd naar Nederland zijn gekomen of hier zijn

geboren, die zich meer verbonden voelen met Nederland en hun hier wonende socia-

le netwerk dan met (familie in) Turkije. Ze spreken de Nederlandse taal beter dan de

Turkse en hebben hier hun sociale contacten. Hun waarden en normen en belangstel-

ling zijn meer gericht op het leven hier dan in Turkije. Zij voelen dan ook weinig

behoefte terug te keren naar Turkije, behoudens voor vakantie.

Een veel groter deel van de Turkse patiënten echter, voelt zich meer tot Turkije en hun

daar wonende familieleden aangetrokken, dan tot Nederland en hun in Nederland

wonende netwerk. Zij voelen zich in Nederland zelfs eenzaam en ziek en zien de oplos-

sing in terugkeer naar Turkije. Mehmet is hier een voorbeeld van.

In de ruime flat van Mehmet wonen nog twee personen. Beide spreken geen Nederlands.
Mehmet vertelt dat het vrienden zijn. Illegalen in Nederland en ze zouden op straat moe-
ten leven. Hij heeft ze in huis gehaald omdat hij anders "dood gaat van eenzaamheid",
zoals hij zegt. 
Mehmet is vier jaar geleden met een in Nederland wonende Turkse getrouwd en met haar
naar Rotterdam verhuisd. Na een paar maanden zijn ze uit elkaar gegaan. Over het hoe
en waarom van de scheiding laat hij zich niet uit. Hij benadrukt wel dat hij zich al tij-
dens zijn huwelijk bijzonder eenzaam voelde.
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Met zijn ex-vrouw en haar familie heeft hij geen contact meer. Hij heeft nauwelijks fami-
lie in Nederland wonen, alleen een oom die hij nog zelden ziet. Hij heeft veel heimwee
naar Turkije en belt wekelijks met zijn moeder. Hij probeert samen met zijn behandelaar
de terugtocht naar Turkije te regelen.
Bij afsluiting van dit onderzoek is dit overigens nog steeds niet gelukt vanwege juridische
obstakels en problemen met zijn WAO-uitkering.

Met name patiënten die pas op latere leeftijd (vanaf de pubertijd) naar Nederland kwa-

men, denken aan definitieve terugkeer. Zij hebben in Turkije nog veel familie, een soci-

aal netwerk waarop zij terug kunnen vallen bij terugkeer. Toch is terugkeer naar

Turkije ook voor hen een moeilijke keuze. Enerzijds voelen ze zich minder ziek in

Turkije, hebben daar zelfs geen medicatie of behandeling nodig. Anderzijds is terug-

keer om een aantal redenen een lastige en moeilijk uitvoerbare keuze. 

Ali noemt zijn kinderen de vierde generatie, volgens de CBS-criteria horen ze tot de twee-
de generatie. Ali wil hiermee aangeven dat ze, hoewel de familie oorspronkelijk afkomstig
is uit Turkije, tot de zoveelste generatie horen die in Nederland opgroeit. Zij hebben een
Nederlandse opleiding, spreken Nederlands en zijn in staat precies te doen wat deze
Nederlandse maatschappij van ze verwacht. Daardoor kunnen zij ook carrière maken.
Dat is een groot verschil met de eerste generatie Turken die nooit iets van Nederland heb-
ben overgenomen. Ali benadrukt dat Nederlanders de Turken zijn gaan kennen en Turken
de Nederlanders. De Turken zijn nu geen vreemden meer voor Nederlanders wat ook bete-
kent dat ze meer kansen krijgen, met name op de arbeidsmarkt. Deze Turken zullen zich
misschien ook wat meer Nederlands voelen. Als hij in Nederland naar school was geweest,
was hij misschien nu wel dokter geweest! Zijn oudste dochter is heel erg slim, de beste van
haar klas. Hij verwacht veel van haar. 
Hij zou zelf wel terug willen naar Turkije. Voelt zich daar beter. Maar thuis is waar je
eten hebt, zegt hij. Dat is in Nederland, zeker nu hij weet dat hij niet in aanmerking komt
voor een WAO-uitkering en dus geen inkomen heeft als hij naar Turkije remigreert.
Verder noemt hij de betere toekomst die zijn kinderen in Nederland hebben. Hij wil niet
definitief naar Turkije terug terwijl zijn kinderen nog hier wonen. 
Zijn vrouw heeft ook veel heimwee naar Turkije, vooral naar haar jongste broer en moe-
der. Ze willen proberen haar moeder naar Nederland te laten komen voor een paar maan-
den. Ze hebben namelijk ook hulp in het huishouden nodig. Zijn vrouw heeft heel vaak
ernstige hoofdpijn waardoor ze zelfs niet meer kan koken op zulke momenten. Hij moet
dan eten van buiten de deur halen.

De zorg voor de kinderen, diens toekomstmogelijkheden en hun eigen kansen zijn vol-

gens de patiënten beter in Nederland dan in Turkije en daarmee de belangrijkste motiva-

ties om niet te remigreren. Ali noemt als oplossing familieleden, zoals de moeder van zijn

vrouw, uit Turkije naar Nederland halen. Hij weet dat dit slechts tijdelijk een oplossing

zal bieden. Een ander probleem bij eventuele terugkeer naar Turkije is dat hun kinderen

niet mee willen. Ze spreken vaak slecht Turks (worden daar in elk geval steeds tijdens hun

vakanties in Turkije door familieleden op gewezen) en willen niet wonen in een land dat

ze alleen van vakanties kennen. Hun kinderen voelen zich thuis in Nederland.
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Een praktisch bezwaar om terug te keren is van financiële aard. De meeste patiënten

hebben een uitkering in Nederland, deze vervalt wanneer ze voor langere tijd in Turkije

verblijven. Alleen een WAO-uitkering wordt doorbetaald. Voor sommige patiënten

hebben zulke praktische overwegingen sterke invloed op hun sociaal-psychisch wel-

zijn, zoals het verhaal van Ali illustreert.

Tijdens een gesprek met Ali en zijn echtgenote komt ook aan de orde hoe groot de teleur-
stelling was toen hij niet in aanmerking bleek te komen voor een WAO uitkering. Deze
teleurstelling zorgde voor een terugslag.
Echtgenote: "Het ging eigenlijk heel goed met hem toen zou hij gepensioneerd worden door
het GAK, in de WAO terecht komen. Daar had hij al zijn hoop op gevestigd. Toen hij te
horen kreeg dat het niet door zou gaan is het weer veel slechter gegaan." 
Behandelend SPV: "Dat klopt we hebben er heel veel werk van gemaakt. We hebben ook
het bureau van rechtshulp ingeschakeld. Tenslotte kwam hij om heel veel redenen net niet
in aanmerking voor een WAO uitkering. (…) 
Uit informatie die ik krijg tijdens de consulten hoor ik dat hij last heeft van stemmen. En
dan pas ik aan de hand daarvan de dosering een beetje aan. De ene keer een beetje meer
de andere keer een beetje minder en inderdaad, na die afwijzing van de WAO uitkering
is het erg achteruit gegaan met hem. In het totale beeld maakt het niet zoveel uit maar
hij heeft meer moeite om zijn prik te komen halen, hij zei: 'het hoeft van mij niet meer,
ik hoef geen prik meer als ik toch geen uitkering krijg.' Maar in het totale beeld vond ik
het niet zoveel uitmaken." 
Echtgenote: "Hij was minder actief en daarna 15 dagen nadat hij de prik had moeten
komen halen was hij niet normaal."
Onderzoeker (FT): "Hoe denkt u (echtgenote) dat het komt, was het alleen de uitkering
of waren er ook andere oorzaken?"
Echtgenote: "Het was toch die uitkering. Hij wilde die zo graag." 
SPV: "Wat zouden jullie gedaan hebben als jullie die uitkering hadden gekregen?"
Ali: "Dan zou ik heel blij zijn en zou ik 5 of 6 maanden naar Turkije gaan. De kinderen
zouden dan een goed inkomen hebben in die tijd. Nu kan ik maar 6 weken per jaar gaan.
Vier weken is betaald en 2 weken is onbetaald. Nu hebben de kinderen dus geen inkomen
in die weken. De periode dat ik daar ben voel ik mij een stuk beter. Dat komt misschien
ook door de weersverandering. Ik hou ervan om daar naar allerlei plaatsen toe te gaan."
Hierop zegt de echtgenote: "Het gaat inderdaad een stuk beter in Turkije. Hij heeft zelfs
het idee dat hij in Turkije geen medicijnen meer nodig zou hebben als hij daar zou zijn."
SPV: "De kinderen zouden hier blijven vanwege de school?"
Ali: "Ja." 

Problemen rond vrijheid van vestiging zorgen voor psychische druk die deze patiënten

maar moeilijk kunnen hanteren. Het veroorzaakt veel stress waardoor ze zich ziek voe-

len. De toch al kwetsbare personen krijgen te maken met extra druk waardoor ze vaak

in een neerwaartse spiraal terecht komen. Hoewel ze zich beter zeggen te voelen in

Turkije, is van mogelijke terugkeer geen sprake. Kinderen zouden in Nederland een

betere toekomst hebben en willen bovendien niet mee. Een WAO uitkering is moeilijk

te realiseren en zonder deze uitkering is er geen inkomen. Ook speelt het leven tussen
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twee werelden hen parten, waar zijn ze nu het beste af? Ze hebben het gevoel nergens

bij te horen. Ze zijn geen echte Turken meer, ze wonen er immers niet meer en hun

kinderen spreken de taal nog nauwelijks. Aan de andere kant voelen ze zich ook niet

volledig Nederlands. Deze spagaat tussen beide werelden, in Nederland en Turkije, is

een enorme aanslag voor het psychisch welbevinden. Dit geldt voor alle migranten,

niet alleen de patiënten (vgl. de vrouw van Ali die ook ernstige klachten heeft vanwege

psychische druk door migratie en de eenzaamheid die daarna volgde). Migratie is hier-

mee aantoonbaar een belangrijke factor in de context van de ziekte.

3.2.2 MIGRATIE VAN HINDOESTAANSE SURINAMERS EN DE VERHALEN VAN ROSA
EN SOERIN

De families van de Hindoestaanse Surinamers komen oorspronkelijk uit India. Na de

afschaffing van de slavernij in Suriname in 1863 kwamen in grote getale Hindoestaanse

contractarbeiders, koelies, vanuit het toenmalige Indië naar Suriname om daar het sla-

venwerk op de plantages over te nemen. Vanaf de jaren 60 ontstonden er meer arbeids-

mogelijkheden in Nederland, de levensstandaard was hoger en toen ook de reismoge-

lijkheden beter en goedkoper werden, was dat voor veel Surinamers een reden naar

Nederland te komen (Lucassen & Penninx, 1999). Het waren toen overwegend Creoolse

kinderen die naar Nederland werden gestuurd om hier te gaan studeren. 

De onafhankelijkheid in 1975 werd door de bevolking met angst tegemoet gezien van-

wege de sterk rivaliserende bevolkingsgroepen in Suriname en vanwege de onzeker-

heid omtrent de economische toekomst van Suriname. Vlak voor de onafhankelijkheid

(1974-1975) vestigden zich ruim 55.000 Surinamers in Nederland (Entzinger, 1990).

Migratie naar Nederland was geen elitezaak meer. Er kwamen mensen uit alle sociale

klassen naar Nederland, waaronder veel Hindoestanen en Javanen, gestimuleerd door

de angst voor een Creoolse overheersing en op zoek naar economische mogelijkheden

(Van Heelsum, 1997). Vlak voor de visumplicht in 1980 vestigden zich nogmaals rela-

tief veel Surinamers in Nederland. In 1980 vond ook de staatsgreep plaats en kwam

Suriname onder militair gezag, onder leiding van Desi Bouterse. Na de december-

moorden in 1982 werden Surinamers ook als vluchtelingen in Nederland opgenomen.

Daarnaast worden vanaf 1980 alleen nog Surinamers in Nederland toegelaten die in

het kader van de gezinshereniging hiernaartoe komen. 

Op deze manier is tot 1986 zo'n één derde van de potentiële bevolking van Suriname

naar Nederland geëmigreerd (Entzinger, 1990). Ondanks pogingen van de

Nederlandse overheid om een te grote concentratie van deze immigranten in de rand-

stad te voorkomen, woont ongeveer de helft van alle Surinaamse immigranten in de

steden Amsterdam, Rotterdam en Den Haag (Van Heelsum, 1997). 

Bovenstaande redenen vormden ook voor patiënten en ouders van patiënten de moti-

vaties om naar Nederland te komen. Soms kwamen de patiënten als verkenner naar

Nederland, met de verantwoordelijkheid die erbij hoorde - zoals Rosa, een

Hindoestaans Surinaamse patiënte van 48.

Rosa was de derde uit een grote familie met zeven kinderen. Zij is naar Nederland geko-
men aan het eind van 1974, toen de onafhankelijkheid er aan zat te komen en veel
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Hindoestaanse Surinamers economische achteruitgang vreesden en ook bang waren voor
onderdrukking, of agressie van de Creoolse Surinamers tegen hun groep. Sommigen vrees-
den massale roof, rellen en slachting na de onafhankelijkheid. Dat is volgens Rosa ook pre-
cies het motief geweest van haar vader om haar als 19-jarig meisje naar Nederland te
laten gaan: "Ik ging naar Nederland vanwege de economische en raciale toestanden". 

Het grote gezin waar zij uit kwam had het niet breed. Haar twee oudste zusters waren al
getrouwd en konden min of meer in het eigen onderhoud voorzien. Dat gold niet voor
haar drie broers en twee zusters onder haar. Door de onrust in die tijd moest zij stoppen
met de kweekschool, die tijdelijk de deuren sloot, en ging zij werken als ziekenverzorgen-
de in opleiding, waarbij zij elders in een verpleegstersinternaat woonde. Haar vader vrees-
de dat zij als alleenstaand meisje gevaar zou lopen na de onafhankelijkheid. En toen een
vriend van hem twee van zijn dochters en een zoon naar Nederland wilde laten afreizen,
met de hoop op betere vooruitzichten aldaar, vroeg vader of Rosa niet met hen mee zou
kunnen reizen. Hij hoopte dat ze daar meer kansen had en misschien zou zij, als ze goed
betaald werk kon krijgen, ook de familie vanuit Nederland wat kunnen ondersteunen. Er
moest in ieder geval geld komen voor de school van de drie jongste broers. 

Zo vertrok Rosa min of meer hals over kop naar Nederland als een soort verkenner voor
de familie. In Nederland kreeg ze al snel werk als ziekenverzorgende in opleiding en ging
op kamers wonen. Hier voelde ze zich erg eenzaam met alleen de twee dochters van een
vriend van haar vader die ze niet zo goed kende en die ook niet dichtbij woonden. 

Enkele patiënten werden als het ware 'vooruitgestuurd', zoals Rosa. De meesten kwa-

men echter met familie, na elkaar, naar Nederland. De migratie voltrok zich in etappes.

Vaak kwamen één of beide ouders eerst, waarna de oudste kinderen volgden, daarna

de jongere, et cetera. De grootouders zorgden in Suriname voor de kleinsten. In

Nederland zijn ze in eerste instantie opgevangen door min of meer vreemden, een

oom of een huwelijkspartner. Vaak duurde het jaren voordat het gezin weer compleet

was. Het contact dat in deze periode verwaterde, blijkt daarna lastig te herstellen.

Soerin kwam op 12 jarige leeftijd naar Nederland. Hij heeft 9 broers en zussen, waarvan
er één in Nederland geboren is. De migratie van het gezin verliep in kleine stapjes. Steeds
kwamen er één of twee gezinsleden naar Nederland. 
Toen de ouders, drie van hun kinderen en de oma van Soerin in Nederland waren, bleef
hij achter met vier broers. De oudste van 16 werd geacht op hen te passen.
"Mijn oma is voor mij gekomen, voor mij. Eerst kwamen mijn kleine zusjes en kleine
broertje, daarna is mijn oma gekomen en daarna zijn wij gekomen. Dus wij hebben niet
lang in Suriname gewoond, toen mijn oma al hier was gekomen. We woonden daar maar
een paar maanden [alleen]. Mijn grote broer van 16 en ik die gingen op ons opletten weet
je, maar we waren wel stout een beetje weet je we waren wel stout."

Onder dwang van zijn vader zijn ze alle vijf tegelijk naar Nederland gekomen. Ze wilden
niet meer omdat ze in Suriname veel meer vrijheid hadden. Ze moesten naar Nederland
om hier te studeren en werken. Vader dreigde hen te komen halen.
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Een consequentie van de migratie in kleine groepjes is dat het contact tussen de ver-

schillende gezinsleden verwatert. Er is geen sprake van een stabiele basis bij aankomst

in Nederland, waar een hoop van ze gevraagd wordt in de zin van aanpassing en

omschakeling naar een andere leefomgeving. Ze konden niet terugvallen op een steu-

nend netwerk van familie of andere naasten, in deze moeilijke tijd van migratie en zoek-

tocht naar identiteit.

Slecht één patiënt uit de Hindoestaans Surinaamse onderzoeksgroep is in Nederland

geboren. Tien zijn er tussen hun 3e en 15e naar Nederland gekomen en 6 tussen hun 18e

en 21e.

Het contact met familie in Suriname is veel minder hecht dan het familiecontact in het

thuisland van de eerder beschreven Turken. Er wordt weinig (terug) naar Suriname

gegaan en helemaal niet door de Hindoestaanse Surinamers die in Nederland geboren

zijn. Dit komt deels door de hoge kosten die hieraan verbonden zijn, maar ook door de

ideeën die er over Suriname bestaan. We vonden weinig trots onder de patiënten over

hun Surinaamse afkomst, tot zelfs denigrerende opmerkingen over alle Surinamers,

zoals een Hindoestaans Surinaamse patiënt het zegt: "De oplossing voor Suriname is

een atoombom erop en dan helemaal opnieuw beginnen". 

De nadruk ligt bij de patiënten op aanpassing aan Nederland, dat als hoger goed wordt

gezien dan de Surinaamse gebruiken.

Om de acculturatiestrategieën in kaart te brengen is het model van de Canadese psycho-

loog John Berry (1980, 1984; Berry et al. 1992) van nut. Dit model beschrijft twee facto-

ren aan de hand waarvan acculturatiestrategieën ingedeeld kunnen worden: 1) de mate

waarin men behoud van de eigen cultuur wenselijk vindt en 2) de mate waarin men con-

tact met leden van de dominante groep nastreeft. Een combinatie van deze factoren

resulteert in vier mogelijkheden: integratie, assimilatie, separatie en marginalisatie.

Figuur 3.1 Tweedimensioneel model van acculturatie van immigranten volgens Berry

Wordt het belangrijk gevonden om culturele 
identiteit en kenmerken te handhaven?

Ja Nee

Wordt het belangrijk gevonden Ja Integratie Assimilatie

de relatie met andere groepen 
te handhaven? Nee Separatie Marginalisatie

Volgens dit schema neigen de Hindoestaans Surinaamse patiënten naar marginalisatie.
Hun banden met het herkomstland zijn psychologisch gezien negatief, alsmede hun

behoefte aan contact met de dominante groep in het gastland. Turkse patiënten hebben

wel een positieve band met het herkomstland en behoefte van behoud van de eigen cul-

tuur, maar een weinig positieve relatie met het gastland en neigen daarom naar separatie.
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In haar proefschrift noemt ook Prins (1996) deze separatie van een groot deel van de

Turkse immigranten. Zij stelt echter dat het vooral gaat om eerste generatie Turken.

Deze zijn sterk gericht op de oude cultuur, spreken vaak vrij slecht Nederlands en heb-

ben weinig contact met de Nederlanders (Prins, 1996, p. 5). De tweede generatie zou

veel meer deelnemen aan het maatschappelijke leven en beter geïntegreerd zijn.

Hoewel in ons onderzoek voornamelijk Turken van de 'tussengeneratie' betrokken

zijn, neigen zij toch vooral naar separatie. De meest waarschijnlijke verklaring hiervoor

is dat zij door hun psychische problemen aangewezen zijn op hun (eerste generatie)

familieleden en diens opvattingen volgen. Ze gaan niet zelfstandig contacten buiten de

gezinssfeer aan.

3.2.3 MIGRATIE VAN NEDERLANDERS
Migratie van de autochtone Nederlanders is eigenlijk niet aan de orde; zij zijn allemaal

in Nederland geboren. Er is wel een mogelijkheid tot interne migratie, die bij enkele

Nederlanders voorkomt. Hierdoor is er een (geringe) afstand ontstaan tot hun oude

netwerk. De meeste Nederlanders in dit onderzoek (15) hebben echter altijd in of om

Rotterdam gewoond en zijn ook nu geenszins van plan te verhuizen naar een ander

deel van Nederland.

Over het algemeen geldt dat wanneer er sprake is van verhuizen naar een andere plek,

dat meestal is vanwege veranderingen in gezinssamenstelling (zie bijvoorbeeld

Ekamper & van Huis, 2002). Dit gebeurde bij enkele (3) Nederlandse patiënten ook,

die naar een andere plaats verhuisden omdat ze trouwden. Alle drie wonen ze nu niet

meer met de partner waarmee en waarvoor ze verhuisden. 

Een kwart (5) van de Nederlandse patiënten is naar een andere plaats binnen

Nederland verhuisd vanwege psychische gezondheidsproblemen. Drie van hen waren

al eens eerder met hun toenmalige partner verhuisd. Zij hebben van het dorp waar ze

woonden naar Rotterdam moeten verhuizen en zijn door hun problemen min of meer

gedwongen opgenomen in begeleide woonvormen in de stad. Hun woonomstandighe-

den verslechterden zonder uitzondering; ze kwamen in minder goede buurten te

wonen (meestal sociale en economische achterstandswijken), met meerdere patiënten

in één huis, minder privacy en ruimte.

Luc (31) had, samen met zijn vriendin, een huis laten bouwen in een dorp onder
Rotterdam. Als de verbouwing klaar was zouden ze trouwen en in deze woning trekken.
Korte tijd hebben ze daadwerkelijk in deze woning samen gewoond. Maar het ging al snel
steeds slechter met Luc. Hij werd gedwongen opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis
en zijn vriendin verbrak de verloving. 
Na zijn opname werd hij geplaatst in een opvanghuis van het Leger des Heils. Hier
bezoekt de onderzoeker (LO) hem. We hebben een gesprek in de artsenkamer, omdat hij
op zijn 'eigen' kamer te weinig privacy heeft. Hij slaapt met drie anderen op één kamer. 
Luc woont hier ter overbrugging. Hij is ontslagen van de opnameafdeling en wacht op een
plaats in een begeleide woonvorm. 
Over de opvang in dit sociaal pension is hij niet ontevreden. 
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"Nou niet ideaal, ja het is wel goed hier, het eten is wel goed en mijn kamer is goed. Daar
is niks van te zeggen, maar gewoon dat je in een sociaal pension zit dat vind ik niet pret-
tig. Het is moeilijk."
Een jaar later heeft hij een andere woning, binnen een project voor begeleide woonvormen.
Hij vraagt de onderzoeker of het gesprek in de kliniek mag plaatsvinden. Zijn woning is
nog niet helemaal klaar en hij kan er nog geen bezoek ontvangen. Volgens zijn behande-
laar schaamt hij zich over de woning die in een achterstandsbuurt staat en opgeknapt
dient te worden. 

Dat de opname en plaatsing bij het Leger des Heils migratie naar de stad inhield, speelt

voor Luc een ondergeschikte rol. Voor hem is belangrijk dat deze woonvorm een

opstap is naar steeds zelfstandigere woonvormen, ongeacht de plaats waar deze zich

bevindt.

3.3 WOONVORMEN EN -OMSTANDIGHEDEN

In de volgende paragraaf beschrijven we de woonomstandigheden waarin we mensen

aantroffen. De individuele interviews vonden immers bij mensen thuis plaats. We

geven weer hoe de woonsituatie eruitziet, met wie mensen wonen en wat ze hier zelf

van vinden. 

3.3.1 BUURTEN
Woonomstandigheden worden grotendeels bepaald door de locatie - en dus de buurt -

waar mensen wonen. Aan de hand van een stukje veldverslag van de onderzoeker (LO),

geven we een indruk.

"Fietsend naar het huis van Abdullah overvalt me een deprimerend gevoel. Er ligt veel
rommel op straat en er is heel erg weinig groen. Het grasveld in een speelweitje is ver-
vangen door rubberen tegels. Voor de flat waar Abdullah woont is nog wat gras met
enkele bomen te vinden. Wanneer ik dichterbij kom zie ik dat dit gebruikt wordt als
hondentoilet. 
Bij de voordeur zoek ik naar de bel met zijn naam. Het valt me op hoeveel Turkse
namen er te vinden zijn en hoe weinig Nederlandse. Nadat de deur vanuit het appar-
tement is geopend kom ik in een grijze hal. De vloer, muren en de trap zijn van kaal
beton. Voor de deuren van de appartementen die ik passeer staan veel schoenen, verder
ziet het er opgeruimd en schoon uit.
Van binnen lijkt het appartement veel op dat van andere Turkse patiënten die thuis
bezocht zijn. Er staat een bankstel bij een salontafel (ook hier een tafel met kleed en
daarover een plastic beschermhoes), een wandmeubel met TV en video en in de andere
hoek van de kamer een eethoek. Het is er erg schoon." 

Terwijl het juist de buurt, de omgeving van de woning was, die door de onderzoeker

deprimerend genoemd werd, noemt Abdullah deze in het geheel niet. Hij wil wel graag

verhuizen, maar om de leefruimte te vergroten, niet vanwege de buurt.
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Abdullah woont in een appartement samen met zijn broer en zijn moeder. Hij is niet
tevreden over het appartement. Het is erg klein voor hun drieën en ze hebben het gevoel
dat de weinige Nederlanders die in hetzelfde complex wonen op hen neerkijken. Er zijn
nooit nare opmerkingen gemaakt, maar hij voelt aan de manier waarop ze naar hem kij-
ken dat ze zich beter voelen dan hij. Verhuizen heeft niet veel zin, ze komen niet in aan-
merking voor een groter appartement.
Hij zou niet weg willen uit de buurt waarin hij woont. De buurtproblemen, zoals weinig
groen, lawaai op straat en drugsverkoop, worden naar zijn verwachting ook in andere
buurten aangetroffen. 

De buurten waar patiënten wonen, kenmerken zich over het algemeen door economi-

sche armoede, achterstallig onderhoud, een concentratie van allochtonen en het gebrek

aan ruimte en groen. Met name de patiënten van Turkse en Hindoestaans Surinaamse

afkomst wonen in de beschreven buurten. Hoewel de onderzoeker de buurten bedroe-

vend vindt, noemen de patiënten dit niet. 

De woongeschiedenis van de allochtone patiënten speelt zich altijd af in vergelijkbare

buurten. Dat wil zeggen dat zij nooit in de ruimere, groenere buurten met minder soci-

ale en economische problemen hebben gewoond. De Nederlandse patiënten hebben

deze ervaringen wel. Zij wonen ook nu nog over het algemeen in betere 'middenklas-

se' buurten.

Jonkers (2003) stelt in haar onderzoek over het moederschap van Marokkaanse vrou-

wen dat ze soms, hoewel ze een voorkeur hebben voor het wonen in dezelfde wijk als

familie in verband met de sociale steun (op. cit., p. 56), erover denken te verhuizen van-

wege het slechte woonklimaat (etnische concentratie, achterstallig onderhoud, crimi-

naliteit) in de wijk (ibid., p. 36-38). Wij vonden deze motivaties om te verhuizen echter

niet. Wanneer patiënten al verhuisplannen hebben, dan is dat om de beschikbare leef-

ruimte binnenshuis te vergroten. De mensen die gedurende het onderzoek daadwer-

kelijk verhuizen, blijven in dezelfde buurt wonen.

3.3.2 BINNEN KIJKEN
Rianne is een Nederlandse vrouw van 37 jaar. Wanneer de onderzoeker (LO) haar thuis
bezoekt, ziet ze er erg artistiek uit, zwaar opgemaakt met lange zwarte strepen, een wijde
lange rok, glimmende blouse, hoofddoekje met glitters op. 
Over haar zelfstandige woonruimte vertelt ze: "Ik woon hier al vier jaar. Ik heb hier mijn
stekje gevonden, het is leuk wonen hier. Het is ook rustig wonen en dat heb ik nodig. Veilig
wonen ook. Er gebeuren hier niet veel enge dingen. Geen verkrachting op straat of zo en
dat hele verschrikkelijke van dat je zegt van 'je moet oppassen als je op straat loopt want
je kan zo aangerand worden', dat is hier niet. Het is rustig. Ik ben tevreden met het groen
allemaal, ik woon hier in een groene wijk. Ik heb astmatische bronchitis dus het is goed
voor mijn gezondheid en al had ik geen astmatische bronchitis dan is het nog fijn want
dan is het rustig en groen daar kalmeer je van. Vooral een schizofrene patiënt als ik, die
kalmeert van dat groen, groene zones. Ik ga ook elke dag naar buiten en zo."

Ze laat het appartementje zien op de 3e verdieping van een 5 verdiepingen hoge flat. Het
bestaat uit 3 kamers, een keuken en badkamertje. Het is er een enorme puinhoop. In de
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keuken staan overal vieze, gebruikte spullen en aangebrande pannen. De kamer ligt vol
met rommel, ook op de vloer. De tafel ligt bezaaid met as en spulletjes. Later blijkt er ook
een dikke kat, met drie poten, rond te lopen. In de kamer staan een oude bank en een stoel
met veel kledingstukken erop. Verder staat er een salontafel, een TV meubel met nieuwe
TV en aardige stereo. 
Nadat de onderzoeker een stukje van de bank heeft vrij gemaakt en is gaan zitten, komt
Rianne naast haar zitten. Beiden moeten ze hun best doen om niet in het gat in het mid-
den van de bank te zakken. De thee heeft ze geserveerd in een kopje dat ze tussen de vaat
heeft weggehaald en even heeft afgespoeld.

Rianne heeft problemen met het uitvoeren van het huishouden. Ze weet niet waar ze moet
beginnen en is liever bezig met muziek luisteren of schilderen. Ze wordt boos als ze zich
herinnert hoe haar moeder haar steeds op de huid zit om schoon te maken. Ze krijgt daar
stress van en stress is niet goed voor haar, want dan raakt ze in de war. Om dat op te los-
sen moet ze op bed gaan liggen. Haar moeder begrijpt dat niet. Als haar moeder op bezoek
komt, maken ze meestal ruzie over het huishouden.
Via de SPVer die haar begeleidt, heeft ze gespecialiseerde hulp aangevraagd. Deze dame
is een paar keer geweest. Ze praatte heel hard en aan één stuk door. Ze deed zelf niets,
maar gaf adviezen over hoe Rianne haar week en dagen in zou kunnen delen om het
huishouden bij te houden. Gék werd ze ervan. Steeds dat schreeuwende mens op bezoek.
Als ze dan toch een uur kwam, kon ze toch ook wel helpen met bijvoorbeeld de afwas? Ze
heeft de GGz instelling gebeld dat die hulp niet meer hoefde te komen. De thuishulp is
inderdaad niet meer geweest en daar heeft ze nu spijt van. Ze wijst de kamer rond en zegt
dat we kunnen zien dat ze toch wel wat hulp nodig heeft.

3.3.3 VERVUILING
Ze woont nu zelfstandig, maar eigenlijk zou Rianne hulp nodig hebben bij het huis-

houden. De vervuiling in het huis komt niet voor bij de Turkse patiënten die thuis

bezocht zijn en bij slechts één Hindoestaans Surinaamse. Dit heeft waarschijnlijk te

maken met de zorg voor onder andere het huishouden die ze vanuit hun omgeving

ontvangen en met het gegeven dat met name Turkse patiënten niet alleen wonen, maar

bij (zorgende) familieleden. Hierover later (paragraaf 3.5) meer. 

Onder Nederlandse patiënten is Rianne echter zeker niet de enige die er een bende van

maakt. Bij Henk, een Nederlandse man van 34, was de rommel in zijn woning zelfs

aanleiding voor een opname.

Henk had spullen verzameld die hij kon gebruiken voor zijn kunstobjecten, zoals onder-
delen van oude TV's, en deze opgeslagen in zijn kamer. Hij vertelt dat hij alles klaar had
gelegd om uit te zoeken, maar er nog niet aan toegekomen was. Zijn huisbaas klaagde en
zijn familie vroeg om hulp van de GGz instelling. Toen de situatie gevaarlijk werd omdat
de bult verzamelobjecten te zwaar dreigde te worden voor de vloer, hij zichzelf niet meer
verzorgde en 's nachts doorwerkte aan zijn kunstobjecten én de slangen uit het terrarium
volgens de huisbaas vrij rond kropen door de kamer, werd hij opgehaald voor een gedwon-
gen opname in een psychiatrisch ziekenhuis. Zijn kamer is ontruimd, waarbij een volle
container spullen uit zijn huis werd gehaald, daarna heeft een gespecialiseerd bedrijf zijn
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huis ontsmet. Na zijn opname moest hij op zoek naar een andere woonruimte omdat zijn
voormalige huisbaas weigerde de woning opnieuw aan hem te verhuren.

Henk erkent dat er toen veel rommel in zijn woning stond, dat zou slechts van tijdelij-

ke aard zijn. Hij was bezig om het op te ruimen. Hij vindt dat er toen overdreven gerea-

geerd is en ziet hierin de hand van zijn voormalige huisbaas. Deze 'moest' hem niet

en vond zo een weg om hem uit huis te plaatsen. 

In zijn huidige woning is het niet schoon, maar wel redelijk opgeruimd. Dit is vooral

aan zijn zus te danken die eenmaal in de week langs komt voor administratieve taken

en hem dan ook meteen helpt met opruimen. 

3.3.4 WOONVORMEN
Gegevens over met wie patiënten samenwonen en de vorm waarin ze wonen geven ons

inzicht in de woonomgeving waarin ze verkeren. Daarnaast beantwoorden ze vragen

als 'hoe is de toegang tot zorg?' (denk bijvoorbeeld aan begeleide woonvormen) en

'welk contact hebben ze met familieleden en maakt het hierbij uit tot welke etnische

groep een patiënt hoort?'.

Zie voor een overzicht van de woonomstandigheden en huisgenoten tabel 1. 

Tabel 3.1 Woonomstandigheden/huisgenoten

Woonomstandigheden Hindoestaanse Turken Nederlanders

Surinamers

Man Vrouw Man Vrouw Man Vrouw

Zelfstandig

Met partner en 0 0 3 1) 1 1 1

eventuele kinderen

Zonder partner, 0 4 0 0 0 0

met kind(eren)

Alleen zelfstandig 5 0 2 0 10 3

Bij familie

Bij ouders/familie 2 2 3) 7 1 1 0

Beschermd/begeleid

Beschermde/begeleide 1 0 1 2) 0 3 1

woning

Sociaal Pension 3 0 1 0 0 0

Totaal 11 6 14 2 15 5

1) Kort na het onderzoek woonde één van deze patiënten weer alleen, in verband met schei-
ding en gevangenisstraf.

2) Het betreft hier een patiënt die gedurende het hele onderzoek onder dwang was opgenomen.
3) Eén patiënte is, na korte tijd zelfstandig gewoond te hebben, opgenomen.
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Ondanks het geringe aantal vallen er toch enkele opvallende cijfermatige verschillen op

tussen de etnische groepen. Turkse patiënten wonen vaak bij hun ouders, Nederlandse

patiënten vaak alleen en bij de Hindoestaans Surinaamse patiënten zien we dat de

alleenstaande vrouwen zelfstandig met hun kinderen wonen en de mannen zelfstandig

of begeleid zonder partner of kinderen.

Nederlanders; begeleide woonvormen

Begeleide woonvormen (RIBW) zijn bedoeld om mensen met een psychiatrische beper-

king zo zelfstandig mogelijk te laten wonen. Afhankelijk van de ernst van de beperking

is er meer (tot 24 uur per dag) of minder begeleiding aanwezig in de woonvorm.

Patiënten wonen hierbij samen met andere patiënten. Van de Nederlandse patiënten

wonen er vier in een dergelijke RIBW-vorm, zoals Gijs. 

Gijs, een Nederlandse man van 51, woont in een verzorgingsflat. Hij prijst zich gelukkig
dat hij hier mag wonen. Het is lekker rustig hier. Op de begane grond heeft zijn woonbege-
leider een kantoortje en daar kan hij altijd terecht. Elke dag gaat hij naar het activiteiten-
centrum om daar een warme maaltijd te nemen. Het reizen met de bus vindt hij erg leuk,
hij kent alle buslijnen uit de buurt met hun routes uit zijn hoofd. Zijn dagelijkse gang naar
Het Schild, met de bus, om daar zijn medicatie te halen, beschrijft hij dan ook als een ple-
zierig uitstapje.
Nadat hij zo'n 25 jaar geleden gescheiden is heeft hij eerst een paar maanden bij zijn moe-
der gewoond. Hij vertelt dat hij het saai vond in het dorp waar zijn moeder woonde en naar
Rotterdam wilde. Hij heeft toen een kamer gehuurd in Rotterdam. Na een voorval met niet
werkende apparatuur in zijn huis, werd hij psychotisch opgenomen in een psychiatrisch
ziekenhuis. Hierna heeft hij in verschillende begeleide woonvormen gewoond. Hij is naar
deze flat verhuisd omdat hij in de vorige woonvormen volgens zijn begeleiders 'teveel prik-
kels' kreeg, vanwege de aanwezigheid van bepaalde andere patiënten of vanwege een te
grote zelfstandigheid die daar van hem verlangd werd. Hij heeft veel rust nodig om niet
druk in zijn hoofd te worden, zoals hij het zelf noemt.

Veruit de meeste Nederlandse patiënten uit dit onderzoek wonen zelfstandig, 15 van de

20. Dertien van hen wonen alleen, de andere twee met hun partner. Bij het merendeel

van deze dertien alleen wonende, Nederlandse patiënten trof de onderzoeker bij huisbe-

zoek vieze en chaotische woonruimtes, bij acht van de dertien in tamelijk extreme mate.

De meeste zelfstandig wonende patiënten hebben gespecialiseerde thuishulp aangebo-

den gekregen. Het waren vooral de vrouwen die deze hulp weer wegstuurden, omdat ze

niets uitvoerden, enkel vertelden wat zij moesten doen.

Soms wordt de keuze naar welke woonvorm te gaan niet door de patiënt zelf gemaakt

(die bijna altijd kiest voor zelfstandigheid), maar door de omgeving. Zoals bij Frank, een

Nederlandse patiënt van 26 jaar.

Frank woont samen met zijn ouders in een rijtjeshuis. Hij wil zelf zelfstandig gaan wonen,
maar wordt door zijn ouders hier niet toe in staat geacht. Zijn ouders bepalen in grote mate
zijn leven. Ze bemoeien zich met hem, doen alles vóór hem omdat ze vinden dat hij dat
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zelf niet kan. Frank heeft moeite om los te komen terwijl zijn ouders moeite hebben om los
te laten. Dit wordt door de ouders beargumenteerd met dat hij ziek is. Er zijn ook allerlei
zaken die hij nog niet zelfstandig kan maar nu ook niet leert zoals met geld omgaan en
voor zichzelf zorgen doordat zijn ouders met alles zo "bovenop hem zitten", zo vertelt zijn
zuster tijdens een groepsgesprek. Zijn ouders dwarsbomen zijn plannen en initiatieven om
een zelfstandige woonruimte te zoeken. Hier tegenin gaan levert spanningen op thuis,
waardoor hij ervoor kiest "zijn kansen af te wachten". 

Turken; wonen met familie

De Turkse patiënten wonen met hun familie in appartementen complexen of flats die

voornamelijk bevolkt worden door mensen van Turkse afkomst. Er zijn vaak intensieve

sociale contacten met de medebewoners. Ze bezoeken elkaar en passen op elkaars kin-

deren. Bij twee patiënten adviseerden de buren, tevens vrienden en ook van Turkse

afkomst, zelfs om contact op te nemen met een GGz instelling. Geen van de Turkse

patiënten wenst alleen te wonen. De twee zelfstandig wonende patiënten die officieel

alleen wonen hebben bewust vrienden of familie in huis gehaald, die moeten voorko-

men dat ze volledig zullen vereenzamen. Ze zijn er beiden van overtuigd dat het erg

slecht is voor iemands psyche om alleen te wonen.

Hindoestaanse Surinamers; zelfstandig wonen

De woonomstandigheden van de Hindoestaans Surinaamse patiënten zijn erg divers en

weinig stabiel. Op het moment van het eerste interview wonen vijf van hen bij de

ouders, drie in het sociaal pension, één in een begeleide woonvorm en acht zelfstandig.

De zelfstandig wonende Hindoestaans Surinaamse mannen worden in belangrijke

mate ondersteund door familieleden, meestal de moeder of de vader. Deze ouders, die

in dezelfde buurt wonen, houden de woning schoon, brengen warme maaltijden en zor-

gen voor het contact met andere familieleden. De Hindoestaans Surinaamse patiënten

hebben bijzonder weinig contacten met buurtgenoten. Wanneer ze dit wel hebben,

betreft het naaste familieleden die in de buurt wonen.

De zelfstandig wonende Hindoestaans Surinaamse vrouwelijke patiënten (vier in dit

onderzoek) hebben hun kinderen bij zich wonen. Bij geen van hen woont een partner

in huis.

3.3.5 SOCIAAL PENSION
Het sociaal pension is eigenlijk ook een RIBW woonvorm. Deze is eerder niet bespro-

ken omdat het om een vorm gaat voor een specifieke doelgroep; dak- en thuislozen met

psychiatrische problematiek. De patiënten verblijven hier meestal kortere periodes dan

in de andere woonvormen. De bedoeling is dat bewoners doorstromen naar andere

woonvormen, zoals bij Luc het geval is. Het komt echter, zeker bij de allochtone bewo-

ners, veel voor dat ze vanuit het sociaal pension weer op straat belanden. De sociaal pen-

sions kennen ook niet de uitstraling en aankleding van een 'gewone' woning, zoals de

meeste andere RIBW-huizen.

Het sociaal pension waar de onderzoeker (LO) Soerin bezoekt staat in een buurt die in
de periode van het onderzoek veel in het nieuws is geweest als achterstandswijk, vanwege
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de hoge concentratie 'kansarme allochtonen' en criminaliteit. Het is een oud gebouw, dat
er aan de buitenkant indrukwekkend uitziet, maar aan de binnenkant schreeuwt om een
opknapbeurt. De hoge ruimtes klinken hol en zijn karig ingericht met praktisch meubilair. 

Over het algemeen is Soerin tevreden met zijn bed in het sociaal pension. Hij is blij met
een dak boven zijn hoofd. Dit wordt tijdens het eerste gesprek extra benadrukt omdat hij
dan juist terug is van enkele dagen op straat leven. Hij zegt dan: "Nee, hier blijf ik heel lang
wonen, ik blijf gewoon jaren hier wonen. Eigenlijk wil ik totdat ik pensioen krijg hier blij-
ven wonen. En later ga ik in een bejaarden tehuis zitten, dus ik wil wel hier blijven wonen." 
Zijn tevredenheid hangt samen met de vrijheid die hij krijgt om te doen en laten wat hij
wil. De onderzoeker vraagt hem wat hij zoal overdag doet. 
Soerin "Overdag zorg ik dat ik een jointje te blowen heb enne dat ik op me kamer ben
enne doe ik niet veel eigenlijk." 
"En zou je dan wat willen doen?" 
Soerin: "Nee, ik zou dat ook niet willen dus als ik echt wat moet gaan doen of bezig te
zijn, daar voel ik niet voor."
Er zitten ook nadelen aan het wonen in het Sociaal pension. "Maar alleen soms denk ik
eraan dat het beter voor me zelf zou zijn om zelfstandig te wonen in een kamer. Want
dan zou ik weer voor mezelf kunnen zorgen, zou ik voor mezelf kunnen koken want daar
houd ik van. Want hier eh, hier eet ik wel drie keer per week eet ik goed en de rest van die
vier dagen eet ik niet zo goed en zo dus."
Later in het gesprek vertelt hij weg te willen uit het sociaal pension omdat het er te duur
is. Hij moet zijn volledige uitkering inleveren en krijgt om de dag 7 euro zakgeld. Hiervan
moet hij ook zijn drugsgebruik bekostigen; marihuana, heroïne en crack.

Hoewel het verhaal van Soerin niet steeds even samenhangend is, worden toch een

aantal aspecten duidelijk. Vergeleken met de straat is een sociaal pension een goed

alternatief. Er is een bed, eten en een dak boven het hoofd. Er is ook begeleiding aan-

wezig, maar daar horen we Soerin niet over. Er zijn ook een aantal nadelen verbonden

aan het wonen in een sociaal pension. Voor Soerin zijn de belangrijkste het gebrek aan

zelfstandigheid (zelf kunnen koken) en de kosten. Hij moet zijn uitkering inleveren en

krijgt alleen nog wat zakgeld. Dat is onvoldoende om zijn verslaving te kunnen bekos-

tigen, waardoor hij hiervoor op een andere manier geld moet genereren. Dit zoeken

naar geld en scoren van drugs domineert zijn dagelijks leven en levert veel stress op. 

Sommige mannen, voor wie de ondersteuning onontbeerlijk is om zelfstandig te kun-

nen wonen, krijgen deze niet van familieleden. Zij belanden dan niet, zoals enkele

Nederlandse patiënten in een vergelijkbare situatie, in een begeleide of beschermde

woonvorm, maar in een sociaal pension. Deze woonvorm is bedoeld voor mensen zon-

der woonplaats en met psychische problemen. Vaak wordt door een behandelaar gepro-

beerd een patiënt hier geplaatst te krijgen wanneer hij met ontslag gaat uit het psychi-

atrisch ziekenhuis en geen plek (meer) heeft om te wonen en verzorgd te worden, zoals

we eerder zagen bij Luc. 

In deze sociaal pensions is dag en nacht een team van begeleiders aanwezig en elke

bewoner heeft zijn of haar eigen mentor. Er wordt door de huurders maandelijks
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betaald voor de kost en inwoning. Bij mensen in een schuldsaneringsprogramma

(zoals Soerin), wordt de uitkering ingehouden, zij krijgen zakgeld. Het eten wordt

gezamenlijk genuttigd, een corvee lijst bepaalt wie de tafel dekt en afruimt. De bewo-

ners slapen meestal met twee tot vier personen op één kamer, afhankelijk van het pen-

sion en de beschikbaarheid van ruimte. 

De huisregels verschillen enigszins tussen deze pensions, vooral omtrent het gebrui-

ken van drugs. In sommige pensions is het gebruiken van elke vorm van drugs binnen

de pensionmuren strikt verboden (zoals daar waar Luc verbleef) in andere pensions

wordt het gebruik van soft drugs gedoogd. 

Alle in een pension wonende, allochtone patiënten, zijn in hetzelfde pension geïnter-

viewd. In dit pension wordt het gebruik van softdrugs getolereerd, dat van harddrugs

niet. Uiteraard is het verkopen van drugs verboden. Bij tijd en wijle wordt hierop

gecontroleerd. Gedurende het onderzoek werden verschillende patiënten uit het soci-

aal pension verwijderd omdat ze er drugs zouden hebben verkocht. Ze sliepen enkele

nachten op straat of bij de daklozenopvang en konden daarna, na bemiddeling van hun

GGz behandelaar, weer terugkeren in het sociaal pension.

Anand is een 36 jarige man van Hindoestaans Surinaamse afkomst. Hij bewoont al jaren
samen met drie andere patiënten een tussenwoning van het RIBW, een begeleide woon-
vorm. Na enkele wisselingen van medebewoners gaat het mis. De nieuwe huisgenoten ver-
wijten hem vreemd en aanstootgevend gedrag. De begeleiding staat achter hén. Vervolgens
kan hij weinig goed meer doen. Volgens Anand omdat "ze hem altijd moeten hebben", vol-
gens zijn behandelaars omdat "de woonbegeleiding en medebewoners wel erg veel op hem
letten en dus nogal snel 'iets' zien". De woonbegeleiding besluit, tegen de wens en advies
van de behandelaars in, dat het zo niet langer kan. Binnen deze grote organisatie voor
begeleid wonen is zijn 'roem' hem middels zijn woonbegeleiders vooruit gegaan, waardoor
hij ook geweigerd wordt in andere huizen van deze organisatie. Anand begrijpt niet waar-
om hij nu opeens niet meer in 'zijn' woning mag en heeft geen idee welke wegen te bewan-
delen om protest aan te tekenen of een andere woonruimte te vinden. Hij zwerft nu en
heeft nog wel contact met de GGz, maar niet meer met zijn familie door wie hij zich niet
gesteund voelde in deze moeilijke tijd.
Zijn behandelaar probeert hem nu in een sociaal pension geplaatst te krijgen.

Het sociaal pension wordt hier niet alleen besproken omdat een aantal van de patiën-

ten er woont, maar ook omdat er een reële kans bestaat dat een aantal andere patiën-

ten er terecht zal komen. Deze kans is met name groot voor allochtone patiënten

omdat zij minder dan de autochtone patiënten op de hoogte zijn van woonalternatie-

ven en doordat zij sneller uitgesloten lijken te worden door woonbegeleiders van instel-

lingen voor begeleid wonen. Hierdoor vallen ze vaker terug op daklozenopvang wan-

neer hun familie niet als vangnet wil, of kan fungeren en zij bijvoorbeeld na een opna-

me of scheiding niet voor zichzelf kunnen zorgen. Het lijkt er dan ook op dat de alloch-

tone patiënten langer in deze pensions wonen en nauwelijks doorstromen naar ande-

re woonvormen dan Nederlanders, zoals bij Luc wel het geval was.

In de sociale pensions zijn één Turkse, drie van Hindoestaans Surinaamse afkomst en

één Nederlandse patiënt bezocht.
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De gebrekkige toegankelijkheid van de conventionele (niet de Sociaal Pensions) RIBW's

is eerder opgemerkt door de zogenoemde Werkgroep BW Oase/El Waha. "De toeganke-

lijkheid van Beschermde Woonvormen voor migranten is geringer in vergelijking met

autochtonen" (Hoffer, 2004). Onder Marokkaanse mannelijke patiënten zou de nood het

hoogst zijn. Voor deze groep is door de werkgroep een cultuurspecifieke voorziening in

het leven geroepen, een woonvorm voor Marokkaanse mannen met psychiatrische pro-

blemen (Hoffer, 2004). Sinds 2006 is er, in navolging van het succes van Oase/El Waha

ook een dergelijke woonvoorziening voor islamitische vrouwen die aan ernstige psychia-

trische ziekten lijden, Aïsha genaamd. Hier wonen vooralsnog enkel Turkse patiëntes.

De genoemde cultuurspecifieke woonvormen bestonden ten tijde van de uitvoering van

dit onderzoek nog niet, zodat niet naar eventuele ervaringen met deze woonvormen

gevraagd kon worden. Wel werd door Turkse familieleden een dergelijke woonvorm ver-

schillende malen 'spontaan' voorgesteld. Deze familieleden maken zich zorgen om de

toekomst van hun naaste, als zij (of meer concreet, de ouders) er niet meer voor kunnen

zorgen.

3.4 DAGINVULLING

De daginvulling van Abdullah (21) is leeg. Hij zit op de bank, rookt en denkt na. Hij valt
wel eens in slaap, maar zit meestal voor zich uit te staren. Soms gaat hij de deur uit voor
een boodschap of een bezoek aan zijn hulpverlener.

Weinig patiënten in dit onderzoek hebben op het moment een 'gezonde' dagbesteding

in deze termen en vele hebben een vergelijkbare lege invulling als Abdullah.

Op het moment van onderzoek hebben 5 van de 53 patiënten een baan. Ongeveer de

helft van alle patiënten, in alle etnische groepen, heeft ooit betaalde arbeid verricht. Het

merendeel is hiermee gestopt doordat ze problemen hadden die op een of andere

manier verband hielden met een psychose, zoals achterdocht waardoor ze niet meer

naar hun werk gingen, of het gebruiken van antipsychotica waardoor ze hun werk-

zaamheden niet meer konden of mochten verrichten. Tabel 1 geeft een overzicht van

het arbeidsverleden van de patiënten.

Nederlanders hebben het vaakst, vergeleken met andere patiëntengroepen, een

gestructureerde daginvulling. Meer dan de helft van de Nederlandse patiënten heeft

minimaal een aantal dagdelen per week een actieve tijdsbesteding. Drie van hen heb-

ben betaald werk, vijf vrijwilligerswerk en drie een (creatieve) hobby waar ze bevredi-

ging en eigenwaarde uit halen, zoals Rianne die veel schilderijen maakt. 

Doordat Nederlanders vaker hobby's hebben in groepsverband, vrijwilligerswerk en

deelnemen aan dagactiviteiten, hebben ze ook vaker contacten met mensen die niet tot

hun familie behoren dan de Turkse en Hindoestaans Surinaamse patiënten.

Slechts een enkeling onder de Turkse en Hindoestaans Surinaamse patiënten heeft

dagactiviteiten buiten de deur (4 van de 33). 

Hoewel naasten van patiënten activering van groot belang vinden (zie hiervoor hoofdstuk

9), zien patiënten zelf hier niets in. Zoals Soerin zegt: "Activiteiten, daar voel ik niets voor". 
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Tabel 3.2 Arbeidsverleden

Hindoestaanse Turken Nederlanders 

Surinamers

Man Vrouw Man Vrouw Man Vrouw

Nu werk 0 1 1 0 3 0

Vast of langere periode 4 2 3 0 6 0

werk gehad, i.v.m. psy-

chische problemen gestopt

Incidenteel, kort gewerkt 3 0 4 0 1 1

Gewerkt, gestopt i.v.m. 0 0 0 1 0 1

krijgen van kinderen

Vroeger gewerkt, 0 0 0 0 3 0

nu vrijwilligerswerk

Subtotaal werkenden 7 3 8 1 13 2

Nooit gewerkt 4 3 6 1 2 3

Totaal 11 6 14 2 15 5

3.5 VERSLAVING 

Een deel van de hierboven beschreven inactiviteit van patiënten, zoals deze ervaren en

genoemd wordt door hun omgeving, wordt veroorzaakt door een drugsverslaving van

de patiënt. In deze paragraaf beschrijven we hoe patiënten tot gebruik zijn gekomen

en wat de gevolgen hiervan zijn. 

Het zijn met name de allochtone patiënten die drugs gerelateerde problemen hebben,

zie tabel 2 voor een overzicht. Van de 14 Turkse mannen in dit onderzoek hebben er 11

problemen gerelateerd aan middelen misbruik. Er zijn onder de Turkse patiënten vier

mannen die harddrugs gebruiken. Het gaat hier vooral om oppeppende middelen

zoals crack en speed, beide erg verslavend en relatief kort werkend waardoor er vaak

gebruikt en dus gekocht moet worden. Eén patiënt gebruikt hiernaast ook heroïne en

zit in een methadonprogramma.

Ook onder de Hindoestaans Surinaamse mannen komt relatief veel (hard-) drugs ver-

slaving voor. Negen (acht mannen, één vrouw) van de 17 Hindoestaans Surinaamse

patiënten zijn verslaafd geweest aan soft- of harddrugs, vier zijn er nog steeds verslaafd

aan harddrugs.

Onder de Nederlandse mannen en vrouwen is er slechts één patiënt in het verleden

aan harddrugs verslaafd geweest. Drie Nederlandse patiënten (waarvan één vrouw)
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drinken veel en dagelijks alcohol. Twee patiënten (mannen) gebruiken met enige regel-

maat softdrugs om zich te kunnen ontspannen, maar zijn niet afhankelijk van deze drugs.

Tabel 3.3 Dagactiviteiten en drugsgebruik van patiënten

Hindoestaanse Turken Nederlanders 

Surinamers 

Man Vrouw Man Vrouw Man Vrouw

Geen activiteiten, 3 1 4 0 0 0

wel drugsgebruik

Geen activiteiten, 7 2 5 1 4 1) 2 1)

geen drugsgebruik

Weinig activiteiten, zoals 0 1 3 1 1 0

licht huishoudelijk werk

Huishouden en kinderen 0 1 0 0 0 1

of familie verzorgen

Hobby 0 0 0 0 2 1) 1

(creatief, muziek)

Vrijwilligerswerk of dag- 1 0 1 0 4 1

activiteiten op Het Schild

Betaald werk 0 1 1 0 3 0

Totaal 11 6 14 2 15 5

1) Waarvan één met alcohol verslaving

3.5.1 REDENEN VOOR GEBRUIK
Hieronder volgen een aantal motivaties om te starten met drugsgebruik, meestal can-

nabis. Het was voorhanden, de omgeving bood het aan, is een reden die patiënten noe-

men om te starten met drugsgebruik (push factor). 

Orhan heeft soft drugs gebruikt waardoor hij 'gek' is geworden. Dat 'overkwam' ook

vier andere Turkse patiënten op een vergelijkbare manier.

De in Nederland geboren Orhan woont met zijn ouders en zussen net buiten Rotterdam.
Er is geen extended family in Nederland. Mede hierdoor hebben zij zich vanaf het begin
gericht op de Nederlandse samenleving. Zijn moeder en zussen en Orhan zelf leerde snel
Nederlands, dat ze al snel beter spraken dan vader. Beide zussen en Orhan hebben de
middelbare school afgemaakt. Voor Orhan begon er toen een moeilijke periode. Er was
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veel vrije tijd die hij met 'verkeerde vrienden' invulde. Hij bezocht regelmatig coffeeshops
en blowde veel, heel veel. Voordat hij met z'n nieuwe baan zou starten was hij in zijn laat-
ste vakantieweek voortdurend met deze 'foute' vrienden op stap geweest. Op zondag werd
hij vreselijk angstig, gedroeg zich vreemd en zei rare dingen. Hij had het gevoel dat zijn
lichaam veranderde en durfde zelfs de woonkamer niet te verlaten. 
Op maandag werd hij in plaats van naar zijn nieuwe baan, naar een GGz instelling
gebracht. 

De hieronder geciteerde Abdullah is vooral boos. Boos omdat softdrugs in Nederland

vrij verkrijgbaar zijn, ze zo makkelijk te koop zijn en niemand waarschuwt voor de

mogelijke gevolgen van gebruik. Daarom claimt hij niet te hebben geweten dat gebruik

ongezond zou kunnen zijn. 

Abdullah: "Ze zeiden bij De Mammoet dat ik een drugspsychose had en dat kwam door
marihuana. Die maakt me verward en ik raakte de draad kwijt. Marihuana heb ik eh
een paar jaar elke dag gerookt, vanaf 19 jaar.
Onderzoeker (LO): "En denk je zelf dat dat er iets mee te maken heeft?"
Abdullah: "Natuurlijk, want ik ben gevoelig … want ik heb eh een gevoelige karakter.
Enne ik heb wat problemen in mijn hoofd. Marihuana heeft het ook eh natuurlijk erger
gemaakt… En heeft schade aangericht. Enne als je marihuana rookt, dan ga je naar een
eh, dan ga je niet naar de juiste wereld. Dan ben je verdwaald. Het maakt je ook psycho-
tisch.
(…)
Het is ehm..nee het was niet echt moeilijk hoor om het te kopen. Want ik snap niet waar-
om eigenlijk dat dat soort dingen echt niet illegaal is! Het maakt je depressief. Het maakt
je depressief. Want eh…"
Onderzoeker: "Maar waarom gebruikte je het dan?"
Abdullah: "Ja, ik was eh op dat moment, dat was de enige uitweg voor mij. Ik wist wel
wat ik deed, maar ik zei 'het kan me geen shit schelen joh'. Waarom moet ik leven? Het
leven is al eh shit."

Naast het voorhanden zijn, is een belangrijke reden voor patiënten om te gaan gebrui-

ken dat niemand hen ervan weerhoudt. Er is weinig externe remming, of sociale contro-

le. Niemand die het hen verbiedt, of zegt dat het niet goed voor hen is (geen pull factor). 

Ook voor Soerin, de patiënt die we in het sociaal pension spraken en wiens familie in

kleine groepjes naar Nederland kwam, was er nauwelijks sprake van remming vanuit

zijn omgeving.

Eenmaal in Nederland had vader weinig vat op Soerin. Snel na aankomst gebruikten de
broers softdrugs en vanaf hun 18e ook harddrugs. "Dat durfden we pas toen we volwassen
waren, anders had hij ons doodgeslagen, met een stok of een dikke riem. (…) 
Maar m'n vader heeft goed voor ons gezorgd hoor, hij kookte voor ons. Hij ging wel al het
geld opmaken van onze kinderbijslag. Hij ging goedkoop spullen voor ons halen, dan ging
hij helemaal naar de markt. Maar hij genoot ook niet van dat geld, want dan ging hij
gokken. Dat nam ik hem ook niet kwalijk hoor. (…)
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Toen ik 18 was, was ik volwassen en ben ik gaan gebruiken. Toen zei me moeder 'je mag die
kinderen niet meer aanraken, hij is volwassen geworden hij mag doen wat ie wil nou weet
je, je hebt hem achttien jaar onder controle gehouden nou laat hem nu maar gaan weet je'." 
Onderzoeker: "Waarom ben je eigenlijk gaan gebruiken?"
"Ja, een jongen op straat vroeg of ik een trekje wilde, en toen ben ik zo gaan proeven toen
was ik al zeventien jaar toen ik proefde, toen was ik nog op de LTS. Binnen een jaar tijd
ben ik gegroeid, ben ik gaan dealen en ben ik gaan gebruiken. Maar het is niet lang gebeurd,
toen ik negentien jaar was, had ik één jaar gedeald en heb ik gelijk een jaar gevangenis
gekregen. Ik had een mooi huis gekocht, weet je ze hebben inval gedaan in het huis en ze
hebben me een jaar gegeven en me broer een jaar m'n moeder en vader, iedereen zat vast."

De drugs die in Nederland zo makkelijk verkrijgbaar zijn vormen een te grote verlei-

ding. Dit geldt voor de Hindoestaanse Surinamers met name in de beginperiode dat ze

in Nederland zijn, waarin vaak sprake is van weinig basis en veelal uit elkaar gevallen

families en er veel van ze gevraagd wordt in de zin van aanpassing. Door de losse ver-

banden tussen de familieleden kunnen ze niet rekenen op elkaars steun, noch op

elkaars controle. Uit de onderzoeksgegevens blijkt dat drugsgebruik bij hen ook gezien

kan worden als resultaat van een sociaal mechanisme; de afwezigheid van een steun-

systeem dat het drugsgebruik zou remmen of afraden. Bovendien lopen mensen met

een stevige sociale basis minder risico verslavingsgedrag te ontwikkelen.

Een derde, maar enkele keren genoemde reden om drugs te gaan gebruiken is die van

zelfmedicatie. Patiënten noemen vooral het minder angstig zijn, rust en zachter of aar-

diger worden van de stemmen in hun hoofd. In de psychiatrie wordt drugsgebruik

vaak verklaard vanuit dit principe van zelfmedicatie. Het werkt in eerste instantie kal-

merend, neemt angst weg en vermindert stemmen. Daarna echter verergeren deze

problemen en zijn er steeds meer drugs nodig. 

Soerin: "Als ik drugs gebruik, dan worden die stemmen, die stemmen wordt gezelliger.
Ik heb twee stemmen, een rare en een goeie, die rare die gaat ook gelijk vervelend doen.
Ik denk, ja het is goed met jullie zeg. Als ik hasj ga gebruiken dan zeg ie dat is niet goed,
dan ben je stoned, niemand vind leuk als je stoned bent. En als ik drugs ga gebruiken
ben je niet stoned haal je je pijn weg je voelt je gewoon vrolijk weet je, maar dan als ik
hasj gebruikt dan ben ik stoned weet je, van hasj wordt je stoned, snel stoned. Bij heroï-
ne en cocaïne, dan voel je dan gaat de stemmen heel raar, heel mooi, heel lief met me
doen.
Onderzoeker: "Is dat een reden om te blijven gebruiken?"
Soerin: "Ja, ook de methadon. Ik doe tot ja ik dacht voorlopig doe ik dat, voorlopig laat
ik dat niet gaan, want dan hoor ik die stemmen is beter weet je die stemmen als ik niet
zou gebruiken kijk als ik 's ochtends wakker wordt dan gaan die stemmen me uitschel-
den zegt ie kom op ga wat doen om wat te kopen hé, ga geld zoeken hé dan moet je wat
gebruiken anders ga ik je uitschelden hoor, dan begint ie me uit te schelden weet je, zegt
je moet wat gebruiken. Hij zegt ga geld zoeken. Om negen uur moet je gelijk als je geld
hebt, gelijk wat voor halen, anders mag je geen koffie drinken, mag niet eten gaat alle-
maal spugen weet je en ik zie die spuug gewoon op me komen weet je."
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Patiënten die wij spraken gebruiken (verschillende) drugs vaak om stemmen gunstig

te stemmen, vergelijkbaar met Soerin. In de psychiatrie wordt ter ondersteuning van

deze hypothese verwezen naar het verdwijnen van psychotische symptomen, zoals

stemmen of angstige gevoelens.

Deze zelfmedicatie hypothese is overigens niet bekrachtigd door wetenschappelijk

onderzoek van bijvoorbeeld Van Os et al. (2002) of Henquet et al. (2005). Beiden von-

den dat vroege psychotische symptomen geen verhoging van cannabis gebruik voor-

spelden (zie ook Hall, 2006).

Er is ook een cultureel gerelateerde verklaring denkbaar, waardoor drugs als een soort

van zelfmedicatie gebruikt wordt. Dit geldt met name voor Turkse mannen. Hun plaats

en verwachtingen in de familie en samenleving speelt een belangrijke rol in versla-

vingsgerelateerde problemen. Aan de ene kant is het niet (kunnen) voldoen aan cultu-

reel bepaalde rollen een reden om middelen te gaan gebruiken, om zo moeilijke zaken

wel aan te durven pakken, of juist te vergeten. Aan de andere kant is het gebruik reden

om niet serieus genomen te worden of zelfs uitgestoten te worden.

Er zijn auteurs die benadrukken dat dezelfde mechanismen die leiden tot 'social defe-

at' - het gevoel van uitsluiting, discriminatie, er niet bij horen - ook kunnen leiden tot

drugsgebruik (Cantor-Graae & Selten, 2005). Zie voor een uitwerking van dit begrip de

discussie van dit hoofdstuk (paragraaf 3.9). Ook MacLeod et al. (2004) en Thornicroft

(1990) relateren in hun studies dezelfde sociale variabelen aan zowel drugsgebruik als

psychose. 

Maar niet alle patiënten vallen voor de verleiding die drugs bieden. Dat betekent dat er

naast de problemen die ze ervaren en die hen ertoe aanzetten te gaan gebruiken, er ook

andere factoren een rol spelen. De belangrijkste is de waarschuwende of verbiedende

functie van de omgeving.

3.5.2 DE RELATIE TUSSEN CANNABISGEBRUIK EN PSYCHOTISCHE SYMPTOMEN
IN DE LITERATUUR

Over de relatie tussen drugsgebruik - met name cannabis - en psychotische sympto-

men is de laatste jaren veel gepubliceerd. Een literatuursearch hierop leverde honder-

den titels op. De auteurs benoemen vrijwel allemaal een verband tussen psychoses en

cannabisgebruik, maar de interpretatie van dit verband blijft controversieel. 

Een deel van de auteurs vindt een causaal verband tussen cannabisgebruik en psycho-

tische symptomen, waarbij veelvuldig gebruikers tot 1,8 maal grotere kans hebben op

het ontwikkelen van psychotische symptomen dan niet gebruikers (zie bijvoorbeeld

Fergusson et al., 2005; Arsenault et al., 2004; Veen et al., 2004). Fergusson et al. beto-

gen dat het verband niet verklaard kan worden door gezamenlijke oorzakelijke facto-

ren van zowel verslaving als schizofrenie, tevens menen zij dat de richting van het ver-

band van cannabisgebruik naar psychotische factoren leidt. Andere auteurs zijn wat

minder stellig in hun uitspraken en melden dat het gebruik van cannabis een bijdrage

kan leveren (naast andere factoren) voor het ontwikkelen van schizofrenie bij mensen

die hier toch al gevoelig voor zijn, bijvoorbeeld vanwege erfelijke belasting (zie bijvoor-

beeld Degenhardt & Hall, 2006; Degenhardt et al., 2003).
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Van Amsterdam et al. (2004) vinden echter onvoldoende evidentie voor een causaal

verband tussen cannabis gebruik en schizofrenie. Zij stellen dat het aannemelijk is dat

"het gebruik van cannabis juist het gevolg is (in plaats van de oorzaak) van schizofre-

nie. Cannabis en andere drugs worden immers aangewend om de negatieve sympto-

men van schizofrenie (…) te verlichten en de bijwerkingen van neuroleptica te onder-

drukken" (op. cit., pp. 520-521). Zij menen dat cannabis gebruikt wordt als zelfmedica-

tie tegen symptomen van schizofrenie en de bijwerkingen van antipsychotica.

Deze discussie is niet afgerond. In vrijwel alle studies wordt benadrukt dat meer

inzicht in de precieze werking van cannabis alsmede de processen die een rol spelen

bij het ontstaan van psychoses noodzakelijk is. 

3.5.3 GEVOLGEN VAN GEBRUIK
Voor verslaafden staat een belangrijk deel van hun dag in het teken van de verslaving. Ze

moeten drugs 'scoren' en gebruiken. Hun inkomen is laag, waardoor ze op niet legale

manieren aan geld proberen te komen. Vervolgens is er de drang om te kopen en gebrui-

ken. Vanwege het dwangmatige karakter van elke verslaving is het niet mogelijk een ande-

re invulling aan hun dagen te geven. 

Bij drugsgebruik treedt er vrijwel altijd verlies op - aan sociale contacten, familie, vrijheid, woning

en gezondheid. Zoals bij Ali, die vijf jaar heeft moeten wachten totdat zijn vrouw naar Nederland

kwam. Inmiddels waren zijn ouders naar Turkije geremigreerd. Het waren eenzame jaren.

Onderzoeker (FT): "Was er een bepaalde reden dat u in 1990 naar Nederland bent geko-
men en niet in 1985 kort na het huwelijk?"
Echtgenote: "De ouderen of de oudsten van de familie waren het er toen niet mee eens." 
Onderzoeker: "Was daar een reden voor?"
Echtgenote: "Ze hadden geen vertrouwen in mensen."
Onderzoeker: "Was dat drugsgebruik of had dat een andere reden?"
Ali: "Het was drugsgebruik er was geen andere reden. Ze dachten dat ik misschien niet
goed voor haar of voor de kinderen zou zorgen."

Soerin, de eerder besproken patiënt, heeft ook veel verloren op sociaal gebied.

Soerin heeft ongeveer vijf jaar een relatie gehad, tot zijn 21e. Deze is verbroken vanwege
zijn drugsgebruik. Hierna heeft hij nog verschillende vriendinnen gehad, maar al die rela-
ties liepen stuk op zijn gebruik. Zijn broers gebruiken geen drugs meer. Soerin zegt hier-
over: "Nou, vroeger ja. Bijna al mijn broers zijn gebruikers geweest. Maar ze zijn allemaal
gaan trouwen. Ze zeiden als jullie gaan trouwen, moeten jullie de drugs laten staan. Toen
zijn ze allemaal getrouwd, met kinderen, en ze hebben de drugs laten staan. Maar ikzelf,
ik heb geen vrouw en kinderen, en daarom gebruik ik nog steeds. Maar heb ik vrouw en
kinderen, dan ga ik niet meer gebruiken. De vrouw let op ze, ja?"

Hij woont in het sociaal pension. Hij kan niet meer bij zijn moeder wonen omdat zij van-
wege schulden haar huis heeft moeten verkopen. Deze schulden waren volgens Soerin ver-
oorzaakt doordat hij en zijn broer het huis hadden gesloopt, onder invloed van drugs.
Moeder woont nu bij haar jongste zoon in. 
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Vrijwel de gehele familie van Soerin leefde in en van de drugsscene. Zijn broers

gebruikten en dealden, zijn ouders wisten ervan en maakten handel mogelijk door hun

huis ervoor open te stellen. Ze zijn hier allemaal voor veroordeeld. Na hun gevangenis-

straffen wisten de familieleden er redelijk succesvol uit te stappen - volgens Soerin

dankzij hun huwelijk en kinderen, die maakten dat ze hiertoe gestimuleerd werden.

Hem lukte het niet. 

Voor de mannen in het sociaal pension hangen veel problemen samen met drugsge-

bruik. Hierdoor zijn ze veel kwijtgeraakt, zoals hun baan, huis en contacten met fami-

lie en partner. Ook zijn ze door hun drugsgebruik en hiermee samenhangend crimi-

nele activiteiten in aanraking gekomen met politie en justitie.

Hoewel (soft-) drugs vaak de directe aanleiding vormen om contact op te nemen met

een GGz instelling, betekent dit niet dat drugs als oorzaak zijn terug te vinden in de

gehanteerde Verklarende Modellen, zoals we verderop in dit boek zullen zien. De

meeste patiënten zien geen relatie tussen hun drugsgebruik en het ontstaan of beheer-

sen van de psychotische problemen waarvoor ze behandeld worden. 

Verslaving is relevant aangezien uit ons onderzoek blijkt dat (ex-) drugsgebruikers

onder slechtere omstandigheden leven dan niet-gebruikers. Door de hoge kosten van

gebruik en door uitstoting door hun familie zijn zij sociaal gezien op zichzelf en de

scène aangewezen en hebben ze weinig middelen, zowel financieel als relationeel, om

op terug te vallen. Ook blijken verdovende middelen grote escalaties te kunnen veroor-

zaken. Daarover meer in het volgende hoofdstuk over het eerste contact met de GGz.

Vergeleken met de allochtone patiënten hebben Nederlanders beduidend minder

drugs gerelateerde problemen. Er zijn voor hen minder impulsen om te starten en

meer externe remmingen.

3.6 SOCIALE STRUCTUREN EN FAMILIEROLLEN

We hebben de woonomstandigheden en dagelijkse bezigheden beschreven, waarbij al

op verschillende momenten familie genoemd werd. In deze paragraaf worden kenmer-

ken beschreven van de sociale omgeving - meestal familie - en de rol die de patiënten

zelf hierin hebben. Ook wordt ingegaan op de steunende functie die deze mensen in

de omgeving al dan niet vervullen. 

3.6.1 TURKEN
De bezochte Turkse patiënten brengen hun dagen voornamelijk door binnen het gezin,

met de mensen met wie ze in één huis wonen. Voor acht patiënten betekent dit bij hun

ouders en broers of zussen, voor vier patiënten bij hun eigen gezin. De overige vier

patiënten wonen in het sociaal pension, of alleen en hebben vrienden in huis gehaald. 

Sociale contacten van de mensen die bij hun gezin of familie wonen bestaan -buiten

deze huisgenoten- uit vrienden van de familie of de (Turkse) buren. Wanneer er geen

verdere familie in Nederland is, zoeken de naaste familieleden wel meer aansluiting bij
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de Nederlandse samenleving, buiten de Turkse structuren om, maar de patiënten niet.

Wanneer er niet of nauwelijks familie in Nederland woont, zorgt dit dan ook voor een

zeer beperkt netwerk en eenzaamheid.

Het verhaal van Meriam

Meriam is een gehuwde vrouw van 32 jaar van Turkse afkomst. Zij spreekt goed Nederlands
met een licht accent. Zij heeft twee kinderen, een zoon en een dochter van 8 en 12 jaar
Meriam was drie jaar toen ze met haar ouders naar Nederland kwam. Zij groeide op in
Nederland maar leefde verder helemaal tussen haar Turkse familie in een overwegend Turkse
wijk. Thuis werd altijd Turks gesproken. Na de lagere school werd ze thuisgehouden door
haar vader hoewel ze graag verder had geleerd. 
"Mijn vader zei het is niet nodig, je gaat over een paar jaar trouwen. Eigenlijk wilde ik altijd
een opleiding doen om in een schoonheidssalon te gaan werken. Maar ja, door mijn vader
kon ik het niet doen. En zo regelde hij een jongen voor me. Hij was ook in Nederland, ja ik
moest met hem verloven, ik was toen zestien. Toen had ik ook heel veel problemen en zo. Ik
wou niet met hem trouwen. Ja, ik wou hem toen niet meer zien. Ik wilde niets eten thuis, ik
ging alleen maar naar mijn kamer en bleef liggen, soms dagen lang. Mijn vader zei van 'eh
ja als je niet wilt hoeft niet', maar ik moest meteen weer gaan verloven met iemand anders
en ik heb hem gezien op een foto toen zei ik van 'ja', ik kende hem ook niet, maar ja okay.
Hij woonde in Turkije. Maar die andere jongen die was vreselijk, dus vooruit. En toen, nadat
we getrouwd waren, was ik gelijk zwanger."

Het huwelijk bleek geen succes. Ze moest voor hem werken en werd soms geslagen. De sek-
suele gemeenschap vond zij vreselijk. Toen ze niet meer wilde dwong hij haar ertoe. Om deze
reden slaapt ze nu meestal in de woonkamer. Niet dat dit helpt overigens, minstens één maal
per maand komt hij zijn gerief halen. Haar man heeft nu wel werk in Nederland maar
spreekt nauwelijks een woord Nederlands. Zij moet alles alleen regelen wat betreft de contac-
ten met instanties, de school van de kinderen enzovoort. Haar jongste kind, een zoon van 8
heeft ernstige gedragsproblemen op school, ook hier staat ze alleen voor. Met haar drie broers,
die allemaal zijn getrouwd met Turkse bruiden heeft ze nauwelijks contact. Eigenlijk heeft
ze alleen contact met een schoonzuster maar die heeft zelf zo veel problemen met haar broer
door wie ze wordt mishandeld dat ze het gevoel heeft dat ze niet bij haar terecht kan met
haar problemen. Zij geven nauwelijks steun.
"Als ik naar mijn vader ga, zegt hij: naar je man, hij is je man; hij mag je ook slaan. Mijn
moeder kan niks zeggen, die was ook zo. Mijn vader ging haar heel veel slaan, vroeger, toen
ze nog jong was."

Meriam ziet haar ouders nog zelden. Zij zijn enkele jaren geleden geremigreerd naar Turkije
en als Meriam met haar gezin in Turkije is moet ze haar schoonfamilie helpen en binnen
blijven. Haar man weet dat ze in een GGz instelling komt, maar wil zelf beslist niet mee-
komen. 'De Mammoet is voor gekke mensen.' Een scheiding, de enige oplossing die ze zelf
ziet, durft ze niet aan. Behalve dat ze vreest door haar familie te worden uitgestoten is ze
ook bang dat haar man de kinderen zal meenemen en haar zal vermoorden. Hier heeft hij
ook al expliciet mee gedreigd, bovendien is precies datzelfde in werkelijkheid ook bij haar
enige vriendin gebeurd!
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Er zijn slechts twee Turkse vrouwen in dit onderzoek betrokken, beide met een sterk

vergelijkbaar verhaal. Beide zijn op jonge leeftijd naar Nederland gekomen in het kader

van gezinshereniging. In Nederland hebben ze de lagere school gevolgd en zijn daar-

na binnen gehouden. Alles stond in het teken van hun latere rol als echtgenote en moe-

der. Een opleiding was 'niet nodig', ze zouden immers toch trouwen. Meriam vond dit

vreselijk. Ze wilde graag naar school, om thuis weg te zijn en om een vak te leren. 

Beide Turkse vrouwen in dit onderzoek zijn uitgehuwelijkt aan een man uit Turkije. De

belangrijkste motivatie van deze mannen om met hen te huwen was de verblijfsver-

gunning voor Nederland, die ze hiermee ontvingen. In de huwelijken van de twee

patiënten staat mishandeling centraal. 

Een leven zonder partner, ongehuwd, is geen denkbaar alternatief. De ideale en ook

enige mogelijke identiteit voor een Turkse vrouw is die van echtgenote en moeder. Een

Turkse vrouw moet gehuwd zijn. Deze verwachting geldt overigens ook voor Turkse

mannen. Huwen als Moslimplicht: mannen en vrouwen moeten gepaard door het leven

gaan, alleen God kan op zichzelf bestaan (Delaney in Luyckx, 2000, p. 29). Leven in de

familie is de norm. Voordat besloten wordt dat een vrouw weg kan bij een man die slecht

voor haar zorgt moet er heel veel stuk gemaakt zijn. Daarna moet de vrouw niet alleen

in het leven staan, maar opgenomen worden in haar eigen familie. Dit overkwam de

andere patiënte in dit onderzoek, Hatice. Na langdurige mishandeling van deze vrouw,

is haar man teruggestuurd naar Turkije en zij opnieuw bij haar ouders gaan wonen.

Ook al betekent migratie meestal dat mensen een mengvorm kiezen tussen componen-

ten uit de cultuur van het gastland en het land van herkomst, kan het ook betekenen dat

er krampachtig wordt vastgehouden aan de oorspronkelijke cultuur - dit terwijl de nor-

men en waarden in het herkomstland zelf onderhevig zijn aan verandering. Hier, waar

het ging om de positie van de twee Turkse patiëntes, was er nauwelijks sprake van cul-

tuurverandering bij de betrokken familieleden. Er werd strikt vastgehouden aan seks-

especifieke normen, zoals deze bij vertrek uit het herkomstgebied gehanteerd werden.

Traditionele rollen en huwelijk

Bij vrijwel alle bezochte Turkse patiënten speelt 'eer' een belangrijke rol in het familie-

leven. Het is vooral het gedrag van vrouwen dat essentieel is voor de familie eer, maar

het zijn de mannen die er de verantwoordelijkheid voor dragen. Schande en schaamte

treffen hen het hardst, want zij worden erop aangesproken. Familie-eer is dus vooral

een mannenaangelegenheid met de reputatie van vrouwen als belangrijke inzet. Deze

tweedeling in seksen is terug te vinden in de verhalen van de patiënten.

Ook bij de mannelijke Turkse patiënten zijn traditionele rollen geen vrijblijvende aan-

gelegenheid. Ziek of niet, de oudste zoon heeft bepaalde taken en verantwoordelijkhe-

den. Door stressgevoeligheid kunnen zij ook vaak hun functie als adviseur als oudste

zoon, als beschermer van de familie-eer, niet waarmaken. Bijvoorbeeld in het onder-

staande geval over het voorgenomen huwelijk van Ali's zusje met een Nederlander.

Wanneer de onderzoeker (LO) bij Ali thuis komt laat hij haar de foto zien van de brui-
loft van zijn zusje. Tijdens het vorige gesprek, een half jaar geleden, kwam deze voorgeno-
men bruiloft al ter sprake. Zijn zusje wilde trouwen met een Nederlandse man. Bij afwe-
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zigheid van zijn vader en andere familieoudsten, moest Ali, als oudste broer, hier zijn toe-
stemming voor verlenen. Een half jaar geleden wist hij niet of hij dit zou doen. De
Nederlandse man was geen Moslim en eigenlijk geen goede kandidaat voor zijn zusje. Het
was echter wel de man van haar dromen en Ali wist dat ze zijn 'nee' niet zou accepteren.
Deze keuze te moeten maken leverde hem bijzonder veel spanning op. Hij sliep niet meer,
was geïrriteerd naar zijn vrouw en kinderen en kreeg steeds vaker woede-uitbarstingen,
waarbij hij soms spullen in huis vernielde. 
Hij is naar de GGz instelling gegaan om te proberen een tussentijdse afspraak te maken
met zijn behandelaar. Deze zou naar hem moeten luisteren, hem adviseren en hem ook
medicatie moeten meegeven om weer wat rustiger te worden. Bij de receptie echter bleek
hij zijn behandelaar niet te kunnen spreken omdat deze juist nu met vakantie was. Een
vervanger spreken kon alleen in noodgevallen. Hij probeerde de baliemedewerkster zijn
noodgeval uit te leggen, maar zij zag onvoldoende de ernst van de situatie en stelde voor
dat hij na een week terug zou komen. 
Machteloze woede en frustratie zorgden ervoor dat Ali de baliemedewerkster aanviel en de
wachtruimte vernielde. Ali is door de politie opgepakt. 
Na terugkomst van zijn behandelaar heeft deze contact met hem gezocht en gedaan waar
Ali om vroeg. Door er met zijn Nederlandse behandelaar over te praten, die hem hierin
actief probeerde te begeleiden, kwam hij tot het besef dat hij de Nederlandse man zou moe-
ten vragen Moslim te worden, waarna hij wel zijn toestemming zou kunnen geven. 
Zo is het uiteindelijk ook gegaan. Ali wacht overigens nog wel een gevangenisstraf voor
bedreiging en vernieling.

Van Ali wordt verwacht dat hij zijn taak van een oudste broer vervult, dit dankzij én

ondanks het feit dat zijn ouders en andere familieleden zijn geremigreerd. Dankzij,

omdat híj nu de familieoudste is die de eer van de familie moet beschermen en

ondanks, omdat belangrijke familieleden hem niet kunnen ondersteunen bij deze

moeilijke beslissing.

Tabel 3.4 Huwelijk en kinderen

Hindoestaanse Turken Nederlanders

Surinamers

Man Vrouw Man Vrouw Man Vrouw

Alleenstaand, nooit 6 2 8 0 8 2

gehuwd geweest

Gescheiden, 2 0 1 0 0 1

geen kinderen

Gescheiden, kind(eren) 2 4 2 1 5 1

Gehuwd, geen kinderen 0 0 0 0 0 1

Gehuwd, kinderen 0 0 3 1 1 0

(lat-) relatie 1 0 0 0 1 0

Totaal 11 6 14 2 15 5
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In bovenstaande tabel staan huwelijken per etnische groep weergegeven. Hierin is

onder andere te zien, dat de op het moment gehuwde patiënten, meestal Turken zijn.

En dat alle gehuwde Turken kinderen hebben.

Familie als vangnet

Het vangnet van de Turkse patiënten wordt gevormd door hun eveneens in Nederland

wonende familie. De zorg voor de patiënt is een familieaangelegenheid (Yerden,

2000). Wanneer de problemen groot worden en de druk op de familie ook, lossen de

zorgende familieleden elkaar af, dragen ze samen de last. Dit houden ze erg lang vol,

voorbij het punt waar we familie van Nederlandse patiënten zagen afhaken. 

Turkse patiënten hebben vaak een bijzonder hecht en klein steunsysteem; het gezin

waar ze uit komen of het gezin dat ze zelf gecreëerd hebben. Door dit netwerk worden

ze intensief en vaak langdurig verzorgd. Deze zorg door hun nabije omgeving kan tot

problemen leiden. Zorg en bezorgdheid zijn verantwoordelijk voor het overvragen van

hun psychotische naaste of het opdringen van zorg. Medicatie wordt stiekem toege-

diend en de patiënt wordt bijvoorbeeld gedwongen zich te douchen. Vaak zijn het dan

ook juist deze zorgende naasten die te maken krijgen met agressie van de patiënt. Ze

worden betrapt bij het doen van een tabletje in de soep, of proberen hem met fysieke

drang onder de douche te krijgen. Escalaties die hieruit voortkomen zijn vaak de aan-

leiding voor de eerste ontmoeting met de GGz.

In de ogen van een aantal behandelaars blijven Turkse familieleden té lang voor hun

psychisch zieke familielid zorgen. Deze behandelaars vinden dit frustrerend werken

omdat de patiënt door zijn of haar familie afgeschermd wordt en niet bereikbaar is voor

professionele hulpverlening van de GGz.

Dit afschermen door familie en binnenshuis houden van problemen is niet alleen frus-

trerend voor behandelaars, maar kan ook gevaarlijk zijn voor de omgeving, zoals voor-

namelijk is gezien bij de harddrugs gebruikende patiënten. 

3.6.2 HINDOESTAANSE SURINAMERS EN HUN SOCIALE EN FAMILIE CONTACTEN
Hindoestaans Surinaamse patiënten geven vaak aan het gevoel te hebben er helemaal

alleen voor te staan. Ze voelen zich niet of nauwelijks gesteund door hun familie en

ook buiten de familie is er geen steun. Het netwerk rond deze patiënten is vaak bijzon-

der klein. Zelfs gezinsleden onttrekken zich aan zorgtaken en komen buiten het

gezichtsveld van patiënten. Dit wordt deels veroorzaakt door de reeds beschreven

migratiegeschiedenis waardoor het contact verwaterd is. Een reden die hierbij vaak

speelt is dat patiënten zich, in de ogen van hun familieleden, onmogelijk gedragen

hebben. 

Het is over het algemeen de moeder die de zorg voor haar zieke zoon het langst vol-

houdt. De zelfstandig wonende Hindoestaans Surinaamse mannen worden dan ook

door hun moeder, die in de buurt woont, verzorgd. 

De twee Hindoestaans Surinaamse vrouwen die geen kinderen hebben, wonen bij hun

ouders. Bij beiden is het de bedoeling dat ze zullen trouwen en met hun echtgenoot gaan
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samenwonen. Tot die tijd blijven ze thuis wonen, waar ze verzorgd worden door en mee-

draaien met het leven van hun ouders. Ze gaan mee op familiebezoek, naar sociale con-

tacten van de moeder, zitten erbij wanneer er bezoek thuis komt en nemen samen met

het gezin deel aan de religieuze diensten die thuis of elders gehouden worden.

Gerda is een jonge Hindoestaans Surinaamse vrouw van 22 en woont bij haar ouders;
haar jongere zus woont ook nog thuis. Gerda is in Nederland geboren en getogen en
ondanks dat haar ouders van Hindoestaans Surinaamse afkomst zijn, voelt ze zich 100%
Nederlands. Ze lijkt wat geërgerd dat hieraan blijkbaar getwijfeld wordt door de onderzoe-
ker (LO) en herhaalt nogmaals dat ze zelfs nog nooit in Suriname is geweest en geen
andere taal spreekt dan het Nederlands. Net zoals haar twee zussen woont ze al haar hele
leven in deze buurt in Rotterdam Zuid en ze is hier naar school geweest. De familie van
haar ouders woont ook in Nederland. Met hen hebben ze veel contact.

Het dagelijkse leven van Gerda speelt zich grotendeels binnen het gezin af. Ze gaat soms
mee met haar moeder die vrijwilligerswerk doet voor een kerk (haar moeder is actief bin-
nen een christelijke kerkgenootschap), met haar zussen en nichten 'op stap' en zit er bij
wanneer er bezoek voor haar ouders of zussen in huis is. 
Tweemaal per week gaat ze alleen naar groepstherapie voor mensen die een psychose heb-
ben meegemaakt. Verder heeft ze geen eigen activiteiten. Samen met haar behandelaars
werkt ze eraan dit weer op te pakken. Ze zoeken naar een baantje als vrijwilligster, bij-
voorbeeld om het eten rond te brengen in een bejaardenhuis.

Een voordeel dat Gerda ervaart van het thuiswonen is de steun van het gezin. Haar
ouders en zussen hebben meegemaakt dat ze erg in de war raakte en behoeven daarover
geen uitleg. Gerda schaamt zich erg voor de dingen die ze in haar psychose heeft gedaan
en gezegd, maar haar zussen verzekeren haar dat ze dat niet hoeft te doen, omdat ze toch
gezien hebben dat Gerda toen erg in de war was, ziek was. 

Ongeveer een jaar na haar opname gaat het veel beter met haar en dan wordt ook een
andere reden voor het thuis wonen duidelijk. Ze heeft een goede band met zowel haar
vader als haar moeder, maar haar ouders hebben een slechte relatie met elkaar. Gerda
fungeert als een intermediair die boodschappen tussen beide doorgeeft. Ze staat als een
soort buffer tussen hen in en heeft hier veel stress door, maar ziet het ook als belangrijke
taak en denkt door thuis te blijven wonen een gunstige invloed te hebben op de relatie tus-
sen haar ouders. Zij ervaart dit meer dan haar zussen omdat ze met beide ouders zo'n
goeie band heeft.

Deze rol als intermediair tussen ouders die een slechte relatie hebben, is niet voorbe-

houden aan Hindoestaans Surinaamse patiënten. We vonden dit ook onder patiënten

van andere etnische afkomst, steeds bij jonge mensen die nog thuis wonen. Ze hebben

een beschermd leven gehad, zijn nooit erg tegendraads geweest. Binnen deze

beschermde omgeving spelen vaak relationele problemen onderling, waarin zij een

bepaalde positie, een bepaalde rol hebben. Zoals bijvoorbeeld bij de eerder beschreven

Nederlandse Frank en Turkse Orhan. 
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Specifiek in de verhalen van Hindoestaans Surinaamse patiënten is het thema verlies
van naasten. Verlies van partner (door scheiding), van ouders (waarvan er 6 overleden

zijn) en overige familie (door ruzie). Een belangrijke consequentie van dit sociale ver-

lies is het gebrek aan vertrouwen in zichzelf ("iedereen loopt bij me weg") en de toe-

komst ("ik red het niet alleen"). 

Verder valt op in deze groep dat de verhalen zo exceptioneel ernstig zijn. Niet één part-

ner verloren, maar 5 waarvan de laatste is overleden; niet één kind verliezen, maar uit

de ouderlijke macht ontzet worden van al je kinderen. Sommigen verliezen op veel

levensgebieden tegelijk, zoals Soerin. Hij heeft geen geld, geen partner, geen sociale

steun, bij afronding van dit onderzoek ook geen onderdak meer en zijn enige steun en

toeverlaat -zijn moeder- is overleden. 

Huwelijkservaringen van Hindoestaanse Surinamers

Onderstaand citaat is het vervolg op het verhaal van Rosa, de Hindoestaans

Surinaamse vrouw die alleen naar Nederland als soort van verkenner werd gestuurd en

zich eenzaam voelde tijdens de interne verpleegsters opleiding die zij was gaan volgen. 

Toen Rudolf, een autochtone Nederlander, die ook deze opleiding deed, in het begin aar-
dig tegen haar was, was zij snel ingepalmd en trok hij al gauw bij haar in. Hierover durf-
de ze niets te vertellen aan haar familie. Samenwonen was een groot taboe. Zij werd in
korte tijd erg afhankelijk van deze dominante man en had, toen hij zich na een paar
maanden ontpopte als een agressieveling totaal geen weerwoord. De familie van Rudolf
hield hem de hand boven het hoofd en bood geen bescherming. Haar familie hoorde hier
pas van toen zij al hoogzwanger was en besloot na de bevalling in samenspraak met
Rudolfs familie dat er getrouwd moest worden. Er volgden jaren van geestelijke en licha-
melijke mishandeling. Uiteindelijk is ze met hulp van een buurvrouw die medelijden met
haar had toch van Rudolf gescheiden toen ze merkte dat hij ook nog, met in ieder geval
twee vrouwen, vreemd ging. 
Na haar scheiding had zij de grootste moeite om zich als alleenstaand moeder met een
dochter van 5 jaar staande te houden. Wel waren haar twee jongere zusters inmiddels
naar Nederland gekomen maar deze konden weinig steun bieden. De oudste had proble-
men met een man die aan de drugs was verslaafd en de jongste was intussen ongewenst
zwanger. 
Hierna leerde ze Arie kennen, die net als Rudolf in het begin erg aardig leek maar later
een sadist bleek en haar psychisch kwelde door haar te vernederen en opzettelijk als slaaf
te behandelen met tenslotte ook weer fysieke mishandeling. Het duurde weer jaren voor-
dat ze zich kon onttrekken aan zijn geestelijke en later fysieke mishandeling door met veel
hulp van een maatschappelijk werkster bij hem weg te gaan.

In het licht van haar migratie geschiedenis (denk dan met name aan het gebrek aan

steun van een vertrouwd netwerk) is te begrijpen waarom ze zich overgeeft aan deze

mannen, die in het begin zeer welkome aandacht bieden. Het is hetzelfde gebrek aan

steunsysteem waardoor ze zich steeds zo laat weet te ontworstelen aan deze mannen.

De eerste keer kreeg ze uiteindelijk hulp van een buurvrouw, de tweede keer van een

maatschappelijk werkster.
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Een deel van de Hindoestaans Surinaamse patiënten, zowel mannen als vrouwen, is

uitgehuwelijkt. Zoals bijvoorbeeld Lenne, een Hindoestaans Surinaamse vrouw van

34.

Lenne: "Ja, ik moest eigenlijk een man hebben hè, ik moest een vriend hebben. Ja, ik was
ziek en de dokter heeft gezegd…. Ik lag eerst in het ziekenhuis, ja ik was gevallen. Ja ik
was naar school en ik was gevallen en de dokter die vroeg of ik een vriend had, of ik een
man had en ik wist het niet meer. Ik weet niet of het door die hersenschudding kwam,
maar ik had een lichte hersenschudding. Ik lag al een tijdje in het ziekenhuis. 
Onderzoeker (FT): "In Suriname?"
Lenne: "Ja en mijn moeder trouwde mij met hem, want ik kende hem al eerder hè. Want
ja, ik wist niet dat het zo zou gebeuren, dat ik met hem zou trouwen, dat ik met hem
zou leven ja ik wist dat niet."
Moeder: "Ja zij ging niet meer naar school en zo is die jongen gekomen en is zij
getrouwd. 
Corry, behandelend SPV: "Heeft u dat geregeld?"
Moeder: "Ja zij wilden wel trouwen, dan is ze getrouwd. Want ze ging niet meer iets
doen. Ze ging niet school en ze moest iets doen, of trouwen, of leren, of werken."
(…)
Moeder: "Die jongen was gekomen en zij was getrouwd. 
Onderzoeker: "En hij woonde al in Nederland? 
Lenne: "Ja hij woonde al in Nederland. Het was ook dat ik vooruit moest gaan, voor de
familie, dat ik hier naartoe ging."
Zuster: "Nee, zij was getrouwd met een jongen die hier zat en die is van hier naar daar
gegaan om haar te trouwen en daarna weer terug gegaan."
Onderzoeker: "U bent dus voor uw man naar Nederland gekomen?
Lenne: "Ja ben ik dus daarna hier naar toe gekomen."

De huwelijken worden door de familie gearrangeerd, met name door moeder. Zij

vraagt vrienden of hun kinderen beschikbaar zijn. De leidraad voor de keuze is meest-

al een pragmatische, zoals een verblijfsvergunning in Nederland, of een dienst die

bewezen werd aan vrienden. Er wordt niet gehuwd met familieleden, geen neef-nicht

relaties, zoals deze wel onder de Turkse patiënten voorkomen. Wanneer bekend is dat

er 'iets' met de huwelijkskandidaat aan de hand is, zoals bij veel patiënten het geval

was, dan mag ook de toekomstige partner een 'smetje' hebben. Zo'n 'smetje' betreft

meestal psychische- of verslavingsproblemen.

Een gearrangeerd huwelijk werd door enkele patiënten als prettig ervaren omdat de

verantwoordelijkheid van het welslagen van het huwelijk gedeeld wordt met de fami-

lieleden die het gearrangeerd hadden. Dit was tenminste theoretisch het geval. We

beschreven eerder al de losse contacten tussen familieleden, deze speelden ook par-

ten bij ondersteuning van naasten met een slecht huwelijk. Bij een gearrangeerd

huwelijk wordt ook de historische context gedeeld wat een saamhorigheidsgevoel

teweeg brengt tussen de betrokkenen. Deze saamhorigheid duurde in de meeste

gevallen niet lang. Van de 17 Hindoestaans Surinaamse patiënten zijn er zes uitgehu-

welijkt geweest; geen van hen is nog bij deze voor hen uitgekozen partner.
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Wanneer een gearrangeerd huwelijk stukloopt wordt er een andere kandidaat

gezocht. Eén patiënte is zelfs tot vijf maal toe uitgehuwelijkt. Bij drie patiënten, die

niet eerder getrouwd zijn, is men van plan ze uit te huwelijken, maar is er nog geen

partner gevonden, of de familie vindt dat de patiënt er nog niet klaar voor is. Zoals bij

Gerda.

De oudere zus van Gerda trouwt in de periode van dit onderzoek en gaat het huis uit.
Ook haar nichten die in Rotterdam wonen en waarmee ze al van kinds af aan veel con-
tact heeft, trouwen en krijgen kinderen. Gerda en haar omgeving zien een vergelijkbare
toekomst voor haar. Een man vinden, trouwen en kinderen krijgen. Dit is uitgesteld
omdat Gerda op vrij jonge leeftijd, toen ze net van school was, twee maal ernstig in de
war raakte. Hierna had ze de zorg van haar omgeving nodig, was niet geïnteresseerd in
relaties en ook nog niet in staat zelfstandig te wonen.

Onder de Hindoestaanse Surinamers bevonden zich ook zes patiënten die niets te

maken hadden met voorkeuren of wensen van hun familie. Zij waren vrij hun eigen

partners te kiezen, zonder bemoeienis van anderen.

3.6.3 HET SOCIAAL NETWERK VAN NEDERLANDERS
Terwijl de patiënten van Turkse en Hindoestaans Surinaamse komaf zich vrijwel uit-

sluitend binnen hun familiekring begeven, hebben Nederlanders ook contacten met

niet-verwanten. 

Ze hebben een sociaal netwerk buiten familie om, maar deze vrienden of collega's

zijn vaak niet op de hoogte van hun psychoses en worden om die reden dan ook niet

betrokken bij enige activiteit vanuit de GGz, zoals een informatiebijeenkomst, en ook

niet uitgenodigd voor een groepsgesprek in het kader van dit onderzoek.

Frank houdt van Gothic en Death Metal muziek en van de sfeer die deze muziek
oproept. Hij voelt zich hier prettig bij en ziet het als een soort religie. Hij heeft een club
vrienden met wie hij regelmatig op stap gaat en met wie hij deze 'religie' deelt, zij hou-
den ook van deze muziek en sfeer. Hij hoort bij deze club en gelooft erin. Deze vrienden
weten niet van zijn contacten met de GGz. 
Ook op zijn werk, dat hij met veel plezier verricht, weet behalve zijn leidinggevende nie-
mand dat hij onder behandeling is vanwege psychoses. 
Zowel met zijn vrienden als met collega's gaat hij regelmatig 'stappen'. Ze hebben goed
contact, ze praten veel met elkaar, maar dus niet over zijn psychische problemen. 

Frank heeft een actief sociaal leven, buiten zijn familie om. Hoewel zijn vrienden en

collega's niets weten van zijn psychiatrische problemen, zijn ze erg steunend. Ze

geven hem waardering en het gevoel ergens bij te horen. Ook steunen ze door de

leuke, gezellige tijd die hij met hen heeft. Het merendeel van de Nederlanders ont-

plooit dergelijke activiteiten.

Doordat Nederlanders vaker activiteiten buitenshuis ontplooien, hebben zij ook een

breder netwerk naast hun familie - namelijk collega's, studiegenoten of mensen met

dezelfde hobby. 
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Problemen met familie

Door Nederlandse patiënten en hun families wordt vaak een langdurig traject beschre-

ven van opeenstapeling van problemen, meestal beginnende bij de vroege pubertijd

van de patiënt. In dit traject spelen problemen (in de relaties) binnen de familie een

belangrijke rol, zoals de moeizame relatie of scheiding van de ouders, dominante of

juist afwezige vader of 'moeilijk' zusje.

De relatie tussen de vader en moeder van Frank is gespannen. Vader heeft zo nu en dan
enorme woede uitbarstingen waar Frank en zijn zuster bang voor zijn. Dat heeft hij al
zolang Frank zich kan herinneren. Hij vraagt zich tijdens een onderzoeksgesprek hardop
af of dat bijgedragen kan hebben tot zijn onzekerheid. 

Het gaat meestal om kleinere strubbelingen in de familie, maar door één derde van

de Nederlandse patiënten wordt expliciet genoemd dat hun grootste gemis het ver-

lies van contact met familieleden betreft. Dit verlies is veroorzaakt door ruzie. Ze

sluiten zich vervolgens af van deze familieleden, willen geen contact meer met hen.

Wanneer de patiënten naar steunende contacten wordt gevraagd, noemen ze deze

familieleden niet. Soms heel expliciet "mijn broer zéker niet"; een andere patiënte

noemt bijna uitdagend haar kat als meest steunend. Ook zijn er patiënten die zeg-

gen dat de behandelaar het dichtst bij hen staat en als meest steunend wordt erva-

ren.

Problemen in de gezinssfeer worden niet alleen genoemd in het kader van de levens-

geschiedenis, maar hebben volgens patiënten ook een bijdrage geleverd aan het ont-

staan van hun psychoses. Hiermee vormen deze familieproblemen onderdeel van hun

Verklarend Model. In hoofdstuk 6 komen we terug op dit onderwerp.

Huwelijk

Door de Nederlandse patiënten die op het moment van onderzoek een partner hadden

(drie), werd deze relatie als erg steunend ervaren. Zoals door Suzanne:

Wanneer de onderzoeker (LO) voor de tweede keer bij Suzanne thuis komt voor een inter-
view, ontmoet ze daar ook haar echtgenoot. Suzanne is sinds twee jaar getrouwd met haar
atletiek trainer. Ze ging bij de atletiekclub om iets van het gewicht kwijt te raken, dat erbij
was gekomen nadat ze was gestart met een ander antipsychoticum. Al voordat ze hem
ontmoette had ze verschillende psychoses meegemaakt en wist ze dat ze de diagnose schi-
zofrenie had. Ze heeft hem dat vrijwel onmiddellijk verteld. Hij zegt dat hij zoiets nooit
gedacht had voordat ze het vertelde.
Onderzoeker: "Wat zou je iemand aanraden die voor het eerst een psychose heeft meege-
maakt?"
Suzanne: "Ik zou eerst heel veel met haar praten of met hem en dan zeggen dat het her-
kenbaar is en dat de onderliggende oorzaak niet precies bepaald hoeft te zijn, maar dat er
wel wat aan te doen is. Dus eerst zou ik hier over praten. Ik zou niet zeggen ga nou met-
een naar de psychiater, want dat denkt zo iemand misschien ze willen me opsluiten voor-
goed. Ik zou gewoon eerst gaan praten en dan eh …
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Echtgenoot: "In de relatie blijkt dat er goed mee te leven valt"
Suzanne: "Ja en dat er toch wat aan te doen is." 
Onderzoeker: "En wat is het beste wat je er aan kunt doen?"
Suzanne: "Proberen rust in je leven te vinden."
Echtgenoot: "En iemand in zijn waarde laten". 
Suzanne beaamt dit. "En als je in de psychiatrie te veel afwijkt word je vastgebonden aan
een band heb ik zelf gezien. Word je in een isoleercel gebracht en word je aan banden word
je vastgebonden.(…) Als je dan denkt ik wil niet slapen ik wil naar muziek blijven luiste-
ren dan gaat het niet goed". Het blijkt dat ze dit zelf heeft meegemaakt tijdens een opna-
me.

Echtgenoot: "Maar dan vlucht je in de muziek hè? Zodra ze gaat vluchten in de muziek
is het niet goed. Merken we dat het niet goed is. Als ik denk ik heb nou zin om wat te
horen en ik vind het mooi en dan raak ik ontroerd, dat is wat anders, maar als het echt
vluchten in de muziek wordt gaat het mis."
Onderzoeker: "En dat merken jullie alle twee wanneer dat gebeurt?"
Echtgenoot: "Dat merk ik vooral." 
Suzanne: "Ja, en dan is het gewoon 'waar ben je mee bezig?'" 
Echtgenoot: "Waar ben je mee bezig en gelijk eh kleppen, gelijk praten".
Beiden: "Dat werkt echt heel goed."

Verderop in het gesprek voegt de echtgenoot toe: "Ik merk aan haar als zij heel erg onrus-
tig wordt dat er iets niet goed zit en dan grijp ik in."

Evenals bij de andere Nederlandse patiënten die nu een partner hebben, was voordat

de relatie begon duidelijk dat Suzanne psychoses had doorgemaakt. Volgens de patiën-

ten gaf deze wetenschap hun partner de mogelijkheid een keuze te maken; ze kozen

bewust voor een partner met een psychiatrische voorgeschiedenis.

Op deze relaties kunnen de patiënten vertrouwen, zo zeggen ze. Het is met name het

vermijden en omgaan met stressvolle situaties, waarin hun partner hen kan helpen. Ze

brengen rust in het leven. Ook zien de partners crises aankomen en kunnen tijdig

ingrijpen.

De drie Nederlandse patiënten die op het moment van onderzoek een partner hebben,

zijn alle drie hoog opgeleid. 

Zeven van de Nederlandse patiënten zijn gescheiden. Deze scheidingen hielden ver-

band met hun ziekte. Na de moeilijke periode die meestal na een scheiding doorge-

maakt wordt, weten de meeste Nederlandse patiënten een plaats voor zichzelf te creë-

ren als alleenstaande. Ze zijn daar tevreden mee en hebben niet een sterke behoefte

een partner naast zich te vinden, hoewel ze dat over het algemeen ook niet uit de weg

zouden gaan, zou deze zich aandienen. Voor deze Nederlanders is er, veel meer dan de

allochtonen in dit onderzoek, een rol beschikbaar als alleenstaande. Het wordt onder

deze Nederlanders dan ook niet per definitie als ongezond gezien om 'alleen' -zonder

partner- door het leven te gaan.
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3.7 LEVENSBESCHOUWING EN RELIGIE

"In order for spiritual life to have maximum benefit for people with schizophrenia, it must be
disentangled from their illness."
(Barham & Hayward in: Davidson, 2003, p. 52)

In deze paragraaf beschrijven we welke religies worden aangehangen en hoe deze

gepraktiseerd en beleefd worden. Religie wordt door een aantal patiënten beschreven

als belangrijke pijler van hun leefwereld. 

We staan in deze paragraaf ook stil bij het gevoel van haast religieuze saamhorigheid

dat een aantal Nederlandse patiënten heeft bij muziekgenres.

3.7.1 TURKEN
Alle geïnterviewde Turkse patiënten zijn islamitisch opgevoed. Hoewel ze niet zicht-

baar praktiseren, ze gaan niet naar een Moskee en bidden zelden, ervaren ze wel steun

van hun religie. Religie heeft voor hen vooral betekenis in sociale structuren, het is

richtinggevend voor de manier waarop met elkaar en met ziekte wordt omgegaan.

Patiënten verklaren de zorgband met hun partner en familie deels vanuit de religieuze

achtergrond. "Een islamitische vrouw zal haar man altijd verzorgen", "Een islamitische

vader laat zijn gezin niet in de steek". 

Religie biedt ook mogelijkheden om bij een groep te horen, aansluiting te vinden bij

de groep. 

Veel patiënten geven tijdens de gesprekken aan meer te willen doen met hun religie.

Vaker bidden, vaker naar de moskee, vasten en geboden beter nakomen. Meestal blijft

het bij deze uitgesproken intenties en verandert er niets aan hun houding. Een groot

aantal Turkse patiënten heeft hulp gezocht bij een hoca, een traditioneel islamitisch

genezer, voor hun psychiatrische problemen. Deze gang naar een religieus leider werd

echter nooit door henzelf, maar door hun familie geïnitieerd. Daarom beschrijven we

hierover meer in hoofdstuk 9, omdat het hier veelal VM-en van familieleden betreft.

We willen hiermee overigens niet zeggen dat deze bezoeken aan een religieuze gene-

zer voor de patiënten onbelangrijk zijn, of dat zij geen religieus getinte ideeën over hun

ziekte of problemen hebben.

3.7.2 HINDOESTAANSE SURINAMERS
Evenals bij de Turkse patiënten lijkt religie bij de Hindoestaans Surinaamse patiënten

vooral een brugfunctie te vervullen, tussen persoon en familie of groep, tussen hier en

daar (Suriname) en tussen het nu en toen. 

Alle Hindoestaans Surinaamse patiënten zijn religieus opgevoed: tien hindoeïstisch,

vijf islamitisch en de overige twee een christelijke vorm. Opvallend is de vergelijkbare

beleving van deze religies en de bijbehorende rituelen van deze verschillende religieu-

ze stromingen. Natuurlijk zijn er verschillen in die zin dat ze verschillende kerken

bezoeken en verschillende geschriften lezen, maar de rituelen die thuis uitgevoerd

worden, de omgang met naasten en de eetgewoonten die volgens hen verwant zijn aan

de religie, zijn sterk vergelijkbaar tussen de Hindoes, Moslims en Christenen. Deze

122

leefwerelden van patiënten

Ongehoord_binnenwerk-PS.qxp  14-2-2007  20:57  Pagina 122



gebruiken lijken derhalve meer gekoppeld te zijn aan de etnische achtergrond van de

Hindoestaans Surinaamse groep en de multiculturele en multireligieuze situatie in

Suriname, dan aan een specifieke religie. 

Overeenkomsten tussen verschillende elementen van verschillende religies binnen

één samenleving, zijn reeds opgemerkt door verschillende auteurs. Hoffer (2000)

haalt Shadid en Van Koningsveld (1983) aan die - wanneer het gaat om sterke overeen-

komsten tussen elementen van het islamitische en christelijke volksgeloof
8)

- stellen

dat het gaat om culturele uitingsvormen van een meer universele magisch-kosmische

levensvisie, waarnaar mensen in geval van ziekten en problemen kennelijk teruggrij-

pen (Hoffer, 2002, p. 133).

De hindoeïstische Surinamers consulteerden pandits, deze hebben een vergelijkbare

functie als de hoca's bij Turkse patiënten. Ook bij hen lag het initiatief steeds bij fami-

lieleden (zie ook hiervoor hoofdstuk 9). Eén patiënte bezocht met haar moeder eenma-

lig een dominee om over haar psychotische problemen te praten. Er werden geen isla-

mitische genezers bezocht, ook niet door islamitische Surinamers, ook was er geen

sprake van consulteren van bonumannen.

3.7.3 NEDERLANDERS; ERBIJ HOREN
Het onderstaande citaat, van een Nederlandse patiënt, is niet een voorbeeld van geloof

in een geregistreerde religieuze stroming, maar een voorbeeld van je thuis voelen in

een groep, iets delen met een groep, vergelijkbaar met de beleving van Turkse en

Hindoestaans Surinaamse patiënten als het gaat om religies. 

Onderzoeker (LO): "Heb je ook een godsdienst die je aanhangt, een religie?
Henk: "Eh ja, dat is een beetje de hardrock kant. De hardrock, die geloof basis die kan
altijd wel, ik zit dan vaak een beetje in het spirituele. De visualisatie, de spirituele kant.
Ik kan een heel klein stukje laten horen." Hij laat stukje heavy metal muziek horen. (…)
Het is allemaal een beetje Satanische muziek." 
Onderzoeker: "Hoe zie je dat in verband met geloof?"
Henk: "Ja, ok, het gaat meer om de muzieksoort, het gaat bij mij altijd meer naar de har-
dere kant, het is toch vrij harde muziek. Ja, dit is helemaal mijn muziek. Lekker op m'n
kop zetten [wijst naar koptelefoon], plaatje d'r in, lekker hard zetten. Ja, lekker voelen weet
je. Het is precies de tegengestelde kant als de kerk. Ja, dat is de darkside, dat de dood niet
bestaat. Dus je kunt wel dood gaan, maar de dood bestaat niet. Eh ja, gewoon eigenlijk
hoe andere mensen een bedreiging voor een ander kunnen zijn, eh ja het is moeilijk te
omschrijven weet je, muziek. dus het haatdragende daar naartoe van als jij vervelend
bent, dan kan ik nog vervelender zijn. Dat is echt van "I beat you 'till your death". Weet
je, dat soort teksten. 
Echt als je op dat podium staat, ik ben naar het concert van Slayer geweest, nou op een
gegeven moment was het te gek, helemaal los, helemaal uit je dak gaan, nou zalig. Kan
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Het begrip volksgeloof kan worden omschreven als een samenstelsel van opvattingen over de aard

en de werking van bovennatuurlijke krachten. Daarbij tracht men met behulp van rituelen die

krachten te beheersen en te beïnvloeden ten gunste van gezondheid en welzijn (Hoffer, 2000 p. 97).
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je jezelf helemaal uitleven, begin je te pogo-en, begin je te trancen. Nou begin je om je heen
te slaan. Begin je weer ruimte te krijgen, weet je."

Er zijn slechts twee Nederlandse patiënten die nu nog het geloof praktiseren waarin ze

zijn opgevoed. Beide zijn afkomstig van de Zuid Hollandse eilanden, uit sterk gelovi-

ge christelijke gezinnen. Eén van hen geeft aan dat het hem niet zozeer om de religie

als wel om de gezelligheid en het samenzijn van een kerkgemeenschap gaat.

De meeste andere patiënten hanteren net als Henk en de eerder beschreven Frank, een

soort van zelf samengestelde levensbeschouwelijke strohalm met invloeden uit chris-

telijke, humanistische, filosofische tradities, maar ook uit muziekstromingen zoals

gothic en heavy-metal. Religie wordt onder Nederlanders voornamelijk beschreven als

een manier van leven, een levensbeschouwing, waarbij het vooral gaat om een saam-

horigheidsgevoel met mensen die hetzelfde denken. Door de meeste patiënten wordt

er geen god of kerk genoemd. Zij zoeken, net als Henk, steun door met gelijkgestem-

den een concert te bezoeken of muziek te luisteren, te praten over het leven. Door de

allochtone patiënten wordt wel een religie benoemd, maar de invulling hiervan en de

functie van saamhorigheid zijn vergelijkbaar met die van autochtone patiënten. 

Het 'Weberiaanse' proces van secularisatie zou voor deze privatisering van religie een

verklaring kunnen bieden. Volgens deze bewering wordt religie naar de persoonlijke

sfeer verdrongen en heeft geen maatschappelijke positie meer, maar bovenal een per-

soonlijke, psychologische. Sociologen, zoals Berger, sluiten hierbij aan. Berger (1974)

wijst erop dat de privatisering van religie weerslag had op kerken. "Godsdienstige insti-

tuties hebben zich aangepast aan de morele en therapeutische 'behoeften' van het indi-

vidu en zijn privé-leven." (Berger, 1974). Andere godsdienstsociologen betogen in zijn

spoor, dat daardoor de kerk, maar ook andere bewegingen, zoals sekte en de new-age

beweging, zich meer toeleggen op algemene levens- en zinvragen (Van Hoof &

Ruysseveldt, 1996, p. 295). 

Een andere mogelijke verklaring wordt gegeven door Hoffer (1998). Hij betoogt dat de

meeste mensen een islamitische religieuze genezer bezoeken omdat zij last hebben

van kwalen die lijken samen te hangen met situaties en sociale problemen waarmee ze

niet goed overweg kunnen: werkeloosheid, een slechte woonsituatie, relatieproblemen,

heimwee, onzekerheid, enzovoorts. "In feite gaat het hier voor een deel om levensvra-

gen, ofwel vragen op het terrein van zingeving. Zingeving heeft betrekking op de men-

selijke behoefte om bij ziekte en problemen de vraag te stellen waarom iemand iets

overkomt. Dit hangt samen met de fundamentele vraag van mensen waarom en waar-

voor zij leven." (Hoffer, 1998, p. 196)

3.8 SITUATIE BIJ AFSLUITING VAN DIT ONDERZOEK

Ongeveer een half jaar tot een jaar na het eerste gesprek, bezocht de onderzoeker (LO)

de patiënten voor de laatste keer. Dit onderzoek heeft dan ook een longitudinaal aspect.

We schrokken van de omstandigheden waarin veel patiënten verkeerden bij afronding
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van dit onderzoek. Een groot aantal, voornamelijk allochtone patiënten ging het (nog)

slechter dan tijdens het eerste bezoek. Om deze negatieve spiraal te visualiseren is

onderstaande grafiek weergegeven (figuur 1).

Figuur 3.1 Instabiliteit van leefomstandigheden per etnische groep

De leefwereld van veel Turkse patiënten is tijdens het laatste gesprek beduidend slech-

ter dan een jaar eerder. Steeds lag geweld hieraan ten grondslag. Zes van de 14 Turkse

mannen hebben zich erg agressief gedragen, voornamelijk tegenover familie. Vijf van

hen zijn ten gevolge hiervan gedwongen opgenomen, twee van hen moeten eerst een

gevangenisstraf uitzitten.

Meriam leeft in een vergelijkbare situatie als tijdens het eerste gesprek voor dit onder-

zoek. Ze woont met haar man en twee kinderen, met wie het vergelijkbaar slecht gaat.

Ook haar dochter heeft nu speciale aandacht op school nodig vanwege gedragsproble-

men. Omdat ze een besluit had genomen dat ze haar man niet meer bij zich toe zou

laten was ze gestopt met het nemen van anticonceptiva. Hij kwam toch en Meriam is

een aantal maanden zwanger.

Hindoestaans Surinaamse patiënten lijken welhaast weg te zakken in de marges. Hoe

het Anand verging is beschreven in het deel over het sociaal pension. Bij slechts één

Hindoestaans Surinaamse patiënt is er sprake van een verbetering in zijn situatie. Alle

andere patiënten zijn er in meer of mindere mate op achteruit gegaan. Twee patiënten

zijn gaan zwerven, zes al dan niet gedwongen opgenomen, één patiënt verblijft in de

125

hoofdstuk 3

0

5

10

15

20

25

30

35

Behandelaars

Nederlanders

Turken

Hindoestaans Surinamers

Middenklasse of hogerLage middenklasseOnderklasseLage onderklasse

Ongehoord_binnenwerk-PS.qxp  14-2-2007  20:57  Pagina 125



gevangenis terwijl een ander nog wacht op het moment dat hij zijn straf uit moet zit-

ten. Twee mensen zijn tegen advies uit zorg gegaan. Er zijn slechts drie patiënten die

zich in een vergelijkbare situatie bevinden als tijdens de eerste huisbezoeken.

Het zijn de Nederlandse patiënten die over de tijd de meeste stabiliteit kennen in hun

omstandigheden. Zij bevonden én bevinden zich in de beste situaties, vergeleken met

de patiënten uit de allochtone groepen. Er is hier sprake van twee opnames, zonder

dwang. 

Hoe is deze sterke achteruitgang in omstandigheden van allochtone patiënten te ver-

klaren? Deze lijkt een gevolg te zijn van de leefwereld zelf, in interactie met de toestand

van de patiënten. Patiënten bevinden zich in een neerwaartse spiraal die niet opeens

stopt of omdraait wanneer met een onderzoek gestart wordt.

Deze neerwaartse spiraal bij de allochtone patiënten, wordt ook moeizaam omgekeerd

door de GGz hulp, die op de leefwerelden van patiënten nauwelijks aansluit. De reac-

tie op deze leefwerelden en de manier waarop hiermee wordt omgegaan door de hulp-

verlening zullen we in de volgende hoofdstukken beschrijven.

3.9 DISCUSSIE

In dit hoofdstuk beschreven we de leefwerelden waarin patiënten zich begeven. We

begonnen met de migratiegeschiedenis. Zowel de Turkse als Hindoestaans

Surinaamse patiënten en hun familieleden vinden lastig een weg na de migratie. Vaak

ervoeren ze moeizame integratie in de Nederlandse samenleving, soms werden daar-

bij verkeerde keuzes gemaakt - keuzes die niet op zichzelf stonden.

Zoals we in de inleiding hebben opgemerkt, hadden we bij het begin van het onderzoek

geen rooskleurige verwachtingen van de situatie waarin het merendeel van de psychoti-

sche patiënten zou verkeren. Van alle psychiatrische stoornissen heeft schizofrenie de

duidelijkste associatie met sociaal-economische status (Mulvany et al., 2001). Het per-

centage mensen met een dergelijke diagnose is in de laagste sociale klassen vijf keer

hoger dan in de hoogste (Argyle, 1994). Door de meeste onderzoekers wordt dit verband

aan de ziekte zelf toegeschreven: mensen met een genetische aanleg voor schizofrenie

zouden niet in staat zijn hun maatschappelijk potentieel te realiseren. Daarnaast kan re-

integratie in de samenleving na een ziekte-episode erg problematisch verlopen. Vóór de

opkomst van antipsychotische medicatie, betekende de diagnose schizofrenie vaak ver-

banning uit de samenleving - een leven binnen psychiatrie-muren. Tegenwoordig wor-

den (voormalige) psychotische patiënten niet helemaal meer uit het maatschappelijk

verkeer gehaald, maar ondervinden ze nog steeds een behoorlijke mate van marginali-

sering en uitsluiting. Hoe schrijnend deze kunnen zijn was voor ons pas duidelijk toen

we deze mensen in hun alledaagse omgeving bezochten. Met name allochtone patiën-

ten vonden we in de marge van de samenleving, met slechte behuizing, moeizame soci-

ale relaties, laag inkomen en het gevoel nergens bij te horen.
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Deze bevindingen roepen vragen op over de verbanden tussen psychotische stoor-

nissen, sociale omstandigheden, migratie en de prognose voor psychotische patiën-

ten. Over deze onderwerpen is met name de laatste jaren veel gepubliceerd.

Hieronder leggen we verbanden tussen onze bevindingen en de wetenschappelijke

literatuur.

3.9.1 SOCIALE FACTOREN EN SCHIZOFRENIE
In de jaren 60 en 70 waren veel theorieën in opkomst waarin sociale factoren verant-

woordelijk werden gesteld voor het verschijnsel schizofrenie. Vooral gestoorde gezins-

relaties zouden een ziekmakend effect kunnen hebben - bijvoorbeeld een overbescher-

mende moeder, of een verstoorde communicatiestijl waarin 'double-binds' (tegenstrij-

dige eisen) de autonomie van de patiënt verlamde (Bateson et al, 1956; Laing &

Esterson, 1964). Deze theorieën zijn in de tijd van de 'anti-psychiatrie' beweging heel

populair geworden, maar ze kregen weinig steun binnen de psychiatrie. Ook de fami-

lies van schizofrene patiënten verzetten zich heftig tegen deze benadering, hoewel het

onderzoek van Leff en anderen (Leff et al. 1982, 1985) later uitwees dat een negatief

emotioneel klimaat binnen het gezin wel degelijk een slechte invloed kan hebben op

het herstel van schizofrene patiënten. Psychosociale factoren als oorzaak van psycho-

sen waren echter door Leff en anderen stellig afgewezen
9)

. In de periode 1975-1995

ontstond een brede consensus binnen de psychiatrie waarin een biomedisch model

van schizofrenie als bijna vanzelfsprekend werd beschouwd, met genetische factoren

als de meest waarschijnlijke oorzaak.

Recente studies hebben het verband tussen sociale factoren en schizofrenie weer aan

de orde gesteld, hoewel de nadruk nu op maatschappelijke factoren ligt in plaats van

familierelaties. Armoede, verstedelijking en maatschappelijke uitsluiting worden nu

beschouwd als mogelijke causale factoren voor het ontwikkelen van schizofrenie (vgl.

Van Os & McGuffin, 2003). Dat er een correlatie met deze factoren bestaat was al

bekend, maar het verband werd doorgaans toegeschreven aan de negatieve gevolgen

van de ziekte zelf (de 'social drift' hypothese). 

Nieuw onderzoek, waaronder twee grootschalige Scandinavische studies, hebben een

ander beeld laten zien. Zeer uitgebreide epidemiologische studies zijn nodig geweest

om de invloed van sociale factoren te ontsluieren; de prevalentie van schizofrenie in de

algemene bevolking is immers heel laag (ongeveer 0,4% volgens Saha et al., 2005). In

Denemarken hebben Pedersen & Mortensen (2001) aan de hand van gegevens over

1,89 miljoen mensen laten zien dat de mate van urbanisatie de kansen op schizofrenie

verhoogt: hierbij is er ook sprake van een 'dose-response relationship'. Een Zweeds

longitudinaal onderzoek onder 2,1 miljoen mensen (Wicks et al, 2005) liet zien dat de

volgende aspecten van 'social adversity' risicofactoren voor schizofrenie zijn (in volgor-

de van ernst):
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Hierbij dient opgemerkt te worden dat in de V.S. tijdens de jaren 1950 en 1960, het begrip ‘schizo-

frenie’ veel breder werd toegepast dan in Europa. Veel van de patiënten bij wie gestoorde familiere-

laties zijn gevonden, zouden nu een andere – of geen – diagnose krijgen (vgl. Cooper et al., 1972).
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- leven van een uitkering

- werkeloosheid

- éénouder gezin

- lage sociaal-economische status

- wonen in een huurappartement.

Hoe meer van deze factoren aanwezig waren, hoe groter de kans op een diagnose van

schizofrenie. Ook hier was er dus sprake van een 'dose-response relationship'. Bij

aanwezigheid van vier van deze factoren was de kans op schizofrenie 2,7 keer hoger

dan bij hun afwezigheid.

Deze studies, die tijdens de uitvoering van het huidige onderzoek zijn verschenen,

hebben grote gevolgen voor de consensus die tot nu toe binnen de psychiatrie heeft

geheerst. Ook op onze bevindingen kunnen ze een ander licht werpen. Misschien zijn

de schrijnende toestanden die we aangetroffen hebben, niet alleen de gevolgen van de

ziekte van de patiënten, maar - zoals sommige patiënten zelf beweren (zie hoofdstuk

6) - in zekere mate de oorzaak ervan.

3.9.2 MIGRATIE EN SCHIZOFRENIE
De bevindingen van recente onderzoeksstudies naar het verband tussen migratie en

schizofrenie zijn niet minder verstrekkend in hun gevolgen. Ten eerste wijst een toe-

nemend aantal studies erop dat de prevalentie van schizofrenie hoger is onder

(bepaalde) groepen migranten dan onder de algemene bevolking van zowel het gast-

land als het land van herkomst (voor een overzicht zie Cantor-Graae et al., 2003;

Cantor-Graae & Selten, 2005; Cooper, 2005). Voor een groot deel houdt deze ver-

hoogde prevalentie verband met de minder gunstige sociaal-economische positie van

de meeste migranten. Deze positie kan zowel de oorzaak als het gevolg zijn van de

verhoogde prevalentie. Hjern et al. (2004), in een longitudinale epidemiologische

studie met 2,63 miljoen respondenten, lieten zien dat een groot deel van de gevon-

den verschillen tussen prevalentie van schizofrenie bij allochtonen en autochtonen,

verdween toen er rekening werd gehouden met sociaal-economische omstandighe-

den. Er zijn echter twee soorten hypothesen die een direct causaal verband veronder-

stellen tussen migratie en (een diagnose van) psychose. Deze zullen we nu toelich-

ten.

3.9.3 'SOCIAL DEFEAT'
Enkele auteurs, waaronder de Nederlandse psychiater J.P. Selten, betogen dat langdu-

rige blootstelling aan stressvolle ervaringen en tegenwerking om het leven op orde te

krijgen, een belangrijke rol kunnen spelen in de ontwikkeling van schizofrenie. Zij

noemen dit mechanisme 'social defeat'.

Social defeat could arise whenever an individual is forced into a subordinate position in rela-
tion to a dominant group and could also arise through internal migration to areas of inc-
reased urban density, due to highly competitive atmosphere in urban areas. 
(Cantor-Graae & Selten, 2005)
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Dit mechanisme zou volgens de auteurs de kans op het krijgen van aandoeningen als

chronische psychose c.q. schizofrenie doen toenemen (Selten en Cantor-Graae,

2005). Cantor-Graae en Selten (2005) beschrijven hoe hetzelfde mechanisme van

'social defeat' dat een grotere kans op psychoses zou veroorzaken, ook kan leiden tot

drugsgebruik. Zij ondersteunen deze bewering met een onderzoek bij ratten. 

Repeated exposure to social defeat stress in rats causes increased self-administration of cocai-
ne and amphetamine and increased sensitivity to these substances.
(ibid., p. 21)

Opgemerkt dient te worden dat tijdens dit onderzoek de ratten gedurende een relatief

korte tijd blootgesteld werden aan 'social defeat', terwijl het bij een groot deel van psy-

chotische patiënten juist gaat om jarenlange blootstelling. Ondanks dat het begrip

'social defeat' geschikt is om de situatie van veel van onze patiënten te beschrijven,

geven we toch de voorkeur aan een minder reductionistisch uitleg van dit begrip, waar-

in het accent op psychosociale processen ligt in plaats van op biochemische mechanis-

men, zoals de auteurs deze aantoonden bij ratten. Een toenemend aantal studies laat

zien dat de specifieke situatie van migranten en etnische minderheden (sociale achter-

stelling, marginalisering en discriminatie) de oorzaak kan zijn van psychische stoor-

nissen, waaronder psychosen (zie o.a. Chakraborty & McKenzie, 2002). Behalve de bio-

chemische hypothese van Selten en Cantor-Graae, zijn er mogelijke verklaringen geop-

perd in termen van gebrek aan 'social capital' (steunende sociale factoren) (McKenzie

& Harpham, 2006) en ervaren discriminatie (McKenzie, 2003). Urbanisatie wordt ook

vaak als riscofactor genoemd. Zoals we gezien hebben, schrijven Hjern et al. (2004)

het grootste effect toe aan de slechte sociale en materiele omstandigheden van de

meeste migranten. Hun conclusie luidt dan ook: 

The focus needs to be shifted from immigrant-specific factors to more general themes of social
adversity.
(ibid., p. 1032)

Veel meer onderzoek zal echter nodig zijn om de precieze mechanismen die ten grond-

slag liggen aan de relatie tussen migratie en schizofrenie te ontrafelen. 

3.9.4 VERKEERDE DIAGNOSES
Britse onderzoekers (bijvoorbeeld Fernando, 1991 en 1999; Sashidharan, 1989) heb-

ben twijfels geuit over de nauwkeurigheid van de diagnose 'schizofrenie' bij patiën-

ten uit etnische minderheden. Deze auteurs suggereren dat de verhoogde prevalentie

bij bepaalde groepen patiënten een artefact is: het heeft om die reden dan ook geen

zin om naar etiologische factoren te zoeken. Twijfels over de nauwkeurigheid van

diagnoses zijn het sterkste bij 'Afro-Caribbean' patiënten, die opvallend vaak in aan-

raking komen met de psychiatrie via een diagnose van psychose en/of een gedwon-

gen opname. 

Deze auteurs merken op dat 'gestoord' gedrag begrijpelijker kan worden wanneer men

rekening houdt met de culturele achtergrond en de omstandigheden waarin de diagno-

se gemaakt wordt. Vaak wordt bijvoorbeeld een (zwarte) man vanwege 'vreemd' of
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'onrustig' gedrag door de politie opgepakt, terwijl zijn gedrag op zich niet zo abnor-

maal is voor de etnische groep in kwestie en in die bepaalde context. Het gedrag wordt

echter niet begrepen door de (blanke) agent. Eenmaal opgepakt wordt de man in een

politiecel opgesloten, waardoor hij nog bozer, angstiger en achterdochtiger raakt. Tegen

de tijd dat er een psychiater aan te pas komt is hij helemaal overstuur. De psychiater

treft iemand aan die zonder zichtbare aanleiding zeer opgewonden, agressief en wan-

trouwend doet: hij of zij constateert vervolgens en zonder veel moeite een paranoïde

psychose. Steeds meer dwangmiddelen - gedwongen medicatie, isoleercellen - moeten

worden toegepast en binnen de kortste keren kan de relatie tussen de nieuwe patiënt

en zijn omgeving niet meer hersteld worden. Fernando wijst erop dat in elk stadium,

meer begrip voor andere culturen en een minder racistische houding een dergelijke

escalatie kan voorkomen.

Hoewel dit scenario heel plausibel is en in veel situaties een gedeeltelijke verklaring

kan bieden voor het 'gestoorde' of 'zinloze' gedrag van allochtonen die in de psychia-

trie terechtkomen, zijn er desalniettemin aanwijzingen uit epidemiologisch onderzoek

dat er wel degelijk sprake is van een hogere prevalentie van psychose onder bepaalde

etnische groepen. Singh & Burns (2006) halen vijf studies aan die de 'overdiagnose'

hypothese onderzochten en concluderen (p. 649) dat "the excess of psychosis in the

African-Caribbean community in the UK is real and well accepted by epidemiologists

and researchers". 

Wanneer we terugkijken op onze bevindingen met betrekking tot de leefwereld van de

patiënten in deze studie, zien we de grote rol die verschillende vormen van 'social

adversity' of 'social defeat' in het leven van onze patiënten - vooral de allochtonen -

speelt. Voor een deel kunnen deze verklaard worden als de gevolgen van hun ziekte

('social drift'), maar voor een deel is het best mogelijk dat deze sociale factoren een cau-

sale rol hebben gespeeld. Hier komen we later in dit proefschrift op terug.

3.9.5 HERSTEL EN PROGNOSE
Zoals we gezien hebben kunnen slechte sociale omstandigheden zowel de oorzaak als

het gevolg zijn van een psychotische stoornis. Een andere vraag is hoe de sociale omge-

ving het voor deze patiënten moeilijker of makkelijker maakt om de weg terug naar een

enigszins normaal leven te vinden. Bij de allochtone patiënten zien we zelfs een ver-

ontrustende verslechtering in hun situatie na één jaar. Het lijkt erop alsof ze opgeslo-

ten zitten in een vicieuze cirkel.

Eén van de meest opvallende bevindingen in de transculturele psychiatrie is dat de

prognose voor mensen met een diagnose 'schizofrenie' in niet-westerse landen juist

beter is dan in het Westen (Kleinman, 1988b; Jablensky et al., 1992, 1994; Kulhara,

1994; Davidson, 2003). Dit ondanks het gebrek aan goede psychiatrische voorzienin-

gen in de meeste niet-westerse landen. Er is nog geen eenduidige verklaring gevonden

voor dit verschil, maar vaak worden in dit verband de kenmerken van moderne samen-

levingen zoals verstedelijking, de afbouw van traditionele sociale netwerken en de

rationalisering van het arbeidsproces (die herintrede op de arbeidsmarkt bemoeilijkt)

genoemd. 

130

leefwerelden van patiënten

Ongehoord_binnenwerk-PS.qxp  14-2-2007  20:57  Pagina 130



Rotterdam, een grote stad in een westers geïndustrialiseerd land, zou ons wellicht

inzicht kunnen geven in de werking van deze factoren. In de stad worden mensen aan-

gewezen op hun eigen vermogen om een sociaal netwerk op te bouwen en in stand te

houden. De kenmerken van een psychotische aandoening, in combinatie met het stigma

en de uitsluiting die gepaard gaan met de status van psychiatrische patiënt, vormen een

behoorlijk handicap als het gaat om het opbouwen en onderhouden van een sociaal net-

werk. Herintrede in het arbeidsproces is ook moeilijk vanwege de hoge eisen die door

werkgevers worden gesteld. Terwijl de dorpeling in een agrarische samenleving waar-

schijnlijk in de werkploeg wordt opgenomen zodra men merkt dat hij daartoe fysiek in

staat is, moet de voormalige psychiatrische patiënt door allerlei sollicitatieprocedures

heen zien te komen en aan verschillende opleidings- of ervaringseisen voldoen.

Toch suggereert de invloed van industrialisering en verstedelijking op het verloop van

schizofrenie dat er meer aan de hand is. Waarom zouden psychotische patiënten in

niet-westerse landen beter in staat zijn hun leven weer op de rails te kunnen zetten -

doorgaans zonder medicatie en begeleiding - dan hun Westerse tegenhangers?

Waarom die chroniciteit van psychosen? Misschien heeft het algemene geloof in schi-

zofrenie als een permanente, onomkeerbare aandoening veel weg van een 'self-fulfil-

ling prophecy'. In de rest van dit proefschrift zullen we zien hoe dit uitgangspunt een

constructieve benadering van psychotische patiënten in de weg staat.

Er zijn echter ook elementen in de leefwereld die herstel bijzonder moeilijk maken.

Enerzijds zagen we bij de onderzochte groep patiënten een aantal risicofactoren, zoals

verlies, geweld en 'social defeat'. Deze factoren nemen met name bij allochtone patiën-

ten een prominente plaats in hun leven in. Ze zijn voor een belangrijk deel verklaar-

baar uit de migratieachtergrond van deze patiënten. 

Anderzijds is er een gebrek aan beschermende factoren, zoals gebrek aan veilige hech-

ting en steunnetwerk - zoals duidelijk tot uiting kwam bij het uiteenvallen van de

Hindoestaans Surinaamse families, tijdens en na de migratie naar Nederland. De

Nederlandse patiënten hebben het wegvallen van een steunnetwerk gemeen met de

allochtone patiënten.

In dit verband kunnen we gebruik maken van het Engels begrip 'affordances', dat ver-

wijst naar de mogelijkheden die door een bepaalde situatie worden aangeboden: 

Conceptions of illness and identity are based, in part, on the social roles the person is afforded
by his or her social environment, which then can facilitate or impede an exploration of larger
frames within to live 
(Davidson, 2003, p. 56).

Nederlandse patiënten lijken meer mogelijkheden te herkennen in hun omgeving om

een rol aan te nemen waarin zij zich prettig voelen. De vooraf door de omgeving

bepaalde rollen als moeder, huisvrouw, schoondochter, vader, kostwinner en dergelijke

zijn minder vaststaand dan voor met name Turkse patiënten. Toch hebben ook

Nederlanders moeite die positie in te nemen die zij graag willen, vanwege het stigma

dat zij hebben door hun psychiatrische achtergrond. 
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"Ze zijn meestal bang dat ze fouten maken en dat anderen een slechte mening over hun
hebben. Daarvoor zijn ze heel bang, ze willen altijd heel goed hun best doen weet je, en
als dat hun niet lukt dan zakken ze en dat is psychotisch."
Een Turkse patiënt over Turken die psychotisch genoemd worden.

4.1 DE ONTMOETING

Dit hoofdstuk beschrijft een onderdeel van de leefwerelden van patiënten, namelijk dat

deel waarin ze contact hebben met de psychiatrische hulpverlening. Dit onderdeel van

de leefwerelden vormt een apart hoofdstuk, niet alleen in dit boek, maar ook in de bele-

ving van de patiënten. 

Wanneer iemand zich tot een hulpverlener wendt, is dit normaal gesproken omdat hij

of zij zich 'niet lekker' voelt en een psychisch of lichamelijk probleem heeft. Echter,

psychotische mensen ervaren hun psychotische belevingen vaak niet als een ziekte

waarvoor hulp moet worden gezocht (zie ook Van Dongen, 2004, p. 33). Het gevolg

hiervan is dat hun eerste contact met de psychiatrie meestal tot stand komt door ande-

ren, door ouders, familie of politie.

De manier en het tijdstip waarop hulp wordt gezocht blijkt voor een belangrijk deel

bepaald te zijn door de etnische achtergrond van de patiënt.

Onze interviews met de patiënten en hun families maakten duidelijk dat het eerste

contact met de GGz bijzonder belangrijk is. Het verhaal over de zorg die ontvangen is

van een GGz instelling gaat meestal over dit eerste contact en de periode kort hierna.

Niet over de 'nazorg' die vervolgens geboden werd of over de behandeling die ze op dit

moment krijgen. Daar moet expliciet naar gevraagd worden. 

Waarom is het eerste contact zo belangrijk? Eén van de veelgenoemde hypotheses is

dat de zorg veel te laat in beeld komt en er dus sprake is van een crisis voordat er con-

tact is met de hulpverlening.

Een andere verklaring is die van de 'degradation ceremony'. Vanaf het moment van de

eerste ontmoeting met de GGz, zijn patiënten officieel psychotisch, officieel psychia-

trisch patiënt. In zijn klassieke werk Asylums: Essays on the Social Situation of Mental
Patients and Other Inmates (1961), beschrijft Goffman hoe iemand door een 'degradation

ceremony' gaat als hij een instelling binnen komt. De kleding wordt afgenomen en de

patiënt wordt in uniforme ziekenhuiskleding gestoken. Hulpverleners overtuigen hem

ervan zijn oude leven af te schudden en zich aan te passen aan zijn nieuwe omgeving.

Kortom, de oude identiteit wordt afgenomen en hij wordt 'de patiënt'. Zoals we in dit

hoofdstuk zullen zien, wordt deze beleving door veel patiënten in dit onderzoek gedeeld. 
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We beginnen dit hoofdstuk met de beschrijvingen van de aanleiding en het verloop van

de eerste contacten tussen patiënten en de GGz (paragraaf 4.2). Het eerste contact met

een GGz instelling wordt als meest ingrijpende en meest indrukwekkende contact

genoemd. Uit de kwalitatieve beschrijvingen van de situaties bij opname, wordt duide-

lijk waarom de eerste ontmoetingen zoveel indruk maken. 

In paragraaf 4.3 beschrijven we de aard en het aantal opnames en de mogelijke verkla-

ringen voor de verschillen tussen de etnische groepen. De twee belangrijkste verklarin-

gen zijn het afschermen van patiënten door hun omgeving en onbekendheid met het

hulpverleningssysteem en het te volgen traject. Deze twee mogelijke verklaringen wor-

den in aparte subparagrafen beschreven. 

We hebben dan een beeld geschetst van opnames en crisissituaties. De patiëntengroep

is echter omschreven als chronisch psychotisch. In paragraaf 4.4 gaan we in op de

betekenis van het chronische, aanhoudende karakter van hun problemen en het con-

tact met de GGz.

In de verhalen van patiënten kwamen we met regelmaat het thema 'onbegrip' tegen.

Onbegrip van familie voor hoe patiënten zich voelen, onbegrip van de hulpverleners

voor de situatie waarin patiënten verkeren en onbegrip bij patiënten zelf over wat hen

overkomt. Dit thema wordt besproken in paragraaf 4.5.

We sluiten af met de discussie (4.6) waarin de twee vraagstukken van dit hoofdstuk

centraal staan: a) de aard van de onderliggende problemen bij de eerste ontmoeting

met de GGz, b) de toegankelijkheid van de GGz voor patiënten en hun naasten. Weten

ze de GGz te vinden, weten ze welke hulp er verkregen kan worden en welke ideeën

hebben ze hierover?

4.2 AANLEIDINGEN VOOR CONTACT MET GGZ HULPVERLENING

Een van de oorzaken waardoor de eerste ontmoeting met de GGz nog zo scherp in het

geheugen gegrift staat, is de bijzondere situatie waarin deze plaatsvond.

4.2.1 TURKEN: DE ESCALATIE BIJ IBRAHIM
Ibrahim is een Turkse jongeman van 19 jaar oud. Hij zat op de LTS toen hij steeds vaker
ruzie kreeg met klasgenoten. Hij was bijzonder achterdochtig en dacht dat iedereen hem
'steeds moest hebben'. Hij werd van school gestuurd nadat hij voor de zoveelste keer een
jongen aangevallen had die ditmaal zijn flesje cola gestolen zou hebben. 
In de maanden hierna kwam hij tot niets, zelfs zijn eigen hygiëne kon hij niet meer ver-
zorgen, hij lag de hele dag in zijn bed. Zijn ouders maakten zich grote zorgen en dwon-
gen hem om zich te verschonen, te eten en te douchen. Dit leverde steeds een gevecht op,
verbaal maar vaak ook fysiek. Ook sneuvelde er regelmatig meubilair. Dit heeft enkele
maanden geduurd. Er kwam verandering in deze situatie toen hij bij een nieuwe poging
om hem te overreden onder de douche te gaan in woede ontstak en zijn vader met een mes
bedreigde. Zijn moeder belde de politie waarop hij zo overstuur raakte dat hij met geweld
de telefoon uit haar handen greep en daarbij haar de pols brak. 
Onder politiebegeleiding is hij in een ambulance naar het psychiatrisch ziekenhuis
gebracht. 
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Deze verhalen, waarin agressie centraal staat en waarbij door de politie wordt ingegre-

pen, vinden we vooral terug onder Turkse patiënten. Acht van de zestien Turkse patiën-

ten in dit onderzoek zijn voor het eerst in contact gekomen met de GGz omdat ze

gedwongen werden opgenomen na (extreem) geweld of dreiging hiermee. Meestal ver-

loopt zo'n opname via de politie die opgeroepen wordt door familie wanneer de proble-

men escaleren en de patiënt gevaarlijk wordt voor zijn omgeving en zichzelf. In de poli-

tiecel wordt de patiënt dan gezien door de crisisdienst van het psychiatrisch zieken-

huis, of hij wordt direct naar het psychiatrisch ziekenhuis gebracht en gesepareerd.

4.2.2 HINDOESTAANSE SURINAMERS: DE SPRONG VAN ROY
Roy: "Ik volgde die stemmen, ze gaven me opdrachten om dingen te doen. Ja toevallig had
ik geen kwaaie dingen gedaan, alleen pakte het kwaad uit bij mijzelf, want ik ben
gesprongen van 12 meter hoog. Waar mijn moeder nu woont, ben ik van 3 hoog gespron-
gen en daardoor heb ik mijn hiel en mijn elleboog, die was kapot, hielen verbrijzeld. Dus
het heeft geestelijk en lichamelijk op mij eh… 
Ik ben met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Dat was de eerste keer ja. Ik
vond het een soort hallucinatie ik vond dat er een soort bepaalde medische geheim is dat
ze je niet vertellen. Dat is gewoon voor de mensen die of arts of dokter of ziekte of weten-
schap hebben gestudeerd dat ze je het toch niet gaan vertellen. Want het blijft toch geheim,
want het leek wel of die ambulance vloog ook. Dat rolde gewoon niet net als je in een auto
zit, het rolde zo niet. Zo heb ik het ervaren, ja." 

Roy had de periode hiervoor ervaringen van een grote helderheid. Op school had hij het
gevoel dat hij op veel moeilijke vragen van de meester het antwoord wist. Hij hoorde stem-
men en dacht dat hij door een computer bestuurd werd. Deze stemmen gaven opdrachten
en uiteindelijk sprong hij hierdoor van een balkon op de derde etage. Na deze sprong werd
hij opgenomen in het ziekenhuis en werd nadat hij lichamelijk was opgeknapt psychia-
trisch opgenomen. 

Kenmerkend voor het verhaal van Roy is dat hij opeens bijzondere belevingen had. Hij

kan zich het moment nog goed voor de geest halen waarop het begon, zijn examentijd

op school. Snel daarna werden de belevingen die hem eerst erg helder maakten sto-

rend. Op aanraden van de stemmen die hij hoorde sprong hij uiteindelijk van het bal-

kon. Hij vertelt hoe hij nog met ze discussieerde. "Maar ik kan toch niet vliegen?"

Waarop de stemmen zeiden: "Hoor je die ambulance? Die is voor jou, die is al onder-

weg hiernaartoe". 

Bij de Hindoestaans Surinaamse patiënten in dit onderzoek was de aanleiding voor

een opname of eerste contact met GGz ofwel bizar gedrag, ofwel drugsgebruik. Bizar

gedrag dat genoemd werd was onder meer: een oog eruit halen, van het balkon sprin-

gen, naakt over straat dansen, midden in de nacht een ziekenhuis binnenlopen om te

solliciteren als arts, tijdens huwelijksnachten sensaties krijgen van slangen in de buik

en enorme pijnen, vergiftigen van anderen of denken zelf vergiftigd te zijn.

Zowel patiënten van Hindoestaans Surinaamse als van Turkse afkomst hebben hun
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eerste klachten waarvoor ze onder behandeling zijn, ná aankomst in Nederland. In

Turkije of Suriname was er met hen nog niets aan de hand, soms wordt achteraf door

de familie gezegd dat de symptomen toen niet als zodanig herkend werden. Hierop is

slechts één uitzondering van een Hindoestaans Surinaamse mevrouw die ook in

Suriname al klachten had die achteraf door haarzelf en haar familie als psychotische

symptomen benoemd werden.

4.2.3 DRUGSGEBRUIK EN ESCALATIES: TURKEN EN HINDOESTAANSE
SURINAMERS 

In hoofdstuk 3 beschreven we het drugsgebruik van met name allochtone patiënten,

in het kader van hun daginvulling. Dit gebruik vormde voor deze patiënten in veel

gevallen aanleiding voor contact met de GGz. Echter voor beide etnische groepen niet

helemaal op dezelfde manier. De aanleiding voor opname van patiënten van

Hindoestaans Surinaamse afkomst die drugs gebruiken was de angst die dit gebruik

bij hen genereerde. Bij Turkse patiënten was aanleiding voor contact met de GGz hun

agressieve gedrag dat ze vertoonden om aan het middel en geld hiervoor te komen, of

dat ontstond na gebruik. Hierdoor kwamen ze, vaak gedwongen, bij de GGz in behan-

deling.

Bij zes van de acht Turkse patiënten die na extreem geweld, via de politie, in contact

kwamen met de GGz was er sprake van aan drank of drugsgebruik gerelateerde agres-

sie.

Ali: "Mijn vader vond dat ik een behandeling nodig had, niet ikzelf. Er was veel onrust
en ruzie in huis. De politie kwam vaak aan de deur. Ik was weer uit geweest in het cen-
trum en had geen geld voor een taxi. Ik heb toch een taxi naar huis genomen en ben
naar binnen gegaan om geld te halen. Daar heb ik ruzie met mijn vader gekregen en ben
heel boos geworden. Ik heb toen door een ruit heen geslagen (laat litteken zien) en had
drie hechtingen. De politie kwam er aan en als ik heel erg boos ben, ben ik me er wel van
bewust wat ik doe, maar ik kan mezelf niet remmen." 

Deze drugs worden in eerste instantie, volgens de patiënten, gebruikt om spanning

te doen wegnemen en zich zekerder te voelen. De problemen worden in de Turkse

groep vaak pas zichtbaar als er geen geld is om de drugs te kopen. 

De vier mannen die harddrugs gebruiken, hebben hun familie (ouders, partner)

bedreigd of zelfs mishandeld om aan geld voor drugs te komen. Zij hebben een lange

geschiedenis van incidenten die steeds ernstiger worden. Deze mannen zijn alle vier

al langere periode in zorg bij een GGz instelling. De uitspattingen leveren hen gevan-

genisstraffen op en isolatie van niet-gebruikers, omdat de familie, vaak na het zoveel-

ste ernstige incident, de patiënt niet meer wenst te zien. Dit betekent voor drie patiën-

ten scheiding van hun vrouw en kinderen en voor alle vier geen huisvesting meer,

omdat ze door hun familie of gezin straat zijn gezet. Deze uitsluiting door familie is

een lang en voor alle betrokkenen zeer pijnlijk proces.

Hieronder het relaas van Soerin, de eerder geciteerde Hindoestaans Surinaamse man:
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Ja, de eerste keer ging de radio met me praten. Ik zag dinges, weet je, en nog steeds is het
hetzelfde hoor, het is nog steeds niet over gegaan, zelfs nog erger geworden, nog erger
geworden.
Het kwam zomaar, een keertje kwam ik gewoon thuis en toen zag ik gewoon Gita ging
praten met me, weet je. In mijn binnen, niet in me hoofd, maar gewoon van binnen. Ik
kon op een gegeven moment met hem praten, weet je, toen zag ik een paar dingen echt
voor me. Ik zag God, ik zag Maria. Maar nog steeds zie ik ze hoor allemaal zie ik ze.
Weet je, in Gita staat dat, staat dat een profeet was op aarde een meisje, dat staat op het
bijbel. Ik geloof ook niet in God maar ja wat me moeder zegt, ik geloof wel in me moeder
wat me moeder zegt geloof ik wel in maar ik zeg tegen me moeder jij bent mijn God nie-
mand is mijn God meer.
(…)

Toen ging ik heel raar met hun doen, heel raar praten. Ik zei 'ik sla je neer', zulke din-
gen die ik zei. 'Jullie zijn duivels' en zulke dingen. Toen zagen ze, 'ja als je zo praat, ja
die moet een beetje naar De Mammoet'.
Ja kijk, het is wel minder geworden, in tussentijd is het wel minder geworden. Maar het
is hetzelfde gebleven, maar alleen hij kan niet meer praten met mij. Want in het begin
ging hij gewoon uit me praten, als ik een beetje ging ademen, dan ging ie met me praten.
Maar nou, zolang ik niet adem kan hij niet meer praten weet je. Ik moet ademen nou,
maar in het begin ging het uit mijn neus komen weet je en uit me mond als ik ging ade-
men. Uit me neus ging hij weer praten met mij, als ik ging ademen, dan ging ie praten
maar als ik niet praat met mijn stem dan ging ie niet meer praten met mij. Dat is niet
minder geworden maar anders geworden weet je."

Het verschil in de effecten van drugsgebruik tussen Hindoestaans Surinamers en

Turken voorafgaande aan een psychose is een trend, maar niet absoluut. Zo herkende

bijvoorbeeld ook de in het voorafgaande hoofdstuk besproken Turkse Orhan de angst

voortkomende uit drugsgebruik. 

4.2.4 NEDERLANDERS: ROBERT EN ZIJN TRAUMATISCHE KENNISMAKING MET DE
GGZ

Ook bij een aantal Nederlandse patiënten verliep de ontmoeting met de GGz niet

bepaald vlekkeloos.

Robert een 26 jarige Nederlandse man, is vijf jaar geleden gedwongen opgenomen nadat
hij volgens eigen zeggen psychotisch was geworden door extreem veel te blowen. Hij had
nooit eerder contact met een GGz instelling gehad. Dat hij op dat moment hulp van een
GGz instelling nodig had vindt hij evident, de manier waarop echter niet. 
Het verhaal over zijn opname begint bij een buurvrouw. Zij was bij "iets als politie, maar
dan wat lager, zoiets als parkwacht". Hij was bij haar op bezoek, was psychotisch en werd
tamelijk agressief waarbij hij haar gordijnen van de muur trok. Achteraf zaten deze gor-
dijnen ook wel erg los gaf ze later zelf toe. Voordat de hulpverlening ter plaatse was hin-
gen ze alweer. Deze buurvrouw heeft de politie gebeld die onmiddellijk met drie overval-
wagens kwam! Robert merkt op dat er normaal gesproken nooit een agent komt wanneer
de politie gebeld wordt omdat er iemand erg agressief, psychotisch of stoned is. Het moet
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dus iets te maken hebben gehad met de positie van zijn buurvrouw. 
Nu kwamen er dus drie overvalwagens. Binnen werd er kort met Robert gesproken door
de politie, waarop besloten werd hem naar een opname afdeling van het psychiatrisch zie-
kenhuis te brengen. Robert verklaart deze keuze van politie als volgt. Hij had zijn muziek
zo hard gezet, dat hij z'n geluidsboxen had opgeblazen, hij had een tafel omver geduwd
en al met al zag de situatie er nogal agressief uit. Robert werd geboeid, met de handen op
zijn rug naar een overvalwagen gebracht. Vanuit het politiebureau werd hij, liggend en
vastgebonden op een brancard, per ambulance verder vervoerd. Aangekomen bij de opna-
me afdeling moest hij zich uitkleden en kreeg hij een scheurhemd aan, hij werd in zijn cel
gezet en de deur ging op slot, en bleef op slot. 
Zijn moeder mocht niet met hem mee in de politiewagen, noch in de ambulance. Zij wilde
bij hem zijn en hij wilde zijn moeder zien, maar het contact werd niet toegestaan. Ook
daarna niet. Zijn moeder heeft daarop een advocaat in de arm genomen. Na drie dagen
belde deze man naar de opname afdeling, meteen daarna werd hij uit zijn isoleercel
gehaald. Na zes dagen kwam er een rechter die de IBS (In Bewaring Stelling) moest
bekrachtigen, maar dat niet deed. Toen was hij vrij. 

"Ze hebben me totaal dus niet…ze hebben me gewoon in de separeer gezet, naar de sepa-
reer gereden zeg maar, met de brancard waar ik vastgebonden zat. En daar zeiden ze van
eh trek je kleren uit, trek dit aan. Ik kreeg zo'n scheurhemd aan enne toen moest ik op
mijn buik gaan liggen en toen kwamen vijf mensen op me zitten en toen kreeg ik een spuit
in mijn reet, deden ze de deur dicht zeg maar. Zo ongeveer ging het. Het was heel zake-
lijk voor hen, ze praatten eigenlijk niet. Alleen de zakelijke dingen zoals: kleed je uit… de
deur werd gesloten en weg. Zo'n gevoel had ik toen ja. Ja ze zouden wel meer duidelijk eh
kunnen zijn. Ik zou niet zozeer zeggen dat ze je menselijker moeten behandelen, want eh
dat is aan ieder op zich natuurlijk. Enne, het zijn waarschijnlijk mensen die hier al 20
jaar werken, dus die eh die kunnen dat misschien niet eens meer."

Achteraf is Robert het wel eens met de noodzaak van zijn toenmalige opname, maar

niet met de manier waarop dit gebeurde.

Hij wijt zijn snelle 'vrijlating' aan de inzet van een advocaat. Het komt echter vaak voor

dat een patiënt binnen enkele dagen zodanig gekalmeerd is (mede onder invloed van

medicatie), dat een verlenging van een IBS niet nodig is, terwijl de situatie in eerste

instantie wel erg dreigend was.

Riet, een Nederlandse patiënte van 47, heeft een soortgelijke ervaring. 

Riet: "Ik ben wel opgenomen geweest ja."
Onderzoeker (LO): "En was het ook nodig voor jezelf?"
Riet: "Ja, het is ook moeilijk te zeggen, want ik denk als ik gewoon thuis was geweest had
ik me misschien prettiger gevoeld. Want ik bedoel hoe ze je daar behandeld hebben was
nou niet echt leuk.
Ik werd nou je zou zeggen ja in de boeien geslagen. Handen en voeten geboeid, politie
erbij. De politie binnen geweest terwijl de kinderen op waren, je ouders erbij zijn. Nou het
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was gewoon vernederend. Nou, en toen kwam er meteen een brancard aan en werd ik, met
me neus lag ik op een deken zeg maar dat ik haast geen lucht kreeg enne. Nou ja, zo werd
ik afgevoerd, zeg maar. En toen kwam ik dan ergens terecht en toen moest ik in een heel
grote spiegel kijken en toen hebben ze me na een tijdje eerst zo laten liggen zeg maar. Nou
ik dacht dat ik stikte, want ook dat boeiwerk zeg maar helemaal strak geboeid en je benen
geboeid en dan geen lucht kunnen krijgen haast door je neus, dus ja. Zei die ene, toen ik
binnen gereden werd daar ik denk in het psychiatrisch ziekenhuis, van 'je zal wel flink
moe zijn'. Nou toen zag ik de spiegel, zag ik die verplegers van de ambulances, zeg maar,
die stonden er ook nog iedereen zo een beetje te kijken die daar was in een soort ruimte.
Nou ja en toen kreeg ik dan een injectie dus in plaats van een pilletje een injectie. En toen
werd me broek zo ineens naar beneden getrokken, maar ja iedereen zag je blote gat
natuurlijk, dus was ik zo kwaad dat ik me benen zag vanuit die spiegel wat er gebeurde
allemaal en wat die mensen daar deden. Gaat die mensen toch allemaal niks aan? Dus
toen had ik me benen opgetild zo dat ik die, ik sloeg zo die spuitbuis uit d'r hand, zo
kwaad was ik dus, nou ja en ook meteen afgevoerd naar de isoleercel."

Bij Riet speelt vernedering een grote rol. Het opgehaald worden door de politie,

geboeid worden afgevoerd en publiekelijk, letterlijk met de billen bloot gaan, werden

allemaal als zeer vernederend ervaren. Deze eerste opname verliep erg traumatisch.

Riet is vaker opgenomen geweest, maar kan zich van de volgende opnames niet zoveel

herinneren.

Riet: "Je wordt natuurlijk uh angstig dat je denkt, ja je wilt niet zoiets weer een keer mee-
maken, dat er iets uit de hand loopt zeg maar, dat je het niet zelf onder controle hebt. 
Onderzoeker: "Is dat na die eerste opname ooit nog voorgekomen dat het uit de hand liep?
Riet: "Ja, het is een paar keer voorgekomen, dus. …… ja, dat was ook allemaal weer iets
uh iets geks….. ik weet het niet hoor maar. Ik weet niet hoe het toen gegaan is, ik kan het
echt niet meer zeggen. Ik herinner me alleen die allereerste keer omdat dat eigenlijk de erg-
ste was, omdat toen ineens die inval binnenkwam."
Onderzoeker: "Dat is iets wat je niet gauw vergeet."
Riet: "Dus, en toen zei ik nog, nou ja, dat is carnaval of zo weet je wel… Gewapende poli-
tiemannen, of je de grootste crimineel bent…"

Zowel Riet als Robert denken dat de opname achteraf gezien wel goed is geweest. Dat

wordt door veel patiënten zo gedacht. Het werd uiteindelijk een 'rustpunt' of 'mogelijk-

heid voor ommekeer', maar ze zijn het oneens met de onvriendelijke en dreigende

manier waarop deze tot stand kwam.

Een eerste contact met de GGz zonder dat daar een escalatie aan vooraf ging kwam niet

veel voor. Als dat tóch het geval was, betrof het autochtone, Nederlandse patiënten.

Het eerste contact tussen Nederlandse patiënten en de GGz komt nog wel eens tot stand

doordat de patiënt zich zelf aanmeldt of door familie aangemeld wordt vanwege verward-

heid. Meestal gebeurt dit via de huisarts. Bij allochtonen werd het contact zelden/nooit

door de patiënt zelf gelegd, maar kwam tot stand nadat de familie de politie bij een uit de

hand gelopen situatie was geroepen. De politie waarschuwde vervolgens de GGz.
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Normaal gesproken gaan mensen naar een dokter met een klacht over het functione-

ren van eigen lichaam (vgl. Van Dongen, 2005, p. 33). Zo niet deze psychotische patiën-

ten. Hier hebben ánderen klachten over het functioneren van de patiënt, zij schakelen

de hulpverlening in. Robert trof bijvoorbeeld een buurvrouw die wist waarheen te bel-

len en zo een snelle opname realiseerde. 

We hebben aanwijzingen dat Turkse familieleden zo lang mogelijk proberen te leven

met het gestoorde functioneren van hun naaste en dat daardoor de situatie ernstig

geëscaleerd is voordat de GGz in beeld komt (hierover meer in paragraaf 4.3.1).

Concluderend is de eerste ontmoeting met de GGz hulpverlening, zelden een 'pretti-

ge kennismaking'.

4.3 BELOOP VAN GGZ CONTACT

Alle, in dit onderzoek betrokken patiënten, hebben chronisch psychotische klachten en

ze hebben allen contact met de GGz. In deze paragraaf beschrijven we de aard van deze

contacten en de verschillen tussen de etnische groepen die we hierin vonden.

4.3.1 AARD EN AANTAL OPNAMES
We besteden apart aandacht aan de opnames die hebben plaatsgevonden. We vonden

hierin tussen de etnische groepen in aantal en aard (met of zonder dwang), zonder dat

hieraan verschillen in (ernst van) hun aandoening ten grondslag liggen. 

In de paragraaf hierboven hebben we de aanleiding voor opnames beschreven. Hier

gaan we in op vorm en aantal opnames. Daarna besteden we in twee subparagrafen

aandacht aan mogelijke verklaringen vanuit patiëntenperspectief voor gevonden ver-

schillen, namelijk 1) onbekendheid en onbemindheid van de GGz bij de patiënt en zijn

omgeving waardoor er laat contact wordt gezocht en 2) afscherming van de patiënt

voor de hulpverlening door familie. 

Hier noemen we alleen de mogelijke verklaringen die we vonden in de verhalen van

patiënten, de hulpverlenersperspectieven komen in het volgende hoofdstuk aan bod.

Tabel 4.1 laat de verschillen zien in het aantal en de aard van opnames tussen de drie

groepen. De meeste patiënten zijn meerdere keren opgenomen.

Tabel 4.1 Aard van de opnames in de drie groepen

Nooit opgenomen Ooit gedwongen Ooit vrijwillig Totaal ooit 
geweest opgenomen opgenomen opgenomen

Hindoestaanse 2 (12%) 15 (88%) 6 (35%) 15 (88%)

Surinamers 

(n=17)

Turken 5 (31%) 11 (69%) 0 (0%) 11 (69%)

(n=16)

Nederlanders 3 (15%) 10 (50%) 9 (45%) 17 (85%)

(n=20)
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Van de Hindoestaanse Surinamers is op twee patiëntes na iedereen minimaal één keer

gedwongen opgenomen geweest. De vrijwillige opnames vonden plaats ná eerdere

gedwongen opnames. Samen zijn deze twee groepen dus zo groot als de groep

gedwongen opgenomen patiënten. 

Geen van de Turkse patiënten is ooit vrijwillig opgenomen geweest. Wel is bij enkele

Turkse patiënten de gedwongen opname omgezet in een vrijwillig verblijf. Aangezien

het hier niet ging om hernieuwde opnames, maar om verlenging van verblijf, zijn deze

niet als 'vrijwillige opnames' weergegeven.

Van de Nederlanders is de helft gedwongen opgenomen geweest. De groep van negen

met een vrijwillige opname betreft veelal ándere patiënten. Er zijn drie Nederlandse

patiënten die nooit een opname hebben meegemaakt.

De cijfermatige verschillen tonen dat allochtone patiënten vaker gedwongen worden

opgenomen. De verhalen achter deze getallen leggen nog meer opmerkelijke verschil-

len bloot. 

De aanleidingen voor de opnames waren bij autochtone patiënten minder geweldda-

dig dan bij de allochtone patiënten. Nederlandse patiënten werden gedwongen opge-

nomen omdat ze bijvoorbeeld dreigde met suïcide (maar nog geen poging hadden

ondernomen) of omdat ze zo verward en angstig waren dat ze niet meer aanspreekbaar

waren. Slechts één Nederlandse patiënt werd gedwongen opgenomen na een gewelds-

incident.

Nederlanders hebben vaak op jonge leeftijd al problemen waar hulp voor is gezocht bij

een GGz instelling. Hun klachten zijn al gemiddeld 16 jaar geleden ontstaan. Zij ken-

nen een lange geschiedenis in de hulpverlening. Een voorbeeld hiervan is Geert, die al

van kinds af bekend is bij psychiaters omdat hij angstaanvallen had.

"Ik was toen een jaar of 12,13 dat ik bij de psychiater ben geweest en daar kan ik me niet
echt zo veel van herinneren. Ik weet wel dat ik zo'n kalmeringsmiddel kreeg, Prozac, dat
was toen helemaal in zeg maar. Dat middel kreeg ik en toen een hele tijd weer niet meer
omdat het toch ja het hielp toch niet maar mijn klachten verdwenen niet. En toen eh, hoe
oud was ik toen, toen ben ik natuurlijk in dienst geweest en toen ben ik ook bij een psy-
chiater van de luchtmacht terecht gekomen. Ja, die deed verder niets natuurlijk. Die moest
alleen maar bekijken of ik moest blijven ja of nee. Nou dat is, toen ik ben naar huis toe
gegaan. Die zei het heeft geen zin om zo in dienst te blijven, want dat houd je niet vol op
deze manier. Maar verder gebeurde er niks. 
Ja, het was nog niet opgelost natuurlijk, want die problemen of die verschijnselen die ble-
ven. En ik had ook wat ik zeg, dingen zijn niet meer op zijn plaats gevallen toen wat ik
toen had eigenlijk maar toen, ik begreep het nooit. (…) Nou, toen ben ik nog naar een the-
rapeutisch, naar zo'n psychotherapeutisch centrum geweest, daar ben ik ook een paar
maanden geweest. Daar heb ik op een gegeven moment geen medicijnen meer gehad."
Via de huisarts kreeg hij jaren later Seroxat, wat hem wel iets hielp, maar lang niet bij
alle klachten. Na een verhuizing kreeg hij van zijn nieuwe huisarts een veel hogere dose-
ring, om op die manier te proberen zijn overige klachten (zoals angsten en slapeloosheid),
weg te nemen.
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Uiteindelijk werd een hartaanval van vijf jaar geleden zijn 'redding'. In de revalidatiekli-
niek hoorde hij een arts over hem zeggen "Let op bij die psychose van meneer" Geert: "En
ik dacht bij mezelf, psychose…..".
Vanuit het revalidatiecentrum heeft hij contact gezocht met de GGz, waar hij nu nog
onder behandeling is. Van Geert niets dan lof over de psychiater die hij hier ontmoette en
die nu zijn behandelaar is. Eindelijk worden zijn problemen herkend en erkend. Hij heeft
andere medicatie en voelt zich nu beter dan ooit. Hij is hier erg dankbaar voor..

Alleen onder Nederlandse patiënten komen dergelijke verhalen over een langdurig traject

binnen de GGz (veelvuldig) voor. Het is vaak een zoektocht naar verklaringen voor het

'anders zijn', of -in de ogen van de omgeving- vreemd gedrag dat al langere tijd bestaat.

De kortere 'loopbaan' van allochtone patiënten is slechts voor een klein deel te wijten

aan hun soms nog korte verblijf in Nederland. Het is de aard van hun problemen die

een belangrijke rol speelt. Dat probleem is er opeens, met de patiënten is plotseling iets

mis, zonder dat er in de periode daarvoor iets opgemerkt was, ook niet door hun fami-

lie. Zoals bij Roy, de Hindoestaans Surinaamse man die van het balkon sprong. Zijn

broer stond ernaast, maar besefte pas wat er aan de hand was toen het te laat was. 

Ook bij Turkse patiënten ging er opeens iets mis, maar anders dan bij de meeste

Hindoestaans Surinaamse patiënten, wordt geprobeerd dit probleem binnenshuis op

te lossen. Dit zien we terug in het beperkte aantal opnames, die enkel van gedwongen

aard waren. De Turkse patiënten zijn nooit vrijwillig opgenomen. Als ze al opgenomen

zijn geweest, betreft het gedwongen opnames. Dit bevestigt het beeld dat uit de inter-

views naar voren komt, dat de familielieden van de Turkse patiënten niet willen dat

hun naaste opgenomen wordt. Zij ondersteunen de opname niet en als dan ook de

patiënt niet wil, wat meestal het geval is, kan er alleen onder de wettelijke restricties

een gedwongen opname plaats vinden. Dit betekent dat de patiënt niet opgenomen

wordt totdat hij of zij een gevaar vormt voor zichzelf of anderen. Dat wil zeggen dat

gewacht moet worden tot dit het geval is, totdat de situatie (opnieuw) escaleert. Het is

de familie die bij deze groep uiteindelijk de GGz of -vaker- de politie inschakelt. 

4.3.1 BESCHERMEN VAN PATIËNTEN DOOR TURKSE FAMILIE
Enkele Nederlandse patiënten worden ook wel heel intensief door familie begeleid. In

tegenstelling echter tot onze bevindingen bij Turkse families, schermen de

Nederlandse families de patiënt niet af van de hulpverlening, maar nemen juist con-

tact op met de GGz. Zoals de ouders van de eerder beschreven Frank.

Dit gaat anders bij de verschillende etnische groepen. Wat meer gevonden wordt bij de

Turken en ook bij de Hindoestaanse Surinamers is dat de last van en de zorg voor het

zieke psychotische familielid als een familie-aangelegenheid wordt gezien en dat toch

de tolerantie groot is. Zoals bij Selim, die bij iedereen in zijn familie over de vloer kan

komen. Ook als er bezoek is wordt hij gedoogd en de kennissen van de broers en zus-

ters zijn ook een beetje zijn kennissen geworden. 

Selim is een Turkse man die, hoewel hij een eigen woning heeft, bij zijn moeder in huis is
geïnterviewd door de onderzoeker (LO). Bij dit interview was een groot deel van het gezin
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aanwezig, twee zussen, de oudste broer, kind van een niet-aanwezige zuster en zijn moe-
der, deels omdat ze hadden begrepen dat dit moest, deels omdat ze graag eens hun kant
van het verhaal wilden vertellen. Het hele gezin ziet er 'westers' en goed verzorgd uit.
Geen van de vrouwen draagt hoofdbedekking. Op moeder na, spreken ze allemaal goed
Nederlands. Als iedereen klaar zit, komt ook Selim erbij, in zijn pyjama.

Selim: "Turken gaan niet met psychische probleem te koop lopen. We proberen het meest-
al zelf op te lossen en kijken of het over gaat."
Broer: "Zelf oplossen in de familie."
Zuster: "Ze schamen zich ook, zien schizofrenie als een soort van dodelijke ziekte". 

Selim vertelt verderop in het gesprek dat zijn stemmen soms ook gezellig en leuk zijn, hij
kan erom lachen en heeft er prettig gezelschap aan. De familie benadrukt hierop dat het
voor hen nooit leuk is.
Hij is met de GGz in contact gekomen nadat hij vreselijke angstaanvallen had, zo bang
was voor zijn moeder, dat hij haar met een mes bedreigde. Hij kreeg medicatie mee naar
huis, waarover zijn moeder zegt: "Hij heeft een jaar die tabletten helemaal niet gebruikt
hé? Hij stopte. Bijna een jaar heeft hij niks geslikt. Maar hij zei steeds: 'mama wat is die
tablet die jij mij geeft?' Dan gebruikte hij het wel, daarom deed ik het."
Zuster: "Hij dacht zelf dat het beter ging, dus wat wij dan deden en moeder vooral, want
mijn moeder had hem bij zich, deed het in de pap, of in het eten. Of, als hij bij ons kwam,
dat ik het dan in zijn eten deed. En daarna ging hij denk ik toch wel inzien dat hij dat
tabletje nodig had."
Selim krijgt nu depot-medicatie, een spuit eens in de twee weken, waarbij zijn familie
ervoor zorgt dat hij deze ook daadwerkelijk op gaat halen.
Hoewel Selim een eigen woning heeft, verblijft hij daar zelden. Meestal is hij bij zijn moe-
der, die voor hem zorgt en hem probeert overdag uit zijn bed te houden. De overige gezins-
leden, en ook andere familieleden en (voornamelijk Turkse) vrienden zijn vaak hier, bij
moeder in het appartement, te vinden. Regelmatig, meestal na woede uitbarstingen van
Selim, neemt zijn zuster de zorg van moeder tijdelijk over en slaapt hij een aantal nach-
ten bij haar. Ook zijn broer is nauw bij de zorg voor Selim betrokken. Vanwege zijn eigen
werk en gezin kan hij Selim niet altijd thuis opnemen, wel is hij afgelopen jaar samen met
hem naar Turkije op vakantie geweest.

Hetzelfde gevoel van afscherming, zoals ervaren door de behandelaars, wordt ook

andersom zo gevoeld door familieleden, die geen contact krijgen met de hulpverlening

over hun naaste. 

Tijdens hetzelfde gesprek met Selim bij zijn moeder thuis, zegt zijn zuster: "Maar mag ik
nou wat zeggen? Wij zouden wel willen weten wat er nou precies aan de hand is en infor-
matie krijgen. Dat zij informatie geven, niet alleen aan de patiënt maar ook aan de fami-
lie van patiënt."
Onderzoeker: "En welke informatie had je graag willen hebben?"
Zuster: "Eh nou informatie van, ja hoe ontstaat die ziekte, wat doet het met je, dat soort
dingen. Dat is het belangrijkste voor de familie."
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Veel Turkse patiënten hebben, zoals we in het vorige hoofdstuk gezien hebben, een

hecht netwerk om zich heen dat lang voor hen blijft zorgen en problemen niet naar bui-

ten brengt. Door deze patiënten of hun omgeving is er geen hulp gezocht bij een GGz

instelling voordat de situatie escaleerde. Mede hierdoor is voor vrijwel alle Turkse patiën-

ten en hun naasten het eerste contact met een GGz instelling problematisch verlopen.

De patiënten worden vaak intensief verzorgd binnen hun familie, ook lijken ze hun

problemen meer binnen de familie op te lossen. Misschien komt dit door schaamtege-

voel en aantasting van familie-eer als grote problemen naar buiten gebracht worden. 

Wanneer het tot een opname komt, gaat daar meestal geweld aan vooraf. De twee

Turkse vrouwen in het onderzoek hebben zich niet zelf agressief gedragen, maar zijn

langdurig en ernstig mishandeld door mensen in hun nabije omgeving. Zij zijn slacht-

offer van geweld. Geen van beiden zijn opgenomen geweest, ook niet na aandringen

van hun behandelaars. De reden hiervoor was in beide gevallen dat hun familie en

partner vonden dat ze niet in een 'gekkenhuis' thuis hoorden. 

De opvattingen over 'gekte' (de VM-en) in de cultuur waarin de patiënt zich bevindt

spelen een belangrijke rol in het zoeken van contact met de GGz of juist alternatieve

genezers. Maar ook in het binnenshuis houden van de problemen, uit schaamte en ver-

wachte onwetendheid bij andere Turken, zoals de zus van Selim dat verwoordt: "Ze

denken dat schizofrenie iets dodelijks is".

4.3.2 ONBEKEND MAAKT ONBEMIND
Een andere mogelijke patiënt gebonden verklaring voor de hogere drempel bij het

inschakelen van hulp van buiten, is de slechte bekendheid met hulpverlening.

Familieleden schermen de patiënt af vanuit motieven als angst voor roddel en negatie-

ve verwachtingen. Ook speelt gebrekkige integratie hierbij een rol, waardoor de fami-

lieleden de kanalen niet kennen om hulp te krijgen. 

Een andere factor is waarschijnlijk het niet gebruiken en (kunnen) volgen van het hulp-

verlenersjargon, waardoor ze zich onbegrepen voelen en het gevoel hebben dat die

hulp niet voor hen bestemd of bedoeld is. 

Deze mogelijke oorzaken van laat in contact komen met de GGz hulpverlening spelen

vooral onder Turkse patiënten een rol. We vonden deze aspecten echter ook onder

Hindoestaanse Surinamers en bij enkele Nederlandse patiënten uit een lager sociaal

economisch milieu.

4.4 CHRONICITEIT EN PROBLEMEN; HERNIEUWDE ONTMOETINGEN

We hebben te maken met een onderzoeksgroep die chronisch psychotische klachten

heeft, dat was immers een voorwaarde om toegelaten te worden tot het onderzoek.

Toch is slechts bij de helft van de patiënten de behandeling ook langdurig, of chro-

nisch te noemen. De hulp die wordt aangeboden vormt voor de andere helft over de

tijd geen aaneengesloten geheel. Deze patiënten zijn tussendoor volledig uit beeld

van de GGz geweest. Hun terugkomst in de zorg gebeurt vrijwel altijd via een

gedwongen opname.
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Onderstaand het vervolg van het verhaal van Roy, de man die van het balkon sprong tij-

dens zijn eerste psychose.

Roy kreeg na de opname dagbehandeling en werd vervolgens poliklinisch begeleid. In de
10 jaar die hier op volgden leek hij genezen en hij trouwde. Het ging goed en iedereen
dacht dat het nu over was. Roy ging naar de huisarts voor zijn medicijnen en stopte er
uiteindelijk mee. In 1994 werd hij opnieuw psychotisch, het huwelijk strandde en hij werd
opgenomen. Het werd de familie duidelijk dat er een blijvend probleem was.

De gedwongen opnames vinden vaak plaats omdat de situatie uit de hand loopt, volgens

patiënten komt dit doordat eerdere hulpvragen niet gehoord of gehonoreerd worden.

Yusuf: "Nou ik ben wel eens eh, nou ik vind dat als je denkt dat het een beetje verkeerd
gaat dan wil je opgenomen worden, weet je. Heb ik vaak geprobeerd en dan ben ik niet
aangenomen en dat vind ik slecht. Pas als het echt slecht met je gaat dan gaan ze je opne-
men en dat is niet goed." 
Onderzoeker (LO): "En dan moet je heel lang wachten voordat ze je opnemen?"
Yusuf: "Nee kijk ze wachten ook wel lang maar als ik vind van ja ik wil opgenomen wor-
den het gaat slecht met mij, ik kan het allemaal niet meer hebben, dan moet het gewoon
voor mij geregeld worden. Want ik ben patiënt van alle jaren dan moet ik gewoon opge-
nomen worden. Maar als ze denken van ja jij hebt het niet nodig bekijk het maar nou,
dan ga je weer op straat en dan gaat het helemaal verkeerd met je, weet je. Dan komen
ze je halen pas als het helemaal uit de hand gelopen is dat vind ik niet goed."
Onderzoeker: "Maar waarom nemen ze je niet eerder op?" 
Yusuf: "Nou ik zeg je eerlijk hè, ik heb niets tegen, ik heb niets tegen Esther (de verpleeg-
kundige die hem begeleidt), weet je. Esther die werkt genoeg met mij, weet je maar al die
mensen die daar voor hè dus gewoon mensen die daarvoor hè die zijn gewoon, die werken
niet serieus allemaal niet. Die verpleegkundigen niet, die verpleegkundigen die zijn goeie
mensen weet je, die horen erbij die moet gewoon prikjes geven wanneer ze kunnen, maar
al die mensen… Ik heb 15 artsen gehad ik heb nog geen één, ik heb nog geen uur rust van
hun gekregen, dat ik van denk hè aardig. Ze geven je ook geen voorbeeld ze vragen je
alleen, alleen maar vragen, vragen, vragen wat eh wat lossen die vragen nou voor mij op?
Ik kan die vragen ook niet beantwoorden niks. … Of ze geven je depot, ze geven je echt
van een maand hè één maand medicijnen en dan kom je weer een maandje nee ik vind
het niet serieus."

De te vergeefse vraag om meer zorg of hulp, is niet voorbehouden aan Turkse patiën-

ten. Riet, de zojuist geciteerde Nederlandse vrouw, verdwijnt steeds uit beeld van de

GGz ná haar opnames. Ze blijft bij de huisarts haar medicatie halen, en stopt daar

steeds na enkele maanden mee. De huisarts reageert hier niet op. Na de laatste crisis,

die overigens niet resulteerde in een opname, maar wel in een bezoek van de crisis-

dienst, is ze in behandeling gekomen bij De Mammoet. 

Onderzoeker (LO): "Waarom ben je van de huisarts naar De Mammoet gegaan?
Riet: "Nou ja door diverse gesprekken met de huisarts achtte die het beter om eerst contact
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op te zoeken met De Mammoet. Dat die er meer voor is om, de huisarts heeft niet zoveel
tijd voor de patiënten. Dus ik kan daar niet een half uur gaan zitten praten over mezelf.
Nou ja en die mensen zijn d'r in gespecialiseerd dus die zijn er voor."

Contact met de GGz staat niet garant voor continuïteit van zorg, ook worden patiënten niet

altijd nauwgezet gevolgd, bijvoorbeeld bij innemen van medicatie. Zo heeft Riet ervaren.

Riet: Nou, op het moment heb ik dus een eerste bericht gekregen. Omdat ik natuurlijk met
die knieblessure zat, had ik een uitnodiging gehad dat ik langs moest komen en uh die
afspraak kon niet doorgaan dus uh nou ja, dan hoor je weer eventjes niks. Maar dan moet
ik zelf aan de bel trekken…. Van eh die medicijnen moeten doorgefaxt worden naar de
apotheek en dergelijke. Of, ik sta ook wel eens bij de apotheek van eh zijn die medicijnen
er niet? Nou ja, bel De Mammoet maar op ennuh, ja die moeten ervoor zorgen, dus dat
moet je toch ook wel allemaal effetjes eh, zelf effetjes eh". 

Onderzoeker: "En wat doen ze bij De Mammoet?"
Riet: "Ja, ze noemen het een behandeling natuurlijk en gewoon eh wat je kwijt wil op dat
moment, weet je wel. Daar praat je dan gewoon over, dus ik bedoel eh ja. Ik denk toch wel
dat het wel eh, dat ze toch wel goed erop reageren."

Hoewel de problematiek van de onderzochte patiënten chronisch is, zijn veel patiënten

niet continu in zorg. Van de 17 onderzochte Hindoestaans Surinaamse patiënten zijn er

acht continu in zorg geweest, van de 16 Turkse patiënten tien en van de 20 Nederlandse

patiënten ook tien. Zij hebben dus na hun eerste ontmoeting contact gehouden met

hulpverleners uit de GGz. Cijfermatig vinden we dus weinig verschillen tussen de drie

etnische groepen als het gaat om continuïteit van zorg, ongeveer de helft van de patiën-

ten is continu in zorg. Wanneer we verder kijken, naar de verhalen achter deze getallen,

blijken er verschillen te zijn tussen de Nederlandse en allochtone patiënten. Nederlandse

patiënten blijven veelal in zorg, omdat ze het gevoel hebben er iets aan te hebben. Er is

hier sprake van aansluiting bij de behandelaar. Dit is bij allochtone patiënten niet het

geval. Wanneer zij continu in zorg zijn, is dat omdat deze zorg onder drang gebeurt, of

omdat men nog bezig is de eerste crisis op te lossen. De twee factoren die ervoor zorgen

dat allochtone patiënten niet tussendoor uit zorg verdwijnen, zijn derhalve van negatie-

ve aard, namelijk: 1) behandeling vanwege voorwaarden en 2) eerste crisis.

Ad. 1) Een groot deel van de patiënten die steeds onder behandeling bleven, waren dit

omdat er ernstige sociale consequenties verbonden waren aan het niet naar de afspra-

ken komen. De behandeling bestond steeds uit het nemen van medicatie, ofwel het

meenemen van de tabletten (en lege doosjes inleveren), ofwel het krijgen van depot

medicatie; een spuit met een antipsychoticum dat een bepaalde periode werkzaam is.

Deze ambulante behandelingen vonden niet plaats onder rechtelijke dwang, daar in

Nederland deze dwangmaatregels alleen geldig zijn voor opnames. Er wordt derhalve

gesproken van behandeling onder drang. Er zijn verschillende manieren waarop men-

sen onder drang een behandeling krijgen. Zo is er de mogelijkheid om een patiënt van

tevoren een voorwaardelijke machtiging te laten tekenen waarbij hij, als de behande-

laar dat noodzakelijk acht, opgenomen wordt. Deze voorwaardelijke machtiging wordt
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gebruikt als 'stok achter de deur' om mensen hun medicatie te laten nemen. "Doe je dat

niet, dan zullen we je volgens de machtiging op laten nemen". Ook kan het laten behan-

delen (nemen van medicatie) een voorwaarde zijn om in een bepaalde woonvorm, zoals

een sociaal pension, te mogen wonen of om de eigen kinderen te mogen zien. 

Ad. 2) De tweede veel voorkomende oorzaak dat mensen niet tussentijds uit zorg val-

len, is dat de eerste ontmoeting nog niet zo lang geleden is. Het huidige contact is het

eerste contact. Het bestaat uit crisisbeheersing, daarna opbouw van behandeling en het

aanpakken van praktische problemen, zoals het zoeken van huisvesting of afhandelen

van financiële kwesties. 

Concluderend kan gesteld worden dat er vaak geen vervolgbehandeling plaatsvindt ná

het beheersen van de eerste crisis. Mensen raken volledig uit beeld en komen bij een

nieuwe crisis opnieuw in zorg. Dit geldt vooral, maar niet uitsluitend voor allochtone

patiënten.

4.5 ERVAREN ONBEGRIP; 'TE GEK OM LOS TE LOPEN'

Waar ben ik? Robert nogmaals aan het woord.

"Ze hadden in ieder geval duidelijker kunnen wezen, want ik wist sowieso niet waar ik
was. Dat wist ik pas geloof ik op de tweede dag of zo. Ik was daar gewoon zeg maar, ik
had het idee dat ik daar in de gevangenis zat of in een of ander testkamp of zo. Weet ik
veel wat. Ik wist niet eens dat ik in een psychiatrische inrichting zat, in een ziekenhuis
zeg maar. Wist ik helemaal niet, hadden ze me nooit verteld. Dus dat vind ik sowieso flink
fout van ze. Dat zouden ze wel kunnen vertellen aan iemand. Zo van eh je zit in een psy-
chiatrische inrichting. Je bent gedwongen opgenomen omdat je, eh omdat je agressief was
en je niet meer kon functioneren in je omgeving of zo. Als je als je dat over kan brengen
op zo iemand…Ik denk dat ze dat op mij hadden kunnen overbrengen, maar…Maar in
ieder geval duidelijk wezen, van wat ze van je verwachten".

Het is voor de patiënt lang niet altijd duidelijk dat het om een opname in een psychia-

trische inrichting gaat. Dat komt naar voren in het bovenstaande verhaal van Robert.

Zowel allochtone als autochtone patiënten weten vaak niet waar ze zijn als ze (gedwon-

gen) worden opgenomen. Meestal denken ze dat ze in een gevangenis zitten, soms

wordt gedacht aan een experiment door de overheid of een strafkamp. Allochtone

patiënten hebben vaak na jaren nog de overtuiging dat ze in een gevangenis zijn

geweest in plaats van een opnameafdeling. 

Zoals Soerin: "Ik kan nog steeds niet geloven dat ik voor zo'n klein vergrijp vijf jaar heb

moeten zitten" en Anand: "Ik sloeg die slangen dood en toen kwam de politie. Ik ben

in een gevangenis geweest omdat ze ook cocaïne in m'n kamer hebben gevonden". 

Vervolg van het verhaal van Ibrahim, de Turkse man die in de kliniek bezocht werd.

Het is inmiddels een half jaar na zijn opname als de onderzoeker (LO) hem daar bezoekt
in het kader van dit onderzoek. In zijn verhaal over zijn 'arrestatie' klinkt nog steeds dui-
delijk de angst door die hij toen voelde. Hij kan niet onder woorden brengen waar hij pre-
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cies bang voor was. Hij laat de littekens zien die hij overhield aan een vluchtpoging waar-
bij hij door een glazen deur heen sprong. 
Hij is nu rustig en goed verzorgd, maar weet nog steeds niet waar hij is en waarom.

Hoewel Ibrahim nu wat rustiger is en in staat een gesprek te voeren, is hij nog steeds

angstig en verward. Hij heeft geen idee waar hij is en wat hij daar doet. Hij begrijpt niet

dat zijn familie hem niet meeneemt als ze op bezoek zijn geweest. 

Niet alleen bij opnames is 'onbegrip' een thema, maar ook als het gaat om familierela-

ties. Patiënten uit alle etnische groepen vertellen dat ze door familieleden niet begrepen

worden, tot groot verdriet, frustratie en soms ook woede. Familieleden begrijpen niet

wat er met hen aan de hand is en delen de beleving die zij bij hun 'bijzonderheid' heb-

ben niet. In de meeste gevallen is het de familie die de patiënt ziet als 'hebbende een

ziekte', terwijl de patiënt zelf zijn of haar verleden en psychotische episodes ziet als een

deel van zijn of haar identiteit, zonder daarbij overigens altijd het ziekte component te

ontkennen. Henk, een Nederlandse man, beschrijft zijn psychotische episode als volgt.

"Ja, ik wil niet zeggen dat ik een psychose gehad heb, ja ik heb me eigen leven gehad hoor,
ik weet niet of het nou door de drugs komt of eh ja, door die psychose. Het is een vorm van
communiceren, weet je wel. Ik wist wat ik wilde, ja dat had ik toen uitgeprobeerd en ja,
dat heeft mij mijn wijsheid gebracht, eigen wijsheid gebracht zeg ik maar, ja. Het is iets
wat je beleeft, dus een beleving. En waar ik me het prettigst bij voelde was gewoon een joint
te roken dus gewoon te roken en diepte krijgen en lekker lezen, rustig informatie die in het
boek staat in me opnemen, een terugschakeling eigenlijk. En sieraden maken en… Zal
even laten zien." (laat fantasierijke ringen en armbanden zien die hij in die periode
gemaakt heeft)

Deze beleving van Henk van zijn psychotische episode, wordt niet door zijn ouders
gedeeld. Hierover zegt hij: "Nee, wegens mijn ziekte wil ik m'n ouders er een beetje buiten
laten. Ja schizofrenie is voor hen te ver te zoeken, weet je wel. Ze zitten te zoeken naar
problemen, ja daar begin ik van te balen, weet je wel. Toch zoeken ze en dan zeggen ze
weer, voor m'n geboorte hebben ze dit weer, blabla. Allemaal van die onzin weet je wel. Ja
ik heb m'n eigen levensbeschrijving en ja me eigen…. Ja, ik denk, ze denken dat ik een
ziekte heb. Het woordje ziek wordt dik onderstreept zeg maar, weet je wel dus. Ja, ze
begrijpen het niet, weet je wel. Maar ja, ik heb een tijdlang gebruikt en ja die dingen die
ik probeer uit te zoeken, hoe het in mekaar zit. Ze begrijpen dat niet…".

Het is vooral de nadruk op de ziekte en het gebrek aan aandacht voor de bijzonderheid

van patiënten die voor patiënten moeilijk verteerbaar is. 

Tenslotte willen we hier het onbegrip vanuit de psychiatrie noemen, van de behandelaar. 

De onderzoeker (LO) is bij Marco, een 47 jarige Nederlandse patiënt, thuis voor een inter-
view. Na afloop hiervan vraagt ze hem waarom die koperen buis in de kamer ligt. Hij ver-
telt dat hierdoor de kabels van de stereo lopen die op deze manier veel zuiverder geluid
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geven omdat ze niet zoveel spanning aantrekken. De onderzoeker herkent dat verhaal
omdat haar juist enkele weken iets dergelijks werd voorgesteld door een elektricien, tegen
het zoemen van haar stereo installatie. Wanneer ze dit vertelt tegen Marco, reageert hij
zeer heftig. Zijn behandelaar, Peter, heeft namelijk twee weken geleden, toen hij op huis-
bezoek kwam, ook gevraagd waar die koperen buis voor was. Marco legde het aan hem
uit, waarop Peter hem vroeg "of het weer in z'n hoofd zat?". Marco liet hem technische
boeken zien, waarin dit probleem van het 'aarden' van stereo's wordt uitgelegd, maar
Peter wilde deze niet inzien en herhaalde dat het niet goed met Marco ging. Marco is hier-
over erg verontwaardigd, Peter leek hem niet serieus te nemen en zag enkel 'gestoordheid'. 
Peter heeft Marco vervolgens gevraagd zijn woning op te ruimen, ook hieraan zou te zien
zijn dat het niet goed met Marco gaat. Vanwege boosheid om het niet serieus genomen
worden, weigert Marco dit te doen, zo zegt hij.

Dergelijke verhalen vinden we vaak in de gesprekken met patiënten. Soms deden of

vertelden patiënten dingen die, in de ogen van de onderzoekers, zo 'gek' nog niet

waren en soms ook wel. Eigenlijk doet dat er niet zoveel toe. Het gaat hier vooral om

het gevoel niet begrepen te worden en het gevoel dat er geen poging wordt onderno-

men door de behandelaar om iets van het verhaal of gedrag van de patiënt te begrijpen.

De behandelaar heeft de mening (en medicatie) al op voorhand klaar.

In de inleiding beschreven we de 'degradation ceremony' (Goffman, 1961), deze houdt

ook in dat vanaf het moment dat iemand het label 'chronisch psychotisch', of 'schizo-

frenie' krijgt, er nauwelijks nog pogingen worden ondernomen om zijn of haar reali-

teit te begrijpen. De kern van een psychose is namelijk het gebrek aan realiteitsbesef,

pogingen de realiteit van de patiënt te begrijpen zouden daarmee zinloos zijn.

Patiënten zijn 'te gek om los te lopen' en dienen beschermd te worden. 

Meer dan de helft van de Nederlandse patiënten (11 van de 20) zegt expliciet dat ze zich

door de hulpverlener onbegrepen voelt en veroordeeld als een mislukkeling. Ze noe-

men gevoelens van frustratie en zelfs woede vanwege het sociale doodsvonnis dat door

hulpverleners uitgesproken wordt wanneer zij psycho-educatie geven over de aandoe-

ning waaraan de patiënten zouden lijden; schizofrenie. In verhalen van allochtone

patiënten klinkt dit verwijt ook door, maar wordt niet zo expliciet uitgesproken.

Kraepelin beschreef rond de vorige eeuwwisseling al wat hij dementia praecox noem-

de, een chronische, onomkeerbare progressieve ziekte die leidt tot aftakeling en vroe-

ge dood (vgl. Davidson, 2003, p. 10). In de hedendaagse psychiatrie is hiervan nog

steeds een erfenis te vinden zoals we in de volgende hoofdstukken zullen zien. Deze

erfenis betekent dat schizofrenie ongeveer gelijk staat aan een sociaal doodsvonnis.

Het veroordeelt de patiënt tot een leven met afnemende samenhang, met toenemende

eenzaamheid en isolatie, waarbij de patiënt zich terug zal trekken in zijn eigen leven,

banden zal verbreken met familie en vrienden, totdat de dood als verlosser komt

(Davidson, 2003, p. 10).

Hoewel er met name vanaf de jaren 70 een sterke tegenstroming opkwam waarbij de

grote variatie in vormen en beloop van schizofrenie aangetoond werden, voelen veel

patiënten zich nog steeds veroordeeld als deze diagnose gesteld wordt. 
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Ook in de literatuur vonden we het verwijt van patiënten dat ze door de psychiatrie ver-

oordeeld worden tot een sociaal debacle. Thomas Bock (2000) beschrijft in zijn boek

'Psychosen zonder psychiatrie', over 34 psychotische mensen die zich zonder psychia-

trie staande houden, nog een aantal factoren waardoor de ontmoeting met de GGz niet

goed verloopt. Deze mensen verwachten menselijkheid van de psychiatrie en verwijten

dat ze als object behandeld en gecontroleerd worden. 

Ze hebben kritiek op het eendimensionale karakter van de hulpverlening. De ontken-

ning van de werkelijkheid van de psychoticus door deze werkelijkheid als niet reëel te

bestempelen is soms een herhaling van wat men vroeger heeft ervaren (ontkenning

van de subjectieve werkelijkheid) en waardoor de psychose is ontstaan. 

'Kleinman pleads for an ethnography of interpersonal suffering' (vgl. Van Dongen,

2004, p. 222). De identiteit (selfhood) wordt verdeeld in een verboden ziek deel en een

gezond deel. Davidson (2003), in zijn diepgaande onderzoek naar de mogelijkheid tot

herstel bij psychotische patiënten, beschrijft het vernietigende effect van een diagnose

van schizofrenie als volgt:

Early in the course of their illness people report being told to relinquish their dreams, to expect
a chronic and/or recurrent course of illness and dysfunction, and to anticipate a lifetime of
mental health treatment, medication, and disability. 
(…)
Many of the stories told by consumer/survivors suggest that these kinds of early messages of
hopelessness and despair have a destructive impact far beyond the initial shock, disbelief, or
discouragement they elicit. 
(Davidson, op. cit., p. 49)

4.6 DISCUSSIE 

Onze gegevens over de eerste ontmoeting met de GGz hebben vooral inzicht gegeven

in twee vraagstukken: 

a. de aard van de onderliggende problemen,  en 

b. de toegankelijkheid van de GGz en de mate van de aansluiting bij haar gebruikers. 

Deze zaken zijn aan elkaar gekoppeld, want bij groepen voor wie de toegankelijkheid

en de mate van de aansluiting slechter zijn, is de toestand van de patiënt bij het eerste

contact ook slechter. 

a. Wat is er gebleken over de problemen die de aanleiding vormen voor het eerste con-

tact met de GGz?

Patiënten van Hindoestaans Surinaamse of Turkse afkomst hebben hun eerste klach-

ten waarvoor ze onder behandeling zijn, ná aankomst in Nederland. 

We haalden in de discussie van hoofdstuk 3 Fernando (1991) aan. Hij was één van de

eerste psychiaters die de ontmoeting tussen allochtone patiënten en de GGz ter discus-
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sie stelden. Volgens hem krijgen jonge mannen van Caribische afkomst in het

Verenigd Koninkrijk veel vaker een diagnose 'psychose' dan de vergelijkbare blanke

populatie. Deze diagnoses kunnen, aldus Fernando, voor een deel op culturele misver-

standen berusten. De dood van de zwarte psychiatrische patiënt David 'Rocky' Bennett

in 1998, die 'gekalmeerd' werd door vijf psychiatrische verpleegkundigen die hem een

half uur lang ondersteboven hielden, wordt door Fernando beschouwd als een voor-

beeld van dit soort escalatie van wederzijds onbegrip. Hij is dan ook een felle tegen-

stander van de voorgestelde nieuwe wetgeving in het Verenigd Koninkrijk, die de

dwangbehandeling van mensen die als 'gevaarlijk' worden gezien veel gemakkelijker

zou maken (Fernando, 2005) . 

Uit ons onderzoek bleek dat het grootste deel van de allochtone patiënten door

geweldsuitbarstingen in (gedwongen) behandeling is gekomen bij GGz instellingen;

dit geldt echter maar voor een klein deel voor de autochtone patiënten. Toch hebben

ook autochtone patiënten slechte ervaringen met de eerste, onnodig traumatische en

vernederende, opname.

Naast de vervreemding die Fernando beschrijft voor allochtone patiënten, hebben zij

ook te maken met vervreemding door de psychiatrie omdat zij lijden aan psychoses

en daarom geen contact met de werkelijkheid zouden hebben. Voor de allochtone

patiënten geldt dus een vervreemding in het kwadraat. Zij verlaten op een dubbele

manier de maatschappij; ze hebben geen realiteitsbesef en hun gedrag en uitlatingen

worden niet begrepen.

Bij allochtone patiënten blijkt de eerste psychose veel plotselinger te ontstaan dan bij

de Nederlandse patiënten. De eerste psychose komt onverwacht en verstoort het leven

op een gruwelijke manier. Alles zal eraan gedaan worden om dit niet nogmaals mee

te maken. 

Nederlandse patiënten geven al langer blijk van vreemde trekken, van gedrag en uitin-

gen die buiten de normen van de groep vallen. Met andere woorden, de Nederlanders

passen in het klassieke beeld van schizofrenie als endogene stoornis, terwijl in hun

voorgeschiedenis de allochtone patiënten niet opvallen vanwege afwijkende karakter-

trekken. 

Wat opvalt zijn eerder de schrijnende en stressvolle dingen die ze meemaken, als

gevolg waarvan ze op een gegeven moment instorten. Dit suggereert dat het bij (ten-

minste sommige) allochtonen om een andere soort stoornis gaat, die veel meer te

maken heeft met negatieve sociale factoren (vgl. discussie hoofdstuk 3) dan het begrip

'endogene stoornis' suggereert.

De diagnose die de meeste patiënten kregen van hun behandelaars is schizofrenie.

Inherent aan deze diagnose is de uitzichtloosheid, het gevoel afgeschreven te zijn.

Patiënten lijden hieronder. Het zijn de Nederlandse patiënten die hier expliciet naar

verwijzen.
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b. Wat is er gebleken over de toegankelijkheid van de GGz voor patiënten en hun naasten? 

Nederlandse patiënten en hun familieleden weten veel makkelijker de weg naar een

GGz instelling te vinden. Belangrijker nog, zij zijn ook beter geïnformeerd over wat de

GGz te bieden heeft en wat niet. Dit zorgt voor toegesneden zorgvragen van de

Nederlanders en minder frustratie aan de kant van patiënt/familie én die van hulpver-

leners over het niet kunnen krijgen en geven van hulp waarom gevraagd wordt.

Allochtone patiënten en families wenden zich vaak teleurgesteld tot andere hulpverle-

ners, zoals alternatieve genezers en kundige familieleden wanneer zij in de psychiatrie

niet krijgen wat ze hopen te vinden. 

Een andere oorzaak van het tussentijds afkeren van de psychiatrie is het afschermen van

patiënten door familieleden. Dit zagen we voornamelijk in de Turkse groep. Zij houden

hun gezinslid met psychiatrische problemen liever binnenshuis. Pas wanneer het uit de

hand loopt en de politie opgeroepen wordt, wordt door de politie een psychiater inge-

schakeld waarop vaak een gedwongen opname volgt. Dit kan duiden op slechte toegan-

kelijkheid van de hulpverlening, vooral als het nog gaat om 'milde' problemen.

Hoewel Fernando suggereert dat de hoge prevalentie van psychosen onder allochtonen

in wezen veroorzaakt wordt door verkeerde diagnoses (een escalatie van cultuurgebon-

den onbegrip tussen de patiënt enerzijds en politie of hulpverleners anderzijds), is er

weinig steun voor deze hypothese in onze gegevens te vinden. Er is ook sinds 1991 vrij

veel onderzoek gepubliceerd waaruit blijkt dat de hogere prevalentie van psychotische

stoornissen onder Afro-Caribische groepen geen artefact is van verkeerde diagnoses

(vgl. hfst. 1). Bij al onze patiënten is doorgaans sprake van een ernstig uit de hand gelo-

pen persoonlijke of gezinssituatie. Bij de allochtone patiënten blijken de zaken nog

dramatischer en in elk geval gewelddadiger uit de hand te zijn gelopen op het moment

van het eerste contact met de GGz dan bij de Nederlanders.

Dit neemt echter niet weg dat onbegrip voor elkaars cultuur en achtergrond, de hulp-

verlening aan allochtonen in deze geëscaleerde situaties ernstig belemmert. Dat een

patiënt niet weet dat hij in een GGz instelling zit en niet in een gevangenis, duidt op

een schrijnend gebrek aan communicatie. Aandacht voor communicatie is in dit geval

niet voorbehouden aan verschillende culturen, ook Nederlanders die een psychose

doormaken hebben hier behoefte aan. De vele vormen van wederzijds onbegrip die we

hebben gedocumenteerd maken het veel moeilijker, zo niet onmogelijk, om het even-

wicht tussen de patiënt en zijn sociale omgeving te herstellen. 
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5.1 INLEIDING

In dit hoofdstuk beschrijven we de leefwerelden van de behandelaars, met een focus

op hun werkplek en we geven weer wat behandelaars weten over de leefwerelden van

hun patiënten. We hebben zowel autochtone als allochtone behandelaars gevraagd

naar hun eigen levenservaringen en hun ideeën over die van hun patiënten.

Volgens de gangbare opvattingen over interculturalisatie is het belangrijk om perso-

neel als afspiegeling van de bevolking in dienst te hebben, hoewel (zoals we in hoofd-

stuk 1 gezien hebben) het alsnog de vraag is of 'ethnic matching' in alle gevallen

gewenst en adequaat is. Allochtone behandelaars zouden een kennisbron zijn voor col-

lega's en ze zouden het begrip tussen behandelaar en patiënt vergroten en daarmee

zorgen voor lagere drempels en een betere aansluiting van zorg aan allochtone patiën-

ten. In dit hoofdstuk geven we een antwoord op de vraag of dit ook geldt voor de onder-

zochte behandelaars. 

We beginnen met de beschrijving van de autochtone behandelaars (paragraaf 5.2). Wie

zijn de behandelaars en hoe kan hun werkplek omschreven worden?

Vervolgens concretiseren we de leefwerelden van een aantal allochtone behandelaars

(5.3). Delen zij ervaringen met de gemigreerde patiënten?

In paragaaf 5.4 beschrijven we eerst de gevonden afstand tussen de context waarin

patiënten leven en die waarin de behandelaars leven en werken. Hierna gaan we in op

de mogelijke factoren die een rol spelen bij de gebrekkige achtergrondkennis van

behandelaars over hun patiënten. Paragraaf 5.5 Onbekend maakt onbemind vormt hier-

op een vervolg, hierin worden verdere redenen genoemd om geringe kennis te hebben

over de achtergrond van patiënten en komen beweegredenen aan bod om (allochtone)

patiënten liever niet te behandelen. 

We hebben middels dit onderzoek een deel van de behandelaars veel informatie ver-

strekt over de achtergronden van hun patiënten. In paragraaf 5.6 beschrijven we hoe

behandelaars deze inzetten in de behandeling, konden ze daarmee werken?

De verschillen die we vonden tussen behandelaars in de kennis die zij hebben over de

leefwereld van hun patiënten bleek vooral bepaald te zijn door hun discipline. Deze

verschillen tussen grofweg de verpleegkundigen en therapeuten en de mogelijke ver-

klaringen hiervoor, worden beschreven in paragraaf 5.7. 

We sluiten dit hoofdstuk af met een discussie, waarin we de verschillen tussen de leef-
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werelden van patiënten en behandelaars bespreken alsmede het gebrek aan kennis

over hun patiënten, waarbij het verschil tussen de disciplines aan de orde komt. We

becommentariëren de veel geadviseerde toevoeging van allochtone behandelaars aan

behandelteams. Tenslotte raden we aan om kennis te nemen van de leefwereld van

patiënten, bijvoorbeeld door met hun familie in gesprek te gaan. 

5.2 AUTOCHTONE, MIDDENKLASSE BEHANDELAARS EN HUN WERKPLEK

De etnische samenstelling van de behandelaars vormt geen afspiegeling van de bevol-

king in de onderzochte stad. Er zijn slechts drie (uit een totaal van 30) behandelaars

afkomstig uit 'arme' landen bij dit onderzoek betrokken. Verder zijn er nog drie alloch-

tone behandelaars geïnterviewd uit zogenaamde rijke landen. Twee van hen zijn in

Nederland geboren en hebben ouders van (gemengd) Indische komaf, terwijl de derde

afkomstig is uit een West- Europees buurland.

De overige behandelaars zijn vrijwel allemaal in de buurt van Rotterdam geboren en

afkomstig uit de 'witte' middenklasse. 

Tabel 5.1 Functie en herkomst behandelaars

Functie Totaal Autochtoon Allochtoon

Psychiater 7 5 2

Psychotherapeut 1 0 1

Psycholoog 2 2 0

Maatschappelijk Werker 3 2 1

Sociaal Psychiatrisch 15 14 1

Verpleegkundige (SPV)

Verpleegkundige 2 1 1

Totaal 30 24 6

Jaap is 50 jaar en werkt al ruim 25 jaar als SPV voor het psychiatrisch ziekenhuis. Hij
heeft altijd in de zuidelijke helft van Zuid Holland gewoond. Hij woonde in Rotterdam
op kamers tijdens z'n studie verpleegkunde, daarna in een appartement met zijn vrouw
en nu met zijn vrouw en kinderen in een eengezinswoning, buiten de stad. Hij woont er
naar tevredenheid, in een huis met een mooie tuin, ver genoeg van het werk om geen
patiënten tegen te komen en dicht genoeg om te bereizen. 

"Ik voel me zelf, ik voel me echt een haringkop, ik ben stadsgebonden, ik denk dat ik een
Nederlander ben als je dat bedoelt. Ik kom uit de stad ja maar ik woon zelf niet meer in
de stad eh maar ik hou wel van de stad met alle culturen die er zijn in de stad dat vind
ik heel leuk." 
Onderzoeker (LO): "U bent ook in Rotterdam geboren?" 
"Nee, ik ben geen Rotterdammer, nee ik ben zeker geen Rotterdammer. Nee, waarom ik
dat zo zeg is omdat heel vroeger de randgemeentes van Rotterdam zich juist geen
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Rotterdam wilden voelen. Dus Schiedammers dat waren 'Jeneverneuzen' die hadden hun
eigen cultuur ook. Vlaardingers dat waren 'Haringkoppen' dat was een visstad en de
grootste stad was Rotterdam. Dan keek je dus tegen de grote stad aan dat was heel anders.
Iemand van een randgemeente voelde zich nooit Rotterdammer. Zoals een Rotterdammer
op Zuid was ook geen echte Rotterdammer. Dat noemden ze in de stad 'de stad aan de
andere kant' hè, dan was dit de boerenzij. De boerenzij dat betekent dat hier heel veel boe-
ren uit Drente, Brabant en Zeeland zijn komen wonen die nodig waren voor de havens
om te sjouwen. Hier woonde zeg maar het sjouwersvolk. En de echte, de echte
Rotterdammers die wonen aan de overkant."

Jaap presenteert zichzelf, zijn identiteit, door zich af te zetten tegen andere groepen.

Dit wordt nog sterker gedaan door behandelaars die van buiten deze regio komen. Zij

benadrukken de, naar hun idee, grote verschillen tussen de verschillende regio's in

Nederland. Ter illustratie zullen we Sjef aan het woord laten, een Limburger.

Sjef omschrijft zichzelf als een Bourgondiër. Hij komt oorspronkelijk uit Limburg en is
trots op zijn identiteit van een gezellige, losse, genietende Limburgse man. 
Op 17-jarige leeftijd is hij in Rotterdam, in het psychiatrisch ziekenhuis, begonnen aan
zijn verpleegkunde opleiding.
"Ik ben van het platteland naar de grote stad vertrokken, Ja ik heb heel wat overschake-
lingen meegemaakt" 
"En hoe ging dat?" 
"Nou ik ben natuurlijk van nature een bon vivant dus aan de ene kant kan ik mij heel
makkelijk aanpassen dus daar had ik niet zoveel moeite mee maar waar ik wel veel moei-
te mee had was dat er hier een stuk minder faciliteiten waren. Ook voor het personeel om
je te vermaken, je te ontspannen en professioneel bezig te zijn als ik gewend was eh de
mentaliteit was heel anders dat wordt natuurlijk vaak gezegd door een Zuiderling hè denk
ik. Wat mij opviel is dat hier veel meer individualisme heerste dus allemaal op zichzelf.
Waar ik erg veel moeite mee had weet ik nog wel was afspraken maken dat vond ik wel
zo gek. In Limburg was het zo ik kom wel eens langs en dan kom je ook wel eens langs
maar hier was het agenda trekken en wanneer, dat kende ik helemaal niet"
Tijdens zijn opleiding woonde hij in een kamer in Rotterdam Zuid, waar hij zich niet
thuis en eenzaam voelde. Tijdens zijn laatste jaar ontmoette hij zijn vrouw, trouwde en
ging met haar in een dorp wonen, onder Rotterdam.
"Ik woon inmiddels in een ander dorp, ik heb er heel duidelijk voor gekozen om buiten het
werkgebied te wonen op een afstand van een half uur rijden en dat is vrij landelijk ook weer."

Hoewel niet gemigreerd, heeft hij wel ervaringen die lijken op die van migranten, zoals

onbegrip, aanpassing en eenzaamheid. Er is echter geen sprake van uitstoting, discri-

minatie of structurele achterstelling door de omgeving, geen 'social defeat', zoals deze

wel vaak door (allochtone) patiënten ervaren is.

De meeste behandelaars wonen niet in Rotterdam zelf, maar daarbuiten. Daar waar er net

even meer ruimte is en de mogelijkheid een ruime woning met tuin te huren of kopen.

Een ander voordeel dat ze noemen is dat ze hier geen patiënten zullen tegenkomen.
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5.2.1 WERKOMGEVING BEHANDELAARS
Het grootste deel van de behandelaars is afkomstig uit de 'witte' middenklasse van de

Nederlandse samenleving. Ook de instituten waarvoor ze werken moeten hier

geplaatst worden en zijn daarmee niet cultuurvrij. 

Jaap werkt op Het Schild sinds de oprichting ervan, 12 jaar geleden. "Ja nou wat ik wilde
zeggen was dat destijds was het natuurlijk zaak om mensen vooral te motiveren om medi-
catie bij te houden, dus het werd mensen makkelijk gemaakt. Mensen konden altijd terecht
van maandagochtend tot vrijdagmiddag, hoefden geen afspraak te maken en een aantal van
die mensen loopt hier nog steeds rond, waar we tegen zeggen 'ja kom maar wanneer je wilt'."

Twaalf jaar geleden was Het Schild nog een depot polikliniek. Hier konden patiënten

die opgenomen waren geweest hun depot medicatie halen, zodoende hoefden ze niet

meer helemaal naar de hoofdlocatie, 20 kilometer verderop, buiten Rotterdam. 

Inmiddels heeft deze post een andere functie gekregen. De patiënten krijgen hier niet

meer alleen hun medicatie, maar ook therapieën, dagbehandeling en er is zelfs een

kleine opnameafdeling op de eerste verdieping. Dit houdt onder andere in dat patiën-

ten tegenwoordig niet, zoals ze gewend waren, binnen kunnen lopen om even snel

hun medicatie op te halen. Voor elke patiënt en elk soort bezoek, van het halen van een

prik tot gesprekstherapie, wordt een afspraak in de elektronische agenda gepland.

De werkwijze wordt benoemd als vanzelfsprekend, logisch, zo gaat dat hier. Slechts

door enkele behandelaars wordt deze werkwijze geplaatst in de heersende culturele

stromingen binnen de instelling waarvoor ze werken. Door drie psychiaters/therapeu-

ten worden deze normen, stromingen expliciet benoemd. Dit doen ze alle drie door

verschillen te beschrijven tussen de lokale werkplek en de hoofdlocatie, waar veel meer

een medisch-biologisch 'klimaat' zou heersen. 

De meeste behandelaars lijken echter niet stil te staan bij het gegeven dat ze werkzaam

zijn in een zorgverlenende instelling met eigen waarden, normen en regels.

5.3 ALLOCHTONE BEHANDELAARS

Volgens de definitie van het CBS, waarbij de persoon zelf of één van beide ouders in

buitenland geboren is, zijn zes van de 30 behandelaars 'allochtonen', waarvan drie uit

een zogeheten rijk land afkomstig zijn en drie uit 'arme' landen (Marokko, Turkije en

Suriname). De allochtone behandelaars uit de 'arme' landen behoren alle drie tot de

zogenaamde eerste generatie. Hun migratiegeschiedenis en leefwereld wordt hieron-

der besproken. We beginnen met het verhaal van de in Marokko geboren Mourad.

5.3.1 MAROKKAANSE BEHANDELAAR
"In Nederland heb ik zoveel problemen gehad, dat is ongelofelijk. Dan lijkt het alsof ik op
een andere planeet terecht ben gekomen. De Nederlandse taal is een heel andere taal.
Jouw diploma's worden niet erkend. De mensen kijken gewoon naar jou als iemand die
niet heeft gewerkt en er helemaal niks van weet."
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Mourad is in een grote stad in Marokko geboren en getogen en heeft daar verschillende
universitaire opleidingen afgerond, hoge posities in het bedrijfsleven gehad en les gegeven
aan scholen. Hij is op volwassen leeftijd naar Nederland geïmmigreerd in verband met het
huwelijk met een autochtone Nederlandse vrouw. 

"Eh ben ik getrouwd met een vrouw die eh komt uit een familie van fabrieksarbeiders. Ze
kennen niet anders dan de fabriek. Iedereen kijkt met een superieuriteit naar jou of dat
hij weet hoe je bent." 

Hij wilde de Nederlandse taal snel onder de knie krijgen, maar moest zich aanpassen aan
het niveau van zijn klasgenoten én van het Nederlandse taalonderwijs. 

"Wil jij Nederlandse taal leren? Dat is goed, kom maar de Nederlandse taal leren. Dan
kom je, dan begin je alweer met stoel, tafel en weet ik veel allemaal. Toen was de
Nederlandse taalles helemaal anders en nu is het meer ontwikkeld, maar toen is helemaal
niks. Als klein kind werd je behandeld. Ik kan mij nog herinneren toen eh, met
Sinterklaas, moesten wij zingen voor Sinterklaas. Ik zeg dat is gewoon eh over de grens,
dat kan niet. Maar toen moesten wij voor de juffrouwen zingen, 'Sinterklaas kapoentje'.
Moesten wij een liedje leren van Sinterklaas, dat is goed voor de Nederlandse taal, maar
wat nou liedje van Sinterklaas? Ik wil Nederlands leren waar ik iets mee kan doen."

In Nederland werden geen van zijn diploma's erkend en moest hij op zoek naar onge-
schoold werk. Via Marokkanen die hij in de taalklas had leren kennen kreeg hij een baan-
tje in een fabriek. Toen hij aan het einde van de week zelf wilde tekenen voor zijn loon en
daarmee bleek dat hij kon schrijven, werd hem verzocht niet meer terug te komen. 
Wilde hij iets anders doen dan aan de lopende band werken, dan moest hij opnieuw een
opleiding gaan volgen. Dat heeft hij gedaan, meerdere zelfs, van HAVO, Maatschappelijk
Werk tot verschillende sociaal wetenschappelijke studies aan de Universiteit. Overdag
werkte hij om een inkomen te hebben, 's avonds studeerde hij. Inmiddels werkt hij zo'n 13
jaar voor De Mammoet als maatschappelijk werker.

Hoewel hij zich nog enorm verbonden voelt met Marokko, de tradities (wel die uit de grote
stad en niet van het platteland!) en zijn familie daar, wil hij niet terug. Hier heeft hij zijn
werk, zijn vrouw en kinderen die Marokko alleen kennen van vakanties. 

Opvallend in het verhaal van Mourad is zijn statusverlies bij de komst naar

Nederland. De familie van zijn vrouw beweegt zich in een lager sociaal-economisch

milieu dan hijzelf deed in Marokko, maar ze eisen aanpassing van hem alsof hij zich

naar hun status op moet werken. Hij spreekt de Nederlandse taal niet waardoor niet

alleen 'iedereen' denkt dat hij dom is, maar hij ook naar een naar zijn ervaring deni-

grerende taalles wordt gestuurd. Geen van zijn diploma's aan hogeschool en univer-

siteit worden erkend en dus wordt hij behandeld als een ongeschoolde gastarbeider.

In Nederland is er op dat moment een stroom met ongeschoolde arbeidsimmigran-

ten op gang gekomen uit het Rif-gebergte in Marokko, waarvoor hij door

Nederlanders aangezien wordt. 
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Mourad zegt over deze periode dat hij het gevoel had dat niemand hem begreep, maar

het kon ook niemand iets schelen. Toen ook zijn vrouw voor een lange periode ziek

werd en in het ziekenhuis verbleef, kreeg hij psychotische klachten. 

Onderzoeker (LO): "Kunt u zich voorstellen dat mensen die immigreren, dat ze daarvan
psychotisch worden?" 
Mourad: "Ja. Natuurlijk mijn ervaring misschien. Ik had geluk of misschien heb ik een
opleiding die waardoor ik dat kan analyseren. Ik heb een soort houvast. Als ik dat niet
had, ik ben ook psychotisch geworden. (…)
Ik wilde iemand… ik riep, ik kon gewoon eh uren zoeken naar iemand die met mij
Arabisch kon praten. Omdat, ik werd gek. Ik kon dat eh, ik kon de Nederlandse taal niet
verwoorden. Ik moest met iemand kunnen praten. En soms ging ik huilen en soms had ik
er gewoon genoeg van. 
Later heb ik een huis gehuurd. Zit je gewoon thuis en in het ziekenhuis, je moet gaan wer-
ken en na het werk naar het ziekenhuis, van ziekenhuis ga je naar school, van school ga
je naar ziekenhuis. Na het ziekenhuis ging ik naar huis, slapen, naar het werk en eh… 

Ik had geen gezin, ik had eh echt…geen, ik weet niet welk soort houvast. En toen eh werd
ik psychotisch. Soms hoorde ik mijn vrouw mij roepen, soms hoorde ik allemaal geluiden
thuis, soms hoorde ik mijn moeder huilen, soms had ik het gevoel alsof er iets gebeurd
was… midden in de nacht. Of mijn vrouw riep. Dan moest ik bellen of ik moest komen.
Kom je bij het ziekenhuis en dan … Die mensen begrepen niet wat ik bedoelde, dat gebrek-
kige Nederlands. Ik heb die vrouw… 'ja meneer ik begrijp jou niet, dag'. Ga weer bellen
en niemand die begrijpt in welke situatie ik zit. 

Enne, ja dat eh, de mensen in Marokko, om er in Marokko achter te komen dat het hier
niet goed gaat is lastig, omdat ze denken dat iedereen die hier zit het goed heeft. Maar ik
zat gewoon in de heel vervelende situatie. Iedereen denkt dat ik zit gewoon goed en ik dat
ik gewoon heel blij ben of zo, maar ik…
Ik heb van alles…Ik heb eh in van alles gewerkt om alleen, om de reden, voor mijn moe-
der en mijn broers. En voor ons eten te kunnen betalen en school betalen. Ik had financi-
eel nooit geld. Ik heb vanaf dag één gestudeerd en ben dat blijven doen. En ik heb nooit
iets gekregen als studiefinanciering of een uitkering, nooit, nooit, nooit. Ik heb altijd van
mijn eigen werk gegeten.
Ondanks dat ik van huis uit geschoold werk deed, ander werk. Ik heb in Marokko nooit
een fabriek gezien van binnen. Ik heb vroeger in Marokko soms langs een fabriek gereden.
Ik zag een familie en die mensen zaten gewoon rustig te werken, en eh het was heel
schoon. De eerste keer dat ik een fabriek van binnen gezien heb was in Nederland. En toen
kon ik het niet geloven. Ik had een heel andere beeld van een fabriek.

En ik leefde ook in twee werelden. Overdag zat ik gewoon in de routine van een arbeider
En 's avonds zat ik op school met heel andere populatie. Die hebben een heel andere, een
heel ander leven. Ik werk daar en ik werk daar en waar werk jij? Ja, ik werk eh in de
schoonmaak, of ik werk in een fabriek. Hoe kan dat nou? Ik zeg ja, omdat ik geen stu-
diefinanciering heb.
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En ja, dan leef je tussen een aantal werelden en de wereld van overdag met die groep van
overdag en weer een andere groep 's avonds en ook wat betreft migranten twee werelden.
Een wereld van mensen die zijn geëmigreerd. Je zoekt dan aansluiting bij die groep, maar
het is een andere groep, ander soort migranten. Die pasten niet bij mij. Nou ondanks dat
wilde ik gewoon aanpassen, maar werd niet geaccepteerd.

En er was ook weinig begrip van de kant van mijn schoonouders en de hele familie van
mijn vrouw die gewoon eh… Ja hoe kan dat nou, hoe moet jij, ben jij ambtenaar, wat is
nou ambtenaar. Hij moet naar de fabriek, hij moet naar de fabriek. Bij hen gaat het altijd
over de fabriek. Een studie hoort niet. Sinds ik begon aan mijn studies, waren zij 100%
tegen. Ze hebben er alles aan gedaan om mij van mijn studie af te houden. Tot ze op een
moment gewoon vroegen aan mijn vrouw om te scheiden. Ik was hier om te werken, niet
om te studeren. Gelukkig heeft mijn vrouw niet geluisterd en ze weet het mijn vrouw, zij
weet het. Zij heeft alles gezien in Marokko. Zij weet wat mijn positie was. Ze heeft ons
huis gezien, hoe ze getrouwd is, ze kent onze positie. Ze weet alles. En ze zegt haar moe-
der: 'Mama moet je weten dat de moeder van Mourad beter leeft dan jullie hier. Als ik niet
ziek was geworden, waren we naar Marokko gemigreerd.' Ik zei, maar wat denk je ik heb
nog dubbel zo moeilijk als jou. Dan houdt het op ik kon niets meer.

(…) Ik denk dat als je die dingen allemaal mee gemaakt dan krijg je heel breed zicht in
hulpverlening, ik zit nu sinds jaren in hulpverlening. Studie noch ervaring komen gewoon
zomaar. Ik heb niet gevraagd naar die ervaring, maar die ervaring kwam naar mij, dat
bedoel ik. Mijn moeder moest ik inmiddels ook onderhouden dat werd moeilijk dus soms
dacht ik, misschien kan ik maar beter dood gaan. Ik heb soms uren zitten huilen. Ja, dat
is allemaal nu een soort bagage voor mij geworden." 

Hij is de enige behandelaar die vertelt psychotische ervaringen te hebben, maar hij is dan

ook de enige met een vergelijkbare achtergrond, waarin een zekere mate van 'social defe-

at' te herkennen is. Deze behandelaar is één van de weinigen die ervan overtuigd is dat

je psychotisch kunt worden door ernstige stress, zonder medisch-biologische oorzaak. 

5.3.2 TURKSE PSYCHIATER
Er zijn twee behandelaars uit dezelfde landen afkomstig als de onderzochte allochtone

patiënten, Turkije en Suriname. De Surinaamse behandelaar is echter niet van

Hindoestaanse afkomst, zoals de patiënten in dit onderzoek. Is hun migratiegeschie-

denis vergelijkbaar met die van patiënten uit deze landen?

Fatih is een psychiater van 36, hij is geboren in een grote stad in Turkije, evenals zijn
ouders. Voor zijn studie geneeskunde is hij naar een andere grote stad verhuisd. Pas na
zijn afstuderen is hij, min of meer verplicht door de gezondheidszorgstructuur in Turkije,
enkele jaren op het platteland gaan wonen en werken. Tijdens zijn co-schappen ontmoet-
te hij zijn vrouw. Zij is van Turkse komaf, maar al sinds haar jeugd in Nederland, waar
haar vader gastarbeider was. 
Na voltooiing van zijn opleiding en met enkele jaren werkervaring in Turkije is Fatih
getrouwd en met zijn vrouw naar Nederland verhuisd. In Nederland moest hij een deel
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van zijn artsenopleiding opnieuw doen. Enerzijds is hij hier verontwaardigd over, omdat
het aangeeft dat Nederland de opleiding in Turkije, die minstens zo goed en modern is,
klaarblijkelijk niet serieus neemt. Anderzijds vindt hij het goed, omdat hij zo de tijd en
mogelijkheid kreeg om de Nederlandse taal machtig te worden in de setting waar hij ook
zou gaan werken.
Fatih heeft in Nederland kinderen gekregen waarmee hij Nederlands spreekt. Hij zegt
hierover: "Ja, ooit hebben we gekozen om hier te wonen en toen dachten we aan, ik moet
de taal goed beheersen enne daarom… Het lukt niet twee talen thuis te spreken, één is aan
de kant gezet, Turks. En nu kunnen wij dat niet meer terugdraaien." Om taalverlies tegen
te gaan leest hij nog wel regelmatig Turkse kranten en kijkt soms Turkse TV. 
Fatih reageert geïrriteerd wanneer de onderzoeker (LO) vraagt naar zijn identiteit. Alsof
ze verwijst naar Turken die naar Nederland zijn gekomen als gastarbeiders. Die hebben
geen opleiding, verdienen weinig, wonen in slechte huizen en zijn afkomstig van het plat-
teland waardoor ze er vaak nog zeer traditionele ideeën op nahouden. Fatih benadrukt
dat hij daar niet bij hoort. 

Fatih is vrij snel na aankomst in Nederland gestart met zijn extra co-schappen. Hij

had dus snel een baan met een vrij hoge status. Hierna kwam hij in dienst van GGz

instellingen waar hij zijn opleiding tot psychiater voltooide. Een geslaagde immigra-

tie met snelle taalbeheersing Nederlands, een goede baan, vrouw, kinderen en een

huis. 

Dit is het beeld dat geschetst wordt tijdens het eerste interview. Fatih toont zich een

kundig psychiater die er enkel westerse ideeën op nahoudt en een medisch-biologisch

Verklarend Model hanteert, ontdaan van elke vorm van traditionele opvattingen of

gewoonten.

Gedurende de drie vervolg interviews in de periode van een jaar, wordt dit beeld sterk

genuanceerd. Ook hem is het niet zonder slag of stoot gelukt om zich deze positie te

verwerven in de Nederlandse samenleving. Hij heeft het gevoel dat hij zich dubbel

moet bewijzen om serieus genomen te worden als arts en psychiater. Misschien dat

hij daarom in de aanval gaat en zich opstelt als een medisch georiënteerd, zeker niet

traditioneel Turks (platteland) denkende arts. 

In het eerste interview ligt de nadruk sterk op een medisch biologisch verhaal. Hij

doet een, voor de niet medisch opgeleide onderzoeker, ingewikkeld verhaal uit de doe-

ken over de 'state of the art' in medisch-biologische kennis van schizofrenie. Zich

hiermee zeer een kundig psychiater tonend. In de vervolg interviews blijft dit verhaal

staan, maar is er ook veel aandacht voor de omgeving van de patiënt. Tijdens het laat-

ste interview vertelt hij over zijn eigen context, zijn eigen geschiedenis en hoe deze

hem gevormd heeft, een persoonlijk voorbeeld van hoezeer de omstandigheden

invloed hebben op iemands welzijn. 

Zowel Mourad als Fatih hebben met hun komst in Nederland veel statusverlies gele-

den, hoewel Fatih zich hier sneller aan wist te ontworstelen. Hun hoge opleidingen

die ze hadden afgerond in hun geboorteland werden niet erkend of gewaardeerd en

moesten (deels) opnieuw gedaan worden. Beiden noemen het proces van wederop-

bouw van hun status en leven een moeizaam en pijnlijk proces.
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5.3.3 SURINAAMSE BEHANDELAAR
Patrick, een in Paramaribo geboren SPV, heeft een andere geschiedenis. Hij komt op

jongere leeftijd naar Nederland en wordt daar in een andere klasse, hogere klasse dan

Mourad en Fatih, door naasten verwelkomd.

Patrick is een creoolse Surinaamse behandelaar van 49. Zijn migratiegeschiedenis lijkt op die
van de meeste Surinaamse patiënten. Ook zijn familie kwam in kleine groepjes naar
Nederland. Hij was 'aan de beurt' toen hij 16 was. Het gezin werd opgevangen door familie-
leden die al geruime tijd in Nederland verbleven en een loopbaan hadden weten op te bouwen,
op gebied van werk en (daarmee samenhangend) sociale status. Enkele familieleden werkten
in het middelbaar en hoger onderwijs, anderen hadden een anderszins respectabele baan.

Over wat het meest opvallende aan Nederland was hoeft hij niet lang na te denken: "De
afdeling bij 'burgerzaken' die je leerde hoe je uit dienst kon blijven!" Hiervan heeft hij dank-
baar gebruik gemaakt toen hij verpleegkunde wilde gaan studeren.
Zijn eerste tijd in Nederland stond in het teken van 'zich aanpassen'. Dat kwam het duide-
lijkst tot uiting in de taal. Hij heeft enorm zijn best gedaan zijn Nederlands aan te passen
aan dat van zijn klasgenoten, waaronder hij de enige allochtoon was, om er zo bij te horen. 

Nog steeds heeft hij het gevoel anders behandeld te worden dan 'witte' Nederlanders, van wie
hij verschilt doordat hij zichtbaar donkerder is. Hij wordt in winkels vaak aangehouden
omdat hij verdacht wordt van diefstal en wanneer hij samen met zijn moeder boodschappen
doet is het hem opgevallen dat zijn moeder vaak in gebroken Nederlands aangesproken
wordt omdat men denkt dat ze het anders niet begrijpt. Zijn moeder staat echter sinds haar
komst naar Nederland voor de klas als docente Nederlands.

Hoewel de migratie van Patrick hetzelfde begint als die van de meeste patiënten, stapt

hij daarna hoger in de Nederlandse samenleving in. Hij gaat naar de HAVO, die hij ook

afmaakt en hij heeft een stabiele thuissituatie. Zowel zijn vader als zijn moeder kregen

snel na aankomst een goede baan, met een daarbij horende maatschappelijke positie.

Ook fungeerde zijn familieleden die al eerder naar Nederland migreerden bij aan-

komst in Nederland als vangnet en konden ze hen wegwijs maken, zoals ze dat deden

bij 'burgerzaken'. 

5.3.4 OVERDENKING ALLOCHTONE BEHANDELAARS
In verschillende publicaties (De Jong, 1994; Van Dijk, 1997; Leito en van Bekkum,

1997; Weldring, 1996) worden de voordelen van het in dienst nemen van allochtone

hulpverleners beschreven. De aanwezigheid van allochtone hulpverleners kan de GGZ

toegankelijker maken voor allochtonen doordat zij zich hierdoor meer met de instel-

ling kunnen identificeren. Het kan ook bijdragen aan de deskundigheid van andere

hulpverleners inzake interculturele psychiatrie (Thung & Demiralay, 2002a).

De verhalen van Fatih en Mourad illustreren een gevaar dat ook in de brochure van de

stichting WEP (Van Hugte, 2000) wordt beschreven wanneer een allochtone hulpver-

lener als solo in een verder 'witte instelling' functioneert, namelijk "dat de solo te pas
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en te onpas naar voren geschoven wordt, terwijl er van een concreet interculturalisatie-

beleid geen sprake is." (ibid, p. 26). Dit kan ook optreden als er van tevoren niet goed

is nagedacht over het aanstellen van een allochtone hulpverlener of als de motieven

waarmee dit gebeurde onzuiver zijn (bijvoorbeeld alleen imagoverbetering). Terwijl de

allochtone hulpverlener niet helemaal voor vol wordt aangezien doet hij of zij dan

dienst als een soort vraagbaak voor alles wat te maken heeft met allochtonen (Thung &

Demiralay, 2002). 

Een gevolg daarvan is ook dat allochtone hulpverleners nauwelijks Nederlandse patiën-

ten krijgen. Ze staan alleen of bijna alleen voor een groot aantal allochtone patiënten

wier problemen, mede door hun economische, sociale en culturele marginalisering

(Van Dijk, 2000), gemiddeld zwaarder en ingewikkelder zijn dan van Nederlanders.

Ook leven er allerlei verwachtingen die moeilijk waar te maken zijn. 

Fatih, de Turkse psychiater, is drie jaar na het eerste interview vanwege een burn-out ziek
thuis. Door zijn collega's werd hij gezien als ervaringsdeskundige in alles wat 'allochtoon
is'. Mede hierdoor (een andere oorzaak is dat patiënten zelf om een Turkse psychiater vra-
gen) krijgt hij van zijn collega's de 'moeilijke' Turkse patiënten doorgeschoven maar ook
andere patiënten met een andere etnische achtergrond, zoals Marokkanen, Antillianen en
Algerijnen. Dit, tezamen met zijn interne drive om zich te bewijzen zorgde voor een te
hoge werklast die hem tijdelijk zijn gezondheid kost.

Bovendien wordt interculturalisatie zo juist tegengehouden. De autochtone hulp-

verleners kunnen zich met hun autochtone patiënten bezighouden, zonder zich

vragen te hoeven stellen over eigen of andermans cultuur.

Dit brengt allochtone hulpverleners in een bijzonder moeilijke positie. Vaak zullen

ze juist door hun afkomst gemotiveerd zijn om een bijdrage te leveren aan goede

zorg voor allochtone patiënten. Artist (1997) spreekt hierbij van een 'allochtone ver-

antwoordelijkheid' die een hulpverlener kan ervaren. Aan de andere kant willen ze

ook worden aangesproken op hun professionele deskundigheid en niet alleen op

hun afkomst. Dit kan leiden tot schuldgevoel ("ik wijs allochtone patiënten af") of

boosheid ("ze vinden me zeker niet goed genoeg voor de autochtone patiënten"),

hetgeen kan leiden tot psychische klachten, overspannenheid en zelfs 'opbranden'.

Het is duidelijk dat met het aannemen van een allochtone hulpverlener een instel-

ling nog niet migrant-vriendelijk is. Dan begint het pas (Thung & Demiralay,

2002).

Allochtone behandelaars herkennen en beschrijven veel problemen die allochtone

patiënten ook ervaren hebben tijdens en na hun migratie. Ze willen echter nadrukke-

lijk niet worden vergeleken met allochtone patiënten, of met groepen migranten uit

hun land van herkomst. Ze benadrukken hun ontwikkeldheid, flexibiliteit en

'Nederlandse' progressieve denkwijzen en gewoonten. 

Tevens is het de vraag of de 'etnic matching' altijd adequaat is. Er zijn diverse situaties

denkbaar dat dit helemaal niet werkbaar is. Denk bijvoorbeeld aan een Alevitische

Turkse hulpverlener die een Turkse Soennitische patiënt behandelt, of een Turkse
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hulpverlener die op grond van zijn orthodoxe islamitische visie niets wil weten van de

consultatie van zijn patiënt aan islamitische gebedsgenezers. Deze situaties hoeven

niet tot problemen te leiden, maar deze voorbeelden geven aan dat 'etnic matching'

niet altijd adequaat is.

Het sociale netwerk is bij aankomst in Nederland voor Mourad en Fatih ongeveer gelijk

aan dat van patiënten. Mourad beschrijft hoe uitstoting, discriminatie en achterstelling

('social defeat') ook bij hem leidde tot psychotische ervaringen, juist op het moment dat

zijn enige steun en toeverlaat in Nederland er voor een periode niet was. Hij kan zich

dan ook voorstellen dat men bij volledig wegvallen van deze steun, zoals bij een aantal

patiënten het geval is, psychotisch wordt. 

Een verschil met allochtone patiënten is dat de behandelaars tamelijk snel na aan-

komst een sociaal aanvaarde positie verwerven. Dat is weinig patiënten gelukt.

Mogelijke oorzaken hiervoor zijn dat patiënten met minder sociale en psychische uit-

rusting naar Nederland komen. Uit de beschrijvingen van de behandelaars spreekt hun

sterke wil, intelligentie en flexibiliteit om zich aan de Nederlandse situatie aan te pas-

sen. Veel patiënten missen deze capaciteiten en het 'social capital', een steunende

omgeving die hen wegwijs kan maken, waardoor ze niet in staat zijn zich op te wer-

ken. 

5.4 PATIËNTEN VERSUS BEHANDELAARS

Deze paragraaf behandelt de verschillen tussen de leefwerelden van behandelaars en

patiënten. In het eerste deel (5.4.1) komt de afstand tussen de leefwerelden van patiën-

ten en behandelaars aan de orde, daarna (5.4.2) bespreken we de mate waarin behan-

delaars op de hoogte zijn van de leefwerelden van hun patiënten. 

5.4.1 DE AFSTAND TUSSEN DE LEEFWERELDEN 
De leefwerelden van de behandelaars en patiënten lijken niet op elkaar. We beschrijven

hieronder de opmerkelijke verschillen in componenten van de leefwereld; partner en

gezin, wonen en sociale klasse.

Partner en gezin

De behandelaars leven allemaal, op één na, samen met hun partner en eventuele kin-

deren. De meeste behandelaars geven aan het hebben van een partner als zeer prettig

te ervaren, iemand van wie je steun krijgt, een maatje. Zonder partner zouden ze met

name de geborgenheid missen. Dezelfde behandelaars vertellen hun patiënten dat zij

waarschijnlijk nooit een partner zullen vinden en dat ook niet moeten willen. De

diagnose die ze hebben gekregen is een chronische en houdt onder meer in dat ze niet

in staat zijn, nu, noch in de toekomst, om een gezonde, intieme relatie aan te gaan.

Deze denkwijze van behandelaars is de oorzaak van het min of meer verbieden van het

aangaan van relaties door patiënten.

Alle behandelaars met kinderen hebben nog contact met deze kinderen, ook als ze

geen relatie meer hebben met de vader of moeder van de kinderen. 
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Wonen

Behandelaars wonen niet in dezelfde economisch arme buurten als de patiënten. Ze

wonen vooral buiten Rotterdam in dorpen, in een huis met tuin, in groene buurten,

met weinig problemen als armoede, criminaliteit en achterstallig onderhoud - en op

afstand van de patiënten. Slechts twee behandelaars wonen in ruimere, duurdere wij-

ken in Rotterdam.

Sociale klasse

Patiënten en behandelaars horen tot een andere sociale klasse. Om deze uitspraak te

verduidelijken is Figuur 5.1. ingevoegd. Hieruit blijkt overigens niet alleen het verschil

tussen behandelaars en patiënten, maar ook tussen de patiënten onderling, tussen de

verschillende etnische groepen.

Figuur 5.1 Sociale klasse patiënten en behandelaars

Bij sommige klasse-indelingen zijn herkomst en ras een variabele voor indeling. Wij

zijn echter uitgegaan van een enigszins aangepaste indeling met de variabelen:

woning, inkomen, opleiding en maatschappelijke problemen als verslaving en contact

met justitie. 

De klassen zijn scheef verdeeld, de hogere klassen zijn niet gedifferentieerd weerge-

geven, omdat hier alleen behandelaars in terug te vinden zijn. Dit voegt niets toe aan

het beeld.
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- Lage onderklasse: dakloos, geen inkomen, schulden, verslaafd en contact met

justitie.

- Onderklasse: te kleine woning (met teveel mensen) in achterstandsbuurt, geld-

gebrek en schulden, in nabije toekomst geen mogelijkheid tot verbetering, geen

scholing.

- Lage middenklasse: kleine woning in achterstandswijk, hoofd financieel en

maatschappelijk net boven water kunnen houden, soms aangepast werk.

- Middenklasse en hoger: ruime woning in redelijk of goede buurt, vaak met

eigen tuin. Geen financiële problemen. Goede opleiding en (vrijwilligers-) werk.

Opgemerkt dient te worden dat van de 13 patiënten die volgens onze indeling in de lage

middenklasse leven, er 7 bij hun ouders leven. Van de 6 Hindoestaanse Surinamers in

deze sociale klasse leven er 3 bij hun ouders. Zoals we in de vorige hoofdstukken heb-

ben gezien is het leven bij ouders of andere familieleden voor veel patiënten een

manier om niet af te zakken naar marginale situaties, zoals wonen in een sociaal pen-

sion of op straat.

5.4.2 KENNIS VAN BEHANDELAARS OVER DE LEEFWERELD VAN HUN PATIËNTEN
Wanneer Jaap gevraagd wordt naar de leefomstandigheden van de patiënten weet hij deze
nauwkeurig te omschrijven. Hoe deze patiënt woont, met wie, of hij kinderen heeft, werkt
of een opleiding volgt en wat de problemen zijn die deze patiënt bezig houden. Deze ken-
nis over de patiënt is echter beperkt tot de periode dat de patiënt bij hem in zorg is. Over
de persoonlijke levensgeschiedenis van deze persoon van vóór zijn contact met de GGz
weet Jaap weinig. 

Over het algemeen zijn behandelaars redelijk op de hoogte van de leefwerelden van

hun patiënten vanaf het moment dat deze bij hen in zorg kwamen. Veel informatie

komt dan uit het dossier van deze patiënt. Tijdens het interview met de onderzoeker

lezen ze regelmatig voor uit dit dossier om vragen over de achtergrond van een patiënt

te beantwoorden. Het gaat dan meestal om de tekst die is ingevoerd op het moment dat

een patiënt, bijvoorbeeld middels een opname, in zorg komt. Van de tijd voordat de

patiënt in zorg kwam weten behandelaars meestal niets, over deze tijd is ook weinig in

dossiers terug te vinden. 

De gebrekkige kennis van de levensgeschiedenis, met name van voordat patiënten in

zorg kwamen, houdt vrijwel altijd gebrek aan kennis in over de leefomstandigheden in

het land van herkomst en de migratiegeschiedenis van de patiënt.

Gezien het grote belang dat de patiënten hechten aan hun leefwereld als ze vertellen

over problemen en oplossingen, stellen we vast dat de kennis van behandelaars op -

voor patiënten - belangrijke punten, hiaten vertoont.

Vanwaar de gebrekkige kennis?

- Behandelaars zien de noodzaak van het kennen van de achtergrond en leefom-

geving van een patiënt niet in. Dit wordt waarschijnlijk veroorzaakt door de hui-
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dige dominante visie in de psychiatrie, waarbij we bij psychotische patiënten

vooral te maken hebben met een biologisch defect, die voor alle patiënten gelijk

is. Deze perceptie, de context is niet zo belangrijk, vormt de belangrijkste reden

om hier niet op in te gaan. Dit wordt versterkt door de hier onderstaande pro-

blemen en obstakels om deze kennis te vergaren. 

- De informatie uit het dossier is in veel gevallen verouderd of onvolledig.

Behandelaars zijn afhankelijk van hun collega's voor wat betreft het invullen

van de dossiers. Doordat patiënten vaak in crisis binnen komen is er onvoldoen-

de gelegenheid om bij het eerste contact, bij uitstek het moment, de achter-

grond uit te vragen. Daarom is er in eerste instantie weinig tot niets ingevuld,

in de periode hierna wordt dit hiaat vaak niet ingevuld. 

- Een ander probleem dat zich vaak voordoet is het regelmatig wisselen van behan-

delaar. Dit kan om allerlei redenen zijn en heeft als consequentie dat de 'nieuwe'

behandelaar zich ofwel moet inlezen vanuit het (summiere) dossier, ofwel door

de patiënt op de hoogte gesteld moet worden. Na de zoveelste wisseling worden

patiënten ook steeds korter van stof omdat ze veel als bekend veronderstellen.

- De patiënt zelf wordt pas door de behandelaar gevraagd naar de leefwereld en

toekomstplannen wanneer hij of zij 'stabiel' is. Pas wanneer de acute proble-

men zijn opgelost, is er tijd om verder te vragen. Soms komt het er nooit van

en hebben behandelaars het gevoel met deze patiënt van de ene crisis in de

andere te rollen. 

- Behandelaars laten zich zelden informeren over een patiënt door zijn of haar

naasten. Dat doen zij alleen als ze er de noodzaak voor zien. Wanneer hier op

doorgevraagd wordt blijkt dat ze dan geen informatie van de naasten vrágen,

maar informatie over wat er volgens de behandelaar met hun naaste aan de

hand is géven. Eenrichtingsverkeer van informatie met als doel familie inzicht

te geven in wat er aan de hand is en hoe ze het beste met hun zieke naaste om

kunnen gaan.

Case-load

- Waarschijnlijk mede door de grote case-load halen enkele behandelaars patiën-

ten met een aantal dezelfde kenmerken door elkaar. Zo bleek het bijzonder las-

tig voor een behandelaar om onderscheid te maken tussen Turkse vrouwelijke

patiënten en voor een andere behandelaar om te onthouden welke

Hindoestaans Surinaamse mannen nu wel of geen kinderen hebben.

- Een tweede argument dat te maken heeft met een grote case-load waardoor de

achtergrond van patiënten niet gekend wordt, is dat er door de drukte geen tijd

is om het te achterhalen. 

Ans, een SPV van 41 bij De Mammoet geeft een aantal redenen weer waarom behande-
laars zo slecht op de hoogte zijn van de achtergrond van patiënten van allochtone komaf. 
Op de eerste plaats is een grote tijdsinvestering om zich door deze patiënten met eventu-
eel hun naasten te laten informeren over zijn of haar geschiedenis en leefomstandigheden.
Er moet een tolk geregeld worden, de familie moet uitgenodigd worden en de patiënt moet
ook daadwerkelijk op deze afspraak verschijnen. 
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De ervaring leert dat patiënten regelmatig niet op komen dagen op afspraken. Daarom
worden ze vaak 'tussendoor' gezien, wanneer de patiënt toevallig in het gebouw is. Niet
alleen de patiënt is soms moeilijk op een afspraak te krijgen, ook de familie moet uitgeno-
digd worden op een tijd dat het ook hen schikt. Het gesprek kost meer tijd dan een regu-
lier contact doordat er zoveel besproken moet worden, doordat er meer mensen aanwezig
zijn en doordat een gesprek met tolk nu eenmaal meer tijd kost. Kortom het kost allemaal
extra inspanning en tijd en dan speelt voor veel behandelaars een belangrijk argument
"meestal is het voor niets, ze vallen toch uit zorg". Zoals Soerin, de eerder beschreven man
die in het Sociaal pension woont "Het is toch zonde van de moeite, hij gaat toch weer de
straat op, gebruiken en komt straks wel weer met een IBS binnen". 

***

Met de familie van Anand is alleen tijdens de aanmelding, zeven jaar geleden, contact
geweest. Jaap weet niet uit wie de familie precies bestaat en is ook niet op de hoogte van
de wens dat Anand eens zal trouwen. "Misschien had ik een keer mijn gezicht moeten
laten zien. Maar je kan je ook afvragen waarom ze zelf al die jaren geen contact hebben
opgenomen." 
Verder zegt hij hier over: "Al met al is het schema op onze polikliniek meestal toch vrij
druk, hectisch, zou ik bijna zeggen. Een half uur per patiënt inclusief administratie tele-
foontjes, crisissen. Als het nodig is, halen we de familie erbij, maar vaak kom je daar niet
aan toe in het dagelijks werk omdat het een hele organisatie is en veel tijd kost."

In hoofdstuk 4 zagen we dat allochtone families vaak nog minder dan autochtone fami-

lies weten hoe ze toegang kunnen krijgen tot zorg en dat ze bijvoorbeeld zelf contact

op kunnen nemen met de behandelaar. We noemden in dat kader het gebrek aan 'soci-

al capital' van veel allochtone patiënten. 

De gebrekkige kennis over de achtergrond van de patiënt is ernstiger naarmate de leef-

wereld van de patiënt verder van die van de behandelaar af staat. Dit betekent dat de

behandelaars een redelijke kennis hebben van autochtone patiënten uit de midden-

klasse, maar erg weinig weten over allochtone patiënten uit een laag sociaal milieu. 

De kennis die behandelaars over allochtone patiënten hebben is over het algemeen veel

summierder dan die over hun autochtone patiënten. De achtergrond, cultuur en

geschiedenis van autochtone patiënten wordt veel beter gekend. Er wordt bij autochto-

ne patiënten als vanzelfsprekend rekening gehouden met de leefwereld. Zoals Frank,

de verpleegkundig behandelaar van een Nederlandse patiënt, doet. Hij toont zich erg

begripvol over de thuissituatie van deze patiënt, waarin fysiek straffen aan de orde van

de dag zou zijn. Deze behandelaar woont momenteel in hetzelfde christelijke dorp als

waar de patiënt vandaan komt en herkent het huiselijke geweld als 'normaal' in deze

regio. 

Bij allochtone patiënten bestaat onder de Nederlandse behandelaars weinig ideeën

over de context waarin deze patiënten zich bewegen. Meestal wordt dit ook niet als ter
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zake doende beschouwd. Enkele therapeuten vragen hier naar. Er is slechts één thera-

peut die zich expliciet afvraagt wat de leefomstandigheden van zijn patiënten zijn en

die daarom bij patiënten thuis op bezoek gaat en familie probeert te ontmoeten.

5.5 ONBEKEND MAAKT ONBEMIND

Een subparagraaf met de titel 'onbekend maakt onbemind', is ook te vinden in hoofd-

stuk 4 (4.3.2), waar patiënten aan het woord zijn. Geconcludeerd kan worden dat voor

zowel patiënten als behandelaars de andere partij onbekend is en daarmee grotendeels

onbemind.

De behandelaars, met uitzondering van de allochtone, hebben in het dagelijks leven

nauwelijks contact met allochtonen. Ook hebben ze weinig opleiding of nascholing

genoten met betrekking tot hulpverlening aan allochtone patiënten. Op de vraag wat

zij willen noemen als het gaat om hulp aan allochtonen, zeggen ze het belangrijk te

vinden om open te staan voor 'andere culturen' en bepleiten ze dat er geïnvesteerd

moet worden in goed contact met een patiënt, ongeacht zijn of haar afkomst. Hierdoor

én doordat er zoveel verschillende culturen zijn, heeft bijscholing weinig zin, aldus de

meeste behandelaars.

Het behandelen van allochtone patiënten wordt als moeilijker en meer tijdrovend erva-

ren dan de behandeling van autochtone patiënten. De belangrijkste redenen hiervoor -

misplaatste vragen, passiviteit, somatiseren en taalproblemen van patiënten - worden

hieronder uitgewerkt. 

5.5.1 MISPLAATSTE VRAGEN EN PASSIVITEIT
Ans, vertelt over een Turkse patiënt: 
"Dit is een man van begin dertig met drie jonge kinderen die eigenlijk ook al ging besef-
fen dat ie heel veel verloren had in z'n leven, een vaste baan en geen idee hoe ie dan weer
aan het werk kwam. Dat was ook tegen hem gezegd en ik vond dat hij daar toch invoel-
baar depressief op reageerde. Maar eigenlijk bleef hij toch wel steken in die passiviteit. 
Ik vind dat je dat toch ook wel wat vaker ziet bij de allochtone bevolking, dat ze zich dan
passief terugtrekken hé vanuit hun stoel van ik kan niets meer en als het ware schouders
laten hangen. Want ik had toen wel een aantal alternatieven aan de hand gedaan, ik
wilde hem op dagbehandeling hebben om hem wat te activeren. Omdat ie eigenlijk geen
daginvulling had stond ie pas laat in de middag op en hij nam eigenlijk ook niet meer deel
aan z'n gezinsleven. 
En ik heb het met hem besproken, maar hij wilde gewoon een aantal andere dingen met
mij eh hij had schulden, hij was gekort op z'n uitkering ik heb d'r wel over gebeld, maar
ik kan het niet terugdraaien. En dat is dan teleurstellend, ja zijn verwachting lag daar
heel anders in alsof ik zijn schulden terug kon draaien.
Frustrerend bij hem vond ik wel dat ie eh zo snel afhaakte dat deze man het eens was met
mijn voorstel voor dagbehandeling, ik heb hem daarvoor aangenomen, ik heb het schrif-
telijk gedaan hij heeft een uitnodiging gekregen en vervolgens reageert hij daar ook niet
meer op." 
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Twee problemen vallen op in het verhaal van Ans. Deze meneer komt met misplaats-

te vragen bij haar. Zij wil zijn psychische problemen aanpakken en hem activeren,

maar hij ziet liever zijn schuldproblemen opgelost. Onduidelijk is of dit verschil in

probleemdefinitie is besproken met deze patiënt. Zij heeft een poging gedaan aan

zijn wens tegemoet te komen, maar dat is niet gelukt, tot teleurstelling van beide

kanten.

Wat Ans wilde was vraaggericht werken, dat past binnen de huidige stroming van

'zorg op maat', de individuele aanpak in de hedendaagse psychiatrie. Maar dat kan

alleen zolang de patiënt vraagt wat zij kan bieden. Zeker bij allochtone patiënten

schort het daar nogal eens aan. Het zijn met name de verpleegkundigen die dit pro-

bleem "De patiënt stelt de verkeerde vraag" noemen. 

In het verleden kwam het voor dat je voor allerlei maatschappelijke problemen verder

kwam met een doktersverklaring. Nu tekent zich de trend af dat behandelaars door de

instelling gestimuleerd worden om zaken meer uit elkaar te houden. Het zijn vooral

oudere patiënten die met 'de verkeerde vraag' bij de GGz hulpverlener komen, én

allochtonen. Allochtone patiënten zijn waarschijnlijk, meer dan Nederlanders,

gewend om één hulpverlener voor al hun vragen aan te spreken. 

Soms wordt het goed gevonden aan te sluiten bij praktische vragen omdat het een

mogelijkheid biedt patiënten aan zich te binden. Dit houdt overigens wel in dat alle

frustraties van alle partijen over moeilijk te regelen zaken, in de behandelkamer op

tafel komen. 

Het tweede gesignaleerde probleem is dat Ans het gevoel heeft dat zíj heel veel moei-

te voor deze meneer doet, maar dat hij volslagen passief is. Zij noemt dit passieve

gedrag een typische houding van allochtonen. 

In een later interview vertelt ze dan ook dat ze zich niet buitensporig in zal zetten (dat

betekent alleen het hoognodige doen) voor een Surinaamse patiënt, omdat hij toch

niets zal doen van wat zij hem vraagt. Vanwege deze passiviteit zal hij binnenkort

weer 'uit beeld' verdwijnen. Zij vindt het zonde om haar tijd en energie te steken in

patiënten waarbij je van tevoren weet dat ze niet meewerken. Een lange adem is nodig

bij deze patiëntenpopulatie, soms kan moedeloosheid toeslaan. Ans vertelt dat ze

deze energie liever steekt in patiënten die wél begrijpen hoe belangrijk een actieve

houding en meewerken in de behandeling is. Dit zijn over het algemeen autochtonen. 

We merkten vaker dat behandelaars gefrustreerd raken vanwege verschillen in ziek-

tegedrag, in wat de behandelaar verwacht en de patiënt laat zien. Dit ziektegedrag is

voor een belangrijk deel cultureel bepaald en daarom van Nederlanders sneller begre-

pen en geaccepteerd. Voorbeelden van ongeaccepteerd ziektegedrag van Turken en

Hindoestaanse Surinamers zijn passiviteit en onttrekken aan verantwoordelijkheid

omdat iemand daar te ziek voor is. 

5.5.2 SOMATISEREN
Naast de misplaatste vragen en passief gedrag noemt Ans een derde belemmering bij

het werken met allochtonen; het somatiseren. Ook dit is een vorm van ziektegedrag dat

vaker aan allochtonen toegeschreven wordt.
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"Nou het gaat dan met name toch om psychosomatische klachten. Eh, mensen dus met
heel veel lichamelijke klachten, die eigenlijk alleen maar een medicijn willen voor hun
lichamelijke klachten en waarmee ik best wel eens het traject uitzet, waarbij ik uitleg van
psychische klachten uiten in lichamelijke klachten die daar en daar doortrekken, maar
wat dan toch niet goed lukt. Of waar duidelijk een andere dilemma ligt en wat ik dan niet
zo zeer direct bespreek, maar toch ook ter sprake breng en ja, dat mensen niet bereid zijn
om aan dat dilemma te werken aan die problemen die er aan ten grondslag liggen. 
Ja, ik probeer, ik probeer altijd aan te sluiten bij de mensen en dus ook bij hun verhaal en
ook bij de manier van omgang met de problematiek. Maar ja, uiteindelijk ligt ons beste
punt dan misschien toch in een vertaling naar het psychische en soms is dat heel moeilijk
te ontdekken ook al doe je dat indirect."

Ans benadrukt hier dat de expertise van de instelling bij de psychische zorg ligt. Met

name allochtone patiënten noemen vaak fysieke klachten, die door de hulpverleners

worden vertaald in 'psychosomatiek'. In zekere zin is dit een aspect van een misplaats-

te vraag, omdat er hulp wordt gevraagd die buiten het deskundigheidsveld valt van de

GGz. De GGz is niet toegerust om iets te kunnen doen aan de lichamelijke klachten of

presentatie daarvan, zo vinden veel behandelaars. 

De idee dat allochtone patiënten kenmerkend vaker somatiseren dan autochtone patiën-

ten bestaat bij veel behandelaars, met name verpleegkundigen. Op de vraag of allochto-

nen anders omgaan met psychische klachten dan Nederlandse patiënten antwoorden,

behalve Ans, ook andere verpleegkundigen nogal eens met een opmerking over soma-

tiseren door Turken, zoals onderstaande sociaal psychiatrisch verpleegkundigen.

"De vrouwen zijn heel trouw komen keurig op hun afspraak en zijn heel openhartig, de
mannen zijn wat macho-achtiger. Meer medicatietrouw dan vrouwen en opvallend bij
Turken is dat ze hun klachten somatiseren. Ze zeggen dat ze iets lichamelijks hebben dat
later gewoon psychisch blijkt te zijn. Dat hebben Surinamers niet, die kunnen ook wel met
stemmen praten met Winti en zo. Ze bedenken veel andere manieren om beter te worden
en dat speelt vooral bij de oudere mensen wat meer mee, en opa's en oma's willen er nog
wel eens op attenderen dat dat een mogelijkheid is." 

"Ik vind dat eh het staat toch wat verder af bij ons vandaan in de zin van eh ja Turken
somatiseren toch meer, er is vaak ook een heleboel aan de hand dus misschien komt het
daardoor. Ik vind Surinaamse mensen en Hindoestaanse mensen toch wel een betere
groep die kunnen soms ook wat meer uit hun stemming vertellen hoe ze zich voelen meer
over hun emoties." 

"Ja. Ik vind nogmaals dat Turken en Marokkanen veel meer somatiseren." 

Veel auteurs beschouwen het verschijnsel 'somatiseren' als de grootste uitdaging, of -

minder positief gelabeld - het grootste probleem, voor de interculturele zorg. Hierover

worden door de behandelaars in dit onderzoek en in geraadpleegde literatuur uiteen-

lopende standpunten ingenomen:
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- Soms wordt het somatiseren opgevat als een teken van psychopathologie. Het

wordt veroorzaakt door 'conversiemechanismen', waardoor psychische proble-

men veranderd worden in lichamelijke. Dit levert 'psychosomatische' klachten

op (vgl. Ans).

- Deze opvatting wordt soms aangevuld met de volgende: allochtonen hebben

weinig inzicht in hun eigen emoties en 'state of mind' en zijn niet goed in staat

om psychische verschijnselen te verwoorden. Dit kan vervolgens uitgelegd wor-

den als een gebrek aan ontwikkeling of - meer neutraal - als een cultuurverschil

(in het Westen wordt sinds de Verlichting steeds meer 'gepsychologiseerd').

- De terughoudendheid over het bespreken van persoonlijke problemen wordt

soms uitgelegd als een artefact van de context van de interactie: allochtone

patiënten vertrouwen de situatie minder, zijn minder gewend om intieme

zaken met onbekenden te bespreken, zijn bang voor roddel of voelen zich niet

goed thuis. Ze hebben meer moeite vertrouwelijke onderwerpen met de hulp-

verlener te bespreken (ze weten misschien niet van het beroepsgeheim, voelen

zich niet op hun gemak, et cetera). Somatische klachten zouden dan minder

gevoelig zijn dan psychische (Limburg-Okken, 1989).

- Weer anderen (zoals Richters, 1996) beschouwen somatiseren als een westerse

mythe. In bepaalde culturen worden klachten gewoon anders beleefd en

besproken. Het dualisme tussen lichaam en geest is in deze culturen onbekend

en de taal waarmee gevoelens en existentiële problemen wordt besproken,

maakt ruim gebruik van lichamelijke terminologie. 

- Tenslotte kan taal een verklaring hiervoor zijn. Wanneer de Nederlandse taal

gebrekkig wordt gesproken, is het extra moeilijk om over abstracte, niet aan-

wijsbare, psychische problemen te praten. Het aanwijzen en benoemen van een

somatisch probleem is hiervoor een oplossing, of kan in elk geval een ingang

zijn om over het probleem te praten.

5.5.3 TAAL
Hierboven is taal genoemd als mogelijke verklaring voor somatiseren, maar taal wordt

ook op zichzelf genoemd als belemmerende factor voor het behandelen van allochtone

patiënten. Nederlandse psychiatrische behandelingscontacten zijn bij uitstek verbaal.

Elkaar niet kunnen verstaan belemmert de behandeling in hoge mate. Een mogelijke

oplossing is de telefonische of fysieke aanwezigheid van een professionele tolk. In het

methoden hoofdstuk is al uitgebreid aan de orde gekomen welke problemen zich hier-

bij kunnen voordoen. Deze gelden uiteraard ook in een behandeling. Ook de behande-

laars werken het liefst met een tolk die bij het gesprek aanwezig is, maar dan moet

deze wel ruim van tevoren gereserveerd worden. 

Ans: "Ik doe het ook altijd ruim van tevoren als ik iemand heb gezien en dan ruim van
tevoren bellen want dan heb ik ook nog de meeste gaten in mijn agenda, want dat is dan
het makkelijkste. Heb je maar één tijd, dan lukt het vaak niet. En over het algemeen gaat
er wat langere tijd overheen. Als je iemand in crisis, als je iemand onmiddellijk moet zien,
zou het best nog eens vervelend kunnen zijn ja. Om dan op het juiste tijdstip… en dan
moet je wat gaan schuiven, maar als je het op wat langere tijd doet. Ik heb iemand, die
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zie ik iedere maand. Nou die komt dan, als ze is geweest dan bel ik gelijk, dan heb ik zelf
ook wat gaatjes en dan lukt het wel. Maar als ik het een week van te voren doe dan wordt
het heel lastig."

Dat werken met een tolk niet altijd een oplossing is, spreekt ook uit onderstaande citaten:

Dick (psychiater): "Soms zie ik hem met een tolk, soms ook niet. Hij kan in principe
natuurlijk gewoon Nederlands, maar hij klinkt dan, als hij niet begrijpt waarover het
gaat, als je dingen zegt die hem niet zinnen, maar dan komt ie er later op terug en dan
weet ik precies dat hij begrijpt waar het over gaat. 
En met een tolk een aantal keer, ik denk dat ik hem zeker een keer of 10 een tolk erbij heb
gesproken. Die ene tolk die zei: 'Deze man is helemaal krankzinnig. Wat is dit voor een
afschuwelijke man? Dat u daarmee gaat praten. Hij lult maar wat en en dan zegt ie weer
A en dan zegt ie weer uh B.' Een andere tolk heeft gezegd: 'Je moet wel met hem oppas-
sen hoor, want hij komt uit uh het Zwarte Zeegebied en die mensen zijn zo agressief, als
je hem tegenspreekt, slaat ie je....'"

***

SPV: "Wat veel meer tijd kost, en daar loop ik telkens regelmatig tegenaan, en dat geldt
denk ik misschien niet zozeer voor een Turk maar Marokkanen als ook zeg maar een ande-
re afkomst dan is er een taalprobleem. Dan kunnen ze de taal niet spreken en dat kost veel
meer tijd, en de behandeling gaat moeizaam daardoor. Een beetje vaak, als je een tolkcen-
trum belt dan heb je een wachttijd moet je sowieso al ik weet niet hoelang wachten. 
Er zijn soms mensen die je zou willen opnemen ergens, maar daar niet kunnen worden
opgenomen vanwege de taal hé? Dat geeft dus ook weer problemen dus, dat maakt dat het
gewoon extra moeilijk is, soms. Het ligt onder andere aan de taal, de taal is vaak een pro-
bleem. Ik moet dan met tolk werken soms het kost meer tijd om mensen te begrijpen te ver-
staan vooral met mensen die de taal niet spreken.
Onderzoeker (LO): "En zijn er nog meer dingen waardoor het behandelen van allochto-
nen meer tijd kost?"
"Ehm, ja het kost soms even moeite om dingen te begrijpen hoe ze zijn ingewerkt in de
cultuur. Zoals ja nou kijk op dit moment werk ik heel lang hier dus ik kan zeggen dat ik
behoorlijk ervaring heb op het gebied van culturele kennis van mensen die bijzin en maar
soms kom ik nog wel eens dingen tegen die van nou hoe moet ik dit begrijpen zoals bij-
voorbeeld polygamie en in de cultuur is het wel toegestaan en de ene islamitische cultuur
mag het wel en de andere islamitische cultuur mag het weer niet en dat soort dingen vind
ik wel eens lastig om te begrijpen."

Bovenstaande problemen werden door de meeste behandelaars genoemd bij werken

met allochtone patiënten. De overeenkomst is dat al deze problemen zorgen dat een

goede behandeling van allochtone patiënten meer tijd kost.

Maatschappelijk werker: "Het kost meer tijd, omdat de mensen soms meer uitleg nodig
hebben, meer tijd nodig hebben. Als je bijvoorbeeld de biografie moet afnemen van

172

behandelaars over zichzelf en de leefwereld van hun patiënten

Ongehoord_binnenwerk-PS.qxp  14-2-2007  20:57  Pagina 172



iemand, ja allochtonen zullen toch wat gereserveerder zijn in het begin dan Nederlanders.
Die zullen nooit alles gelijk op tafel gooien, nemen wat meer de tijd zegt ie altijd. Dus dat
was wel helder ja."

5.6 GEBRUIKEN VAN VERGAARDE KENNIS OVER DE LEEFWERELD VAN
PATIËNTEN

We weten nu dat er matige kennis over met name allochtone patiënten beschikbaar is

en dat deze onbekendheid mede schuwheid veroorzaakt; onbekend maakt onbemind.

Daarom gaan behandelaars niet actief aan de slag om de hiaten in hun kennis over de

patiënten op te vullen. Wanneer wij deze actie overnemen en deze hiaten invullen, kan

de informatie die vergaard wordt over de leefwereld van de patiënten dan ook ingezet

worden bij de behandeling?

Tijdens dit onderzoek is bij de helft van de patiënten een groepsgesprek gearrangeerd

waarbij de patiënt, behandelaar, familie en andere naasten aanwezig waren. Na uitleg

zijn familieleden meestal bereid naar de kliniek te komen en vinden ze het zo belang-

rijk om erbij te zijn dat ze er zelfs een vrije dag voor opnemen. Bij slechts één gesprek

kwam de patiënt niet opdagen. 

Tijdens de meeste groepsgesprekken blijkt dat familieleden niet eerder geconsulteerd

zijn als deskundigen over hun familielid die in zorg is. Zij werpen tijdens de gesprek-

ken veel licht op de culturele achtergrond van de patiënt en zichzelf, over de proble-

men die zij als gezin zijn tegen gekomen bij migratie naar Nederland, de invloed hier-

van op de patiënt, op zijn persoonlijke geschiedenis, et cetera. 

Tijdens het tweede gesprek met de behandelaar alleen, nadat in veel gevallen een

groepsgesprek heeft plaats gevonden, zijn behandelaars dan ook veel beter op de hoog-

te over het leven van hun patiënt. Maar ook wanneer er geen groepsgesprek is geweest

heeft het onderzoek invloed gehad in die zin dat behandelaars zelf informatie over de

patiënt hebben opgezocht of hem er zelf naar hebben gevraagd. 

Als behandelaars de achtergrond van de patiënt beter kennen, gebruiken ze deze dan

ook? Voor behandelaars voor wie deze informatie nieuw was, is het antwoord overwe-

gend 'nee'. Deze behandelaars kunnen blijkbaar de aanvullende informatie niet

gebruiken in hun contacten met de patiënt. Ze zeggen ervan uit te gaan dat schizofre-

nie een universeel verschijnsel is, dat biologisch is bepaald en onafhankelijk is van de

sociale context en zien de cultuur en migratie van de patiënt als gescheiden van de psy-

chose. Op zijn hoogst luxerend maar zeker niet veroorzakend, 'anders was de patiënt

door iets anders psychotisch geworden' (Thung, 2002). Hierdoor kan het gebrek aan

aandacht voor de levensgeschiedenis en -wereld verklaard worden. 

In eerste instantie tekent de onderzoeker (LO) aan dat Sjef zeer goed bekend is met de

(miserabele) achtergrond en context van zijn twee patiënten in dit onderzoek. Bij nader

inzien geeft Sjef een theoretisch, algemene beschrijving over de maatschappelijke posi-
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tie van deze groepen patiënten, maar heeft hij relatief weinig kennis over specifieke

patiënten. Met name als het gaat over hun leven voordat ze met de psychiatrie in aan-

raking kwamen.

Over Soerin zegt Sjef: "Ik denk dat het eh nu moet ik even genuanceerd denken, ik denk
dat het een jongen is die heel veel te kort gekomen is, even zo hypothetisch allemaal. Wat
je gewoon ziet in geïmmigreerde gezinnen dat gezinnen helemaal uit elkaar vallen. Pa gaat
eerst dan komt moeder en kinderen of de broer of zus gaat eerst. Kortom op het moment
dat in Suriname besloten wordt wij gaan naar Nederland, dan gaan een of twee of meer-
dere leden van het gezin in verschillende periodes naar Nederland, dat is één. Tweede is
zeker als er kinderen zijn, de ouders de eerste keer heel veel aandacht hebben voor huisves-
ting en inkomsten dat vaak nog geregeld moet worden op het moment dat ze hier aanko-
men. Als ze familie hebben, er vaak een hele grote afhankelijkheid van familieleden ont-
staat om bij te springen op het moment dat er nog geen sprake is van inkomsten en de kin-
deren die bungelen er dan bij. Ik denk ik denk dat die affect verwaarlozing, zo noemen ze
dat, die dat tekort door zeker door jongens of door meiden, meiden worden dan toch iets
meer binnen het gezin gehouden. Dan zie je jongens zeg maar als ze de leeftijd van 13, 14
hebben in Nederland komen, hun warmte dus uit andere dingen wordt gehaald. Of, en dat
is dan vaak, toch in de drugswereld terecht komen. Mensen met verslavingsproblemen, of
die leven van de drugshandel die is in deze groep natuurlijk erg groot. Het tweede is dat ik
denk dat je ook wel vaak ziet met name jongens tussen moeders en vaders in komen staan.
Dat moeder, tenminste naar mijn idee, zijn mannetjes zijn vaak toch de koning in huis zo
te zeggen, is mijn ervaring. En ik heb de indruk dat dat vaak ja, ook een emotionele extra
klap komt omdat de kinderen vaak tussen ouders in komen te staan, of zoon is met moe-
der meegetrokken samen met de rest van het gezin, maar heeft dan lang onder moeders
scepter geleefd. Nu komt er een vreemde man in Nederland, zal maar zeggen, waarvan je
autoriteiten van moet aanvaarden. Je ziet heel veel gebroken gezinssituaties. (…)

Ik denk dat bij hem de conditie sociaal gezien deplorabel is. Ik vind het sociaal pension
gebeuren op zich al invaliderend als je ernaar kijkt. Het is niet alleen een verschrikkelijk
lelijk oud gebouw maar het roept ook niet het beeld op dat je ook maar enigszins zorg moet
dragen voor je leefmilieu. Er is geen enkele prikkel om je omgeving op peil te houden of
gezellig te maken. Het is oude troep, het is vies, het is goor. Ik vind dat dus hospitalisatie
in de hand werken. En dat is een oude term die wij nu ook bij de poliklinische psychiatrie
gebruiken hè. Als mensen, zoals vroeger in het gesticht, langdurig afhankelijk zijn dan krij-
gen ze een aantal symptomen die veel mensen van het sociaal pension ook hebben. Als je
namelijk geen enkel uitzicht hebt op meer of een beetje op luxe, als je wat geld betreft ook
geen enkele ruimte hebt en je hebt, je verliest de contacten met je familie, of die heb je al
verloren en er is geen alternatief in de zin van relatie hebben … Ja, dan is het toch wel heel
erg armoedig. Ik zou denken dat die jongen in een wat moderner ambiance moet terecht-
komen met een wat moderner middelen wat meer ja ik zou haast zeggen wat luxer in de
sfeer van een gezinsvervangend tehuis."

Sjef gaat verder en vertelt dat de stiefvader van Soerin van het toneel verdwenen is en er
hierdoor weer goed contact met de moeder mogelijk was. Deze moeder zou erg steunend
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voor hem zijn, zo past dat ook in de lijn van het theoretische verhaal van Sjef.
Echter de moeder van Soerin is jaren geleden overleden. Soerin vertelt tijdens het indivi-
duele gesprek met de onderzoeker hoeveel moeite hij nu nog heeft om het verlies van zijn
moeder te verwerken. Wanneer een groepsinterview wordt georganiseerd, wordt door zijn
zus bevestigd dat moeder al jaren dood is. Soerin heeft alleen nog sporadisch contact met
zijn zuster die hem liever niet in de buurt van haar kinderen ziet in verband met zijn
drugsgebruik en criminele activiteiten.
Sjef is ook behandelaar van een Turkse man waarover hij een sterk vergelijkbaar verhaal
vertelt. Ook dit blijft in algemene termen. Zijn algemene beschrijving klopt voor deze
Turkse patiënt ook heel aardig, maar weer weet Sjef voor de patiënt belangrijke levensge-
beurtenissen niet. 

Sjef heeft zich behoorlijk ingelezen in het allochtonen vraagstuk, weet veel over de

geschiedenis van groepen migranten in Nederland. Ook heeft hij veel ervaring met de

behandeling van allochtone patiënten. Maar wat maakt nu dat iemand, die kennelijk

zoveel interesse heeft in deze doelgroep met veel allochtone patiënten en zich verdiept

heeft in achtergronden, zo weinig weet van de individuele patiënten die hij in zorg

heeft?

Tijdens het interview wordt enigszins duidelijk waardoor dit komt: Sjef heeft het veel

te druk. Het gesprek wordt voortdurend onderbroken door de telefoon. Ook ging de

afspraak voor het onderzoeksgesprek een paar keer op het laatste moment niet door

omdat hij weggeroepen werd voor een crisis. Sjef zelf vindt dat hij veel te veel moeilij-

ke patiënten onder zijn hoede moet nemen. Hij wordt overspoeld door patiënten door-

dat de organisatie onvoldoende menskracht investeert in deze groep. Er zijn te weinig

verpleegkundigen, artsen en psychiaters voor deze categorie patiënten beschikbaar.

Hierdoor heeft hij veel te weinig tijd per patiënt en holt van crisis naar crisis. We von-

den veel behandelaars, voornamelijk verpleegkundigen, in deze situatie.

Er waren echter ook behandelaars die wel goed op de hoogte waren van de historische

en culturele achtergrond van hun patiënten. Deze behandelaars die al goed op de hoog-

te waren gebruiken die informatie al. Zoals Dick, de psychiater die we eerder beschre-

ven, die zijn patiënten thuis opzoekt om inzicht te krijgen in hun leefomstandigheden.

5.7 DISCIPLINE VAN DE BEHANDELAAR ALS BELANGRIJKE FACTOR VOOR
HET AL DAN NIET KENNEN VAN DE CONTEXT VAN DE PATIËNT

Het verschil in het al dan niet kennen van de achtergrond van een specifieke patiënt

blijkt in belangrijke mate afhankelijk te zijn van de discipline van de behandelaar. De

behandelaars die goed op de hoogte zijn van de levensgeschiedenis en de huidige

omstandigheden van een patiënt zijn meestal opgeleid als therapeut (psychiater, psy-

choloog, psychotherapeut). Zij laten zich wel uitvoerig door de patiënt en zijn naasten

informeren over de leefwereld van de patiënt. De verpleegkundigen daarentegen,

waren veel minder goed op de hoogte, zeker over de periode van voordat zij die betref-

fende patiënt kennen.
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Hoewel Sjef uitzonderlijk veel kennis heeft over de historie van grote groepen migran-

ten, weet hij, net zoals de meeste verpleegkundigen, weinig over de geschiedenis, cultu-

rele achtergrond en huidige omstandigheden van zijn specifieke, individuele patiënten.

De onderzoeker (LO) merkt op naar aanleiding van een interview met een verpleegkun-

dig behandelaar. 

Hij houdt zich nauwelijks bezig met de achtergrond van zijn patiënten. Uit gesprekken
die hij heeft tijdens het geven van het depot, bleek op den duur min of meer vanzelf waar
zijn (Turkse) patiënt vandaan komt. 
Deze patiënt is net als de meeste andere patiënten aangemeld op het Schild vanwege de
functie van medicatie-poli. In verloop van tijd is deze functie van het Schild wel iets gewij-
zigd. Vroeger werd alleen het depot gegeven of medicijnen voorgeschreven, tegenwoordig is
er ook een gesprek en wordt praktische hulp gegeven bijvoorbeeld bij huisvesting. De ver-
pleegkundige vertelt dat het dus bepaald geen traditie is om naar achtergronden te vragen.
Bij de meeste patiënten staat de medicatie en hoeveelheid vast en wordt dit standaard eens
in de zoveel tijd toegediend. Onderwijl vraagt de verpleegkundige hoe het met ze gaat.

Er zijn een aantal mogelijke verklaringen aan te wijzen voor de over het algemeen betere

kennis bij de therapeuten dan bij de verpleegkundigen als het gaat over de sociale en cul-

turele achtergrond van de patiënten die zij behandelen. Deze zullen we hieronder bespre-

ken. Wat dit betekent voor de behandeling, daar komen we in hoofdstuk 8 op terug.

Kennis, kunde en aansturing

Verpleegkundigen hebben vanzelfsprekend een andere opleiding genoten dan thera-

peuten. Ze zijn, zeker zonder extra SPV-opleiding, onvoldoende opgeleid om zonder

begeleiding de achtergrond van een patiënt goed uit te vragen of groepsgesprekken te

organiseren. Formeel horen zij dan ook aangestuurd te worden door psychiaters. De

zogenaamde 'verlengde arm' constructie houdt in dat samen met de psychiater een lijn

voor behandeling wordt uitgezet. De psychiater blijft hierover eindverantwoordelijke en

evalueert de behandeling regelmatig met de verpleegkundige. Dat gebeurt in de praktijk

erg weinig, met name door tijdsgebrek en ingeslopen gebruikelijke werkwijzen. 

We willen hier ook opmerken dat de verpleegkunde opleiding bij uitstek een medisch-

biologisch georiënteerde opleiding is, vooral gericht op symptomen en symptoombe-

strijding. Daartegenover staat dat de psychiaters en psychologen in dit onderzoek bijna

allemaal zijn opgeleid tot psychotherapeut, een opleiding die juist gericht is op relaties

en het omgaan met symptomen en het relateren van symptomen aan omstandigheden.

Werkopdracht

Niet alleen de achterliggende opleiding is verschillend, maar ook de taakomschrijving.

Verpleegkundigen hebben van oudsher de taak om de patiënten van hun medicatie te

voorzien. Dit geldt zeker voor de medewerkers van Het Schild, dat was immers in het

verleden een depot poli. In de facilitering is weinig verandering gekomen, wat bijvoor-

beeld een enorm grote case-load betekent. Het gebrek aan tijd was voor veel verpleeg-

kundigen dan ook een belangrijke motivatie om de leefwereld van de patiënt niet uit te
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vragen of zelfs bij de behandeling te betrekken middels groepsgesprekken, tenzij er

zich een crisis aandiende en de familie geïnformeerd diende te worden.

Het grootste deel van de patiënten komt bij een verpleegkundige in 'nazorg' na een cri-

sis die vaak resulteerde in een opname. Zij hebben dan onvoldoende de tijd om deze

achtergrond uit te vragen en deze in het dossier vast te leggen, vanwege de hectiek rond

de crisis in het begin van de behandeling en later de hoge werkdruk. 

De verpleegkundigen concentreren zich op medicatie verstrekking, versterken van de

structuur en ondersteuning met praktische zaken als geld en huisvesting. Het belang

hiervan moet niet onderschat worden. 

Wisseling behandelaars

Regelmatig is er een wisseling van behandelaar. Soms zijn mensen al jarenlang in

zorg. Nieuwe behandelaars steken ergens halverwege in. Het gevolg is dat er een groot

deel buiten beeld blijft en er gewerkt word met een zeer beperkt kader. Patiënten

bekrachtigen dit ook vaak door aan te geven dat zij het allemaal al een keer verteld heb-

ben. De aanwezigheid van een dossier suggereert dat alles al bekend is. Terwijl de erva-

ring van de aan het onderzoek verbonden psychiaters (RvR) juist is dat verhalen alleen

onthouden worden als er een plaatje bij is, dus veel meer in gesprek met patiënt en

familie. 

Het belang van de context

Verpleegkundigen zien het belang niet in van vragen naar de achtergronden van hun

patiënten. In het medische kader waarin zij werken, is deze context feitelijk niet van

belang. Zij zien het op z'n hoogst een vernis over een universeel verschijnsel; schizo-

frenie.

De artsen en psychiaters in dit onderzoek, die dit wel doen, zijn bovendien bijna alle-

maal opgeleid als psychotherapeut. Een opleiding bij uitstek om het belang van de

omgeving van patiënten te benadrukken.

5.8 DISCUSSIE

De leefwerelden van patiënten en behandelaars staan ver van elkaar af. Dit verschil is

het minst groot tussen de Nederlandse behandelaars en Nederlandse patiënten. Er

bestaan raakvlakken met Nederlandse patiënten als het gaat om ziekte en de hulp die

ze kunnen bieden. Het verschil in de leefwerelden is het grootst tussen allochtone

patiënten en hun autochtone behandelaars. 

Het is een ongemakkelijk gegeven dat de leefwerelden en dus de kaders waarin het

contact zich afspeelt niet dezelfde zijn. De behandelaars enerzijds en de allochtone

patiënten en hun families anderzijds, bevinden zich grotendeels in verschillende leef-

werelden. De behandelaars en de autochtone, Nederlandse patiënten delen deels - op

armoede en sociale laag na - een zelfde leefwereld en zijn daarom in staat hierover te

praten. De impliciete vanzelfsprekendheden, waarover Habermas spreekt (in: Van

Hoof & Ruysseveldt, pp. 305-306), verwijzend naar leefwerelden, gaat derhalve veel

meer op voor het contact tussen autochtone patiënten uit de sociale middenklasse en
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hun behandelaars. Dit kan verklaren waarom de behandelaars wel kennis hebben over

de achtergrond van de 'witte' middenklasse patiënten en niet van de allochtone patiën-

ten. Hoe verder de leefwerelden van elkaar afstaan, hoe moeilijker het wordt hier ken-

nis over te krijgen.

Het antwoord op de vraag of allochtone behandelaars ervaringen delen met allochtone

patiënten is overwegend 'ja'. Ze delen ervaringen als uitsluiting, discriminatie en

heimwee of eenzaamheid, maar voor de behandelaars was dat een tijdelijke situatie. Zij

hebben zich weten te ontworstelen uit de marginale positie waarin veel allochtone

patiënten zich nog bevinden, of deze situatie nauwelijks gekend. Allochtone behande-

laars herkennen de problemen van allochtone patiënten dus wel, maar leven nu in een

andere wereld, in een hogere sociale klasse dan de patiënten. Zij hebben zich daartoe

ofwel opgewerkt, of zijn hoger ingestapt.

In dit hoofdstuk hebben we ook een antwoord gegeven op de vraag of 'ethnic matching'

gewenst is onder de onderzochte behandelaars. Het antwoord is overwegend negatief.

De meeste behandelaars, ook de allochtone, leven maatschappelijk gezien - vaak ook

letterlijk - op behoorlijke afstand van de patiënten. De allochtone behandelaars hebben

uiteraard veel kennis over hun eigen gebied van herkomst en de daar levende taal, tra-

dities, gewoonten en gebruiken, maar zij bevinden zich in Nederland niet (meer) in

dezelfde positie als patiënten uit hetzelfde herkomstgebied. 

Ook blijkt dat allochtone behandelaars vaak enorme bergen hebben moeten verzetten

om hun positie als behandelaar te krijgen en behouden. In hun poging zich aan te pas-

sen aan de Nederlandse werkomgeving, wordt het dominante, medische paradigma

sterk bekrachtigd. 
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In dit deel hebben we leefwerelden van patiënten beschreven en hun contact met de

GGz hulpverlening, vervolgens hebben we de leefwerelden van behandelaars beschre-

ven en hun kennis over die van hun patiënten.

De patiënten hebben in dit deel laten zien dat er meer aan de hand is dan het ziekte-

beeld waarvoor ze onder behandeling zijn. In de inleiding van dit deel gaven we een

zestal mogelijke verklaringen voor het feit dat patiënten een veel breder verhaal vertel-

len dan dat wat betrekking heeft op hun ziekte. Hieronder geven we aan welke verkla-

ringen volgens ons stand houden en waarom.

1. De eerste verklaring die we noemden betreft het zogenaamde 'category mista-

ke'. De onderzoekers vroegen naar problemen en verwachtten een relaas over

problemen die verband hielden met psychoses. Voor patiënten echter waren

psychoses, of de diagnose schizofrenie geen categorieën waarin ze hun proble-

men onderbrachten. Problemen omtrent ziekte werden wel genoemd, maar

direct verbonden aan sociale of relationele problemen. 

2. De tweede mogelijke verklaring was dat de context waarin het individuele

gesprek plaatsvond, bij mensen thuis, niet direct vraagt om antwoorden betref-

fende een ziekte, maar veel meer betreffende problemen die in deze context

ervaren werden. Dit argument is plausibel gebleken. Hieraan willen we toevoe-

gen dat de onderzoeker (LO) niet kon helpen bij psychiatrische problemen en

het derhalve geen strategische waarde had om deze aan de orde te stellen.

3. Ook de invalshoek van de onderzoekers zou het niet noemen van psychiatrische

problemen in de hand gewerkt hebben. Dit argument willen we ontkrachten. Het

is namelijk niet zo dat de onderzoekers onbekend waren met de psychopathologi-

sche invalshoek en niet in staat waren de symptomen van psychose te herkennen

of op hun juiste waarde in te schatten. Dit geldt bij uitstek voor de psychiater-

onderzoeker (FT), die jarenlange ervaring in de 'mainstream' van de GGz had.

4. Het argument dat verwevenheid van psychotische ervaringen en de leefwereld

een rol zouden spelen hebben we in dit deel over leefwerelden aangetoond. Het

is ons inziens de belangrijkste reden dat patiënten geen 'kale' VM-en over hun

ziekte presenteren, maar een breed levensverhaal. De psychotische problemen

kunnen hiervan niet los gezien worden.

5. De laatste stelling, het gebrek aan ziektebesef van patiënten, gaat ervan uit dat

schizofrene patiënten volledig verweven zijn met schizofrenie. Zij zouden dus

als het henzelf betreft onmiddellijk over psychotische problematiek moeten

hebben. Dit is eigenlijk een "heads I win, tails you lose" situatie. Praten zij niet

over hun psychotische belevingen, dan is het een typisch schizofreen symp-

toom; gebrek aan ziektebesef. Doen zij dit wel, dan is het een bevestiging en

aansluiting bij de behandelaar; een schizofreen die de ernst van zijn ziekte

inziet. Echter, de meeste patiënten wisten heel goed dat ze soms in de war of

'gestoord' waren, ze vonden dat echter geen reden om als mens helemaal afge-

schreven te worden. Daarmee kan dit 'gebrekkige ziektebesef' beschouwd wor-

den als een protest tegen de eenzijdige nadruk op hun symptomen en de ver-

waarlozing van hun andere problemen.
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6. De zesde mogelijke verklaring was dat in dit onderzoek een groep patiënten is

geselecteerd die behandeld wordt en daarom geen psychotische problemen

meer hebben, en deze dus ook niet noemen. De geïnterviewde patiënten had-

den echter nog steeds last van psychotische problemen. Vaak kwamen deze pro-

blemen ook wel aan de orde in hun verhaal, maar stonden andere, meer pran-

gende problemen, voorop. 

De belangrijkste bevinding uit dit deel is, wat de patiënten betreft, dat zij vaak te maken

hebben met negatieve sociale factoren. Dit geldt met name voor de allochtone patiën-

ten die ervaringen hebben van sociale achterstelling, discriminatie en sociale uitslui-

ting ('social defeat' en 'social adversity') en daarbovenop ofwel nauwelijks een onder-

steunend netwerk kennen, of een netwerk hebben dat hier niet adequaat op weet te rea-

geren (gebrek aan 'social capital'). 

De leefwerelden van de behandelaars staan ver van die van patiënten af. Op zichzelf is

dat niet verbazingwekkend. Onthutsend is echter de gebrekkige kennis, van met name

verpleegkundigen, over de leefwereld van patiënten en het hiermee gepaard gaande

gebrek aan integratie van deze leefwerelden in de behandeling. Behandelingen worden

op een gedecontextualiseerde manier uitgevoerd, het belang van de sociale omgeving

wordt niet onderkend. 

Psychische problemen overkomen je niet als een geïsoleerd individu - anderen, naas-

ten krijgen er mee te maken. Andersom, psychische problemen zijn gerelateerd aan de

omgeving. De impliciete boodschap van het reductionistische 'disease model' dat ten

grondslag ligt aan het beleid van veel behandelaars, is dat er voor de psychotische

patiënt geen weg terug is naar een enigszins normaal leven in de maatschappij. Deze

boodschap, die de voortdurende marginalisering en sociaal isolement van patiënten in

de hand werkt, blijkt in het licht van onze bevindingen veel weg te hebben van een 'self-

fulfilling prophecy'.

182

Ongehoord_binnenwerk-PS.qxp  14-2-2007  20:57  Pagina 182



183

Ongehoord_binnenwerk-PS.qxp  14-2-2007  20:57  Pagina 183



184

DEEL III VERKLARENDE MODELLEN

Ongehoord_binnenwerk-PS.qxp  14-2-2007  20:57  Pagina 184



INLEIDING 
Deel III van dit boek behandelt het hoofdthema van dit onderzoek, namelijk de

Verklarende Modellen van patiënten, familie en behandelaars. Hierin worden de volgen-

de deelvragen uit de vraagstelling besproken.

k. Welke VM-en worden er door de patiënten en de familie gehanteerd en welke

door de behandelaar? Hoe is de samenhang tussen de VM-en en de in de prak-

tijk toegepaste oplossings- en aanpassingsstrategiëen?

l. Welke factoren beïnvloeden de inhoud van een VM?

VERKLARENDE MODELLEN OVER ZIEKTE
In het voorgaande deel beschreven we de leefwerelden van patiënten en hun behandelaars

zoals we die optekenden in de individuele interviews. Naar aanleiding van de vragen over

de VM-en waar de interviews eigenlijk op waren toegespitst, kwamen vooral bij de patiën-

ten veel complexe verhalen naar voren. Naar ons idee waren deze verhalen zeer relevant

voor hun aandoening, de gevolgen daarvan en dus ook voor de behandeling, maar veel

aspecten ervan pasten niet in het schema van het VM. Het VM heeft immers steeds

betrekking op het probleem, de aandoening of de ziekte waarvoor de patiënt bij de behan-

delaar komt. Zoals we in deel II lazen, schrijven de patiënten de meeste problemen in hun

leven niet toe aan de psychiatrische aandoening waarvoor ze in behandeling zijn.

Patiënten hechten zich niet aan het begrip 'psychotisch' of aan de diagnose 'schizofre-

nie'. In deel II over leefwerelden, gaven we zes mogelijke verklaringen waarom patiën-

ten over hun maatschappelijke, financiële en relationele problemen vertellen en nauwe-

lijks over psychotische problemen. In dat deel stond centraal hoe er met deze problemen

werd omgegaan. In dit deel over VM-en staat centraal hoe ze problemen verklaren.

Uitgangspunt van het werk van Kleinman is het heel goed luisteren naar wat de patiënt,

zijn of haar familie en andere leden van het sociale netwerk alsmede de behandelende

arts te vertellen hebben over oorzaak, beleving en behandeling van de ziekte. Dit relaas

heeft hij ook zo goed mogelijk bij verschillende patiënten beschreven in zijn boeken.

Om bepaalde aspecten van deze verhalen te ordenen heeft Kleinman vanaf 1978 het

begrip Verklarend Model toegepast. Het zijn echter de integrale verhalen van de patiënt

en de andere betrokken, die centraal staan in zijn methode. Dat is immers het kernbe-

ginsel van de interpretatieve antropologie. 

Zoals we in het inleidende hoofdstuk beschrijven, hebben anderen getracht het begrip

Verklarend Model te vangen in sterk vereenvoudigde onderzoeksinstrumenten. Op deze

wijze werd soms de theorie van Kleinman ten onrechte als zijnde reductionistisch ver-

worpen. Bij ons onderzoek hebben we ervoor gekozen om een stap terug te doen naar de

oorspronkelijke theorie van Kleinman, in plaats van de simplistische varianten die soms

in de medische literatuur worden aangetroffen
11)

. We nemen dus het complete verhaal

185

11)
Tijdens zijn bezoek aan Utrecht op 11 januari 2005 heeft professor Kleinman ons met afschuw ver-

teld over het misbruik van zijn theorie door artsen die het VM van de patiënt als objectief gegeven

in het dossier van een patiënt vastleggen, bijvoorbeeld: “Lengte 1,80m, bloedgroep O-, verklarend

model bovennatuurlijk…” In dit verband zie ook de afsluiting van dit deel.
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van de patiënt, de behandelaar en de familieleden tot uitgangspunt, met wel de ordening

in termen van Verklarende Modellen in ons achterhoofd. Deze theorie was ook één van de

belangrijkste leidraden bij de vervaardiging van de lijst van onderwerpen en vragen van

ons semi-gestructureerde interview. De interviews waren echter nadrukkelijk open en de

ideeën over ontstaan en oorzaak, behandeling die nodig is en toekomstverwachtingen over

de ziekte werden geanalyseerd in de context van het gehele, letterlijk opgetekende verhaal. 

Het begrip Verklarend Model veronderstelt dat iemand een ziekte, probleem of aandoe-

ning 'heeft'. In sommige situaties staat deze conditie centraal in het leven van de betrok-

kene: de gevolgen zijn ingrijpend en niemand kan of wil eromheen dat er met de patiënt

iets aan de hand is. De patiënt kan wel een andere mening dan de arts zijn toegedaan over

hoe de conditie is ontstaan, hoe het behandeld moet worden, enzovoort, maar dàt de con-

ditie bestaat, daarover is iedereen het eens (vgl. Helman, 1990, p. 93).

In andere situaties kan men echter niet rekenen op een consensus over het bestaan van een

conditie die verklaard dient te worden. Als de betrokkene vindt dat er met hem of haar niets

aan de hand is - dat alle problemen een externe oorzaak hebben of dat er helemaal geen

(medische) problemen zijn - dan wordt er eigenlijk niet voldaan aan de basisveronderstel-

ling van het oorspronkelijke VM-begrip. De theorie van Kleinman zou dan uitgebreid moe-

ten worden naar situaties waar er geen consensus heerst over het bestaan van een ziekte.

Maar wat zou er dan overblijven van de lijst van vragen, die de kern vormt van de theorie?

Hoe stel je vragen over het ontstaan, de ernst, de behandeling, het verloop et cetera van iets

wat in de ogen van de respondent niet bestaat, of op dat moment niet belangrijk is?

Dit is de situatie waarin we ons als onderzoekers bij veel van deze patiënten bevonden.

Ze wilden heel graag over hun problemen en moeilijkheden praten, maar het zou geen

recht aan deze betogen doen om ze als verklaringen van een ziekte te beschouwen. In

veel van hun verhalen was er wel een erkenning van het bestaan van een ziekte, samen

met opvattingen die in het schema van het VM pasten. Maar de VM-en die op deze

manier geabstraheerd konden worden uit het bredere levensverhaal van de patiënt,

gaven slechts een verschraalde, gekunstelde en vertekend beeld van de manier waarop

de patiënt aan zijn eigen leven zin gaf. Het citaat waarmee we hoofdstuk 6 openen, illus-

treert dit op treffende wijze. Eerst ontkent deze patiënt dat hij iets 'heeft', maar wanneer

hij de ruimte krijgt om zijn eigen visie uit te leggen, erkent hij wel dat hij 'diep psycho-

tisch' is geworden. Hij schrijft dit echter aan andere problemen toe, die volgens hem

door de behandelaars genegeerd zijn.

Omdat het niet mogelijk bleek om direct VM-en te onttrekken aan de verhalen van

patiënten, zonder diens beleving geweld aan te doen, starten we dit deel over VM-en met

een hoofdstuk waarin de verhalen van patiënten middels typebeschrijvingen worden

gepresenteerd. Pas na dit omschrijvende hoofdstuk (hoofdstuk 6) komen we in hoofd-

stuk 7 toe aan de beschrijving van de VM-en van patiënten.

Ook de gehanteerde VM-en van behandelaars behoefden een omringend verhaal (een

typebeschrijving). Dat komt in hoofdstuk 8 aan bod nádat we de reacties van behande-

laars op de 'patiëntentypen' beschreven hebben. Aan het einde van dit hoofdstuk 8 gaan

we in op de door behandelaars gehanteerde VM-en. De VM-en van familieleden kunnen

wel zonder veel omwegen gepresenteerd worden (hoofdstuk 9) omdat het grotere

geheel al in deel II - over de leefwerelden - is weergegeven.
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"Nou ik heb een keertje eh… er was hier een keertje een verpleegkundige of zo die zei tegen
mij: 'je hebt schizofrenie'. Ik heb niks weet je! Alleen de behandeling is bij mij verkeerd
aangepakt weet je. Die drie jaar in Het Schild was helemaal niet nodig, ik weet het, ik
had andere dingen nodig, maar ja."
Onderzoeker (LO): "Wat had jij dan nodig?"
"Nou ik zat in problemen, die tijd, ik zat in problemen. Als die problemen voor mij opge-
lost waren nou dan zou ik niet zo diep eh… eh psychotisch geworden zijn."
Turkse man tijdens het eerste gesprek met de onderzoeker (LO), bij hem thuis.

6.1 INLEIDING

Dit hoofdstuk gaat over de typering van de verhalen van patiënten en nog niet over hun

Verklarende Modellen (VM-en). We maken hier een onderscheid tussen verhalen van

patiënten en hun VM-en. De belangrijkste reden hiervoor is dat de brede verhalen niet

per se betrekking hebben op een ziekte episode, zoals een VM dat per definitie wel heeft.

Omdat we ons realiseerden dat de VM-en in 'uitgeklede vorm' niet erg betrouwbaar of

valide waren, hebben we geprobeerd om naast het schema van het VM ook op een

andere manier ordening in de verhalen aan te brengen. Belangrijk aspect bij deze inde-

ling hierbij werd uiteindelijk de wijze waarop en de mate waarin de patiënten dachten

zelf hun problemen en met name hun psychiatrische problemen, de psychose, te kun-

nen beïnvloeden. Aan de hand van dit ordeningsprincipe meenden we bepaalde typen

verhalen te kunnen onderscheiden. Dit zijn ideaaltypen
12)

van betekenisgeving, aan-

passingsstrategieën en opvattingen, betrekking hebbend op de problemen die patiën-

ten ervoeren. Binnen die patronen hebben ook het sociale netwerk van de patiënten,

hun positie binnen dit netwerken en hun functioneren een plaats, evenals morele en

emotionele aspecten. Centraal stond bij onze typering de mate waarin patiënten het

gevoel hadden dat ze invloed konden uitoefenen op hun probleem, dit tot op zekere

hoogte konden beheersen en controleren. Op deze wijze kwamen we tot een typering

187

HOOFDSTUK 6

VERHALEN VAN PATIËNTEN

12)
Een ideaaltype is een theoretisch construct dat oorspronkelijk door de socioloog Max Weber ont-

wikkeld is om overeenkomsten en afwijkingen van concrete cases te beschrijven.

“An ideal type is formed by the one-sided accentuation of one or more points of view and by the synthesis

of a great many diffuse, discrete, more or less present and occasionally absent concrete individual pheno-

mena, which are arranged according to those one-sidedly emphasized viewpoints into a unified analytical

construct (Gedankenbild).” (Weber, 1904/1949, p. 90)
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van vijf patronen, die we in de hierna volgende paragraaf, aan de hand van voorbeel-

den, zullen omschrijven. 

6.2 DE VIJF IDEAALTYPEN

Hieronder volgen de beschrijvingen van vijf ideaaltypen die we meenden te herkennen

in de verhalen van patiënten. Onze analysemethode is beschreven in hoofdstuk 2, para-

graaf 6.

6.2.1 'Calimero' 

6.2.2 'Assepoester'

6.2.3 De 'Gehoorzame Patiënt'; 'Brave Hendrik' en 'Vlijtig Liesje'

6.2.4 Het 'Koekoeksjong'; een 'Bijzonder Persoon'

6.2.5 De 'Computer'

6.2.1 'CALIMERO' 
Calimero werd in 1963 bedacht door een Italiaanse tekenaar Antonio Pagotto (beter

bekend als Toni Pagot). Hij creëerde Calimero, een zwart eendje met een gebarsten

halve eierdop op zijn hoofd, voor een reclamecampagne van het wasmiddel AVA.

"Calimero klaagde omdat niemand hem aardig vond, omdat hij zwart was. 'Je bent

niet zwart, alleen maar vuil', luidde de reclameslogan van het AVA" (Sanders, 2006,

p. 18). 

Na de reclamecampagne kwamen er Calimero-avonturen op de markt, met als hoofd-

rolspeler het zwarte eendje, dat gebukt ging onder een ernstig minderwaardigheids-

complex. Zijn gevleugelde uitspraak was: "Zij zijn groot en ik is klein, en dat is níet

eerlijk". 

De verhalen van Métin en Anand illustreren het type verhaal dat wij met 'Calimero'

hebben aangeduid.

Métin

"Ja ik hoor stemmen nog steeds hè, en ik geef antwoorden vaak. Ja ik geef antwoorden. Ze
stellen vragen ja moet jij niet eten, moet jij niet drinken, moet jij niet slapen dat soort din-
gen. En dan geef ik antwoord. Maar ze gaan niet weg. Eerst had ik allerlei stemmen die
zijn weg, maar één is gebleven, dat is de stem van mijn zuster."

Aan het woord is Métin, een Turkse man, iets ouder dan dertig jaar die lange tijd heeft
gezworven. Op het moment van de eerste twee onderzoeksgesprekken woont hij in een
Sociaal Pension. Hij hoort al heel lang stemmen waar hij veel last van heeft. Dit is naar
zijn idee echter niet de reden dat hij in contact kwam met De Mammoet. Dat had ande-
re oorzaken.

"Door De Mammoet hè ik had geen onderdak dus daarom ben ik hier gekomen. Want ik
had een huis, ik had muren kapot gemaakt met mijn handen toen kwam De Mammoet
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bij mij thuis. Toen zeiden ze: 'jij mag opgenomen worden als jij wil'. Toen heb ik nee
gezegd en toen hebben ze mijn huis afgepakt. Door De Mammoet ben ik hier komen
wonen, ja zij hebben mij hier zo gezegd dat je, dat ik moest hier zijn omdat ik geen onder-
dak heb. (…)
Maar eerst werd ik opgenomen in de psychiatrie, op een afdeling waar we met zeven men-
sen op een zaal sliepen."

Ook de medicijnen, antipsychotica, die hij dagelijks in tabletvorm slikt zouden vooral te
maken hebben met zijn woonsituatie. Wanneer de onderzoeker (LO) hem vraagt waar-
om hij deze gebruikt is het antwoord:
"Ik moet ze gewoon innemen. Ik weet niet ze hebben gezegd als je geen medicijnen
gebruikt dan mag je hier niet wonen zeggen ze dan." 
Onderzoeker: "Dus u gebruikt medicijnen zodat u hier kan blijven wonen?"
Métin: "Ja". 

Op de stemmen die hij hoort heeft het volgens hem hoegenaamd geen invloed. "Ik merk
niks van die medicijnen. De stemmen gaan niet weg, nee."
Onderzoeker: "Worden ze ook niet zachter of minder?" 
Métin: "Nee."
Als het woord psychose wordt genoemd lijkt hij niet te begrijpen wat er bedoeld wordt.
"Met mij is eigenlijk niets aan de hand, ik word alleen snel boos en dan mag ik niet
slaan." 
Dat was ook de reden dat hij indertijd de muren van zijn huis kapot maakte: 'boosheid'.
Het gebeurde niet lang nadat zijn vrouw bij hem was weggegaan.
In het begin kreeg hij naast de medicijnen ook gesprekken bij De Mammoet. Hij heeft niet
het gevoel dat hij er ooit iets aan heeft gehad. Als hem gevraagd wordt wat hij er van vond:
"Dat vond ik normaal. (…) Soms kwam Sjef (zijn behandelend spv-er) praten hoe het
met mij ging, maar de laatste tijd heb ik hem niet meer gesproken".
Toch is hij niet ontevreden over De Mammoet en de hulp die hij krijgt. "Ik vind De
Mammoet goed, ze staan voor niks. Het is goed dat De Mammoet er is. (…) Jawel, ze heb-
ben mij wel geholpen ik heb wel onderdak gevonden. Dat is het belangrijkste". Hij vertelt
dat hij oorspronkelijk uit een kleine plaats in Turkije komt met 50.000 inwoners, dicht bij
Armenië. Op zijn 14e kwam hij samen met zijn moeder, broertjes en zusjes naar
Nederland. In hoeverre hij zich nog Turks voelt weet hij niet goed. "Ik voel me niet Turks
meer, jammer genoeg niet, ik bedoel ik weet niet wat Turk betekent eigenlijk. Wat betekent
Turkse mensen wat betekent Turkse cultuur. Ik heb geen idee. Ik weet niet meer. Ja, hier
zijn de Turkse mensen anders dan in Turkije." En even later: "ik weet niet meer wat Turks-
zijn of een Turk is, ik hoor nergens meer bij."

Wat zijn toekomst betreft hoopt hij ooit op een huis, en zelfs werk misschien. Hij heeft
echter geen idee wat hij hier zelf aan kan doen. Dat gevoel van onmacht is tijdens het
derde gesprek, nadat hij weer een aantal maanden aan het zwerven is en geen dak boven
zijn hoofd heeft, nog erger. Hij begrijpt niet waarom de gemeente geen woning meer voor
hem heeft. Op anderen hoeft hij niet meer te rekenen: "De mensen zijn slecht en niet te
vertrouwen".
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Anand

Ook Anand, een Hindoestaans Surinaamse man van 37 jaar, die op zijn 12e jaar naar
Nederland kwam, voelt zich machteloos. Hij vindt dat hij, al voordat zijn problemen
begonnen, werd bedrogen en benadeeld door mensen en instanties die machtiger zijn dan
hij. Zijn leven is hier een aaneenschakeling van. 

Over het begin van zijn problemen vertelt hij: "Mensen uit India hebben zwarte magie op
mij gedaan. Ze hebben mij gepest en de verkeerde richting op geduwd. Ik woonde toen in
een getto met andere Surinamers. En toen raakte ik verslaafd aan de cocaïne. Van mijn
21e jaar tot mijn 28e jaar ben ik verslaafd geweest aan drugs. Totdat de politie bij mij thuis
kwam. Ze hebben mij in de handboeien geslagen met zeven politiewagens en met getrok-
ken pistolen. En toen gingen ze zeggen "je bent gek in je hoofd geworden, je gebruikt drugs"
en ze kwamen onderzoeken in m'n kamer. En ze vonden drugs. Ik was ook gek geworden.
Ik zag beelden op straat van onzichtbare mensen en slangen. Zwarte mensen, Sinterklaas
zag ik. Ik zag beelden. Ja, ik begon slangen te zien, echte slangen die komen op me af. Toen
was het echt geworden, alles. Van onzichtbaar naar zichtbaar. Alle slangen werden echt in
mijn kamer. Heel veel zwarte slangen. Ik begon te schreeuwen. Mijn moeder zei 'heb je iets
gebruikt?' Ik zei: 'ja cocaïne' en toen gaf ze me melk. En de slangen waren half. Ik sloeg
ze met een bamboestokje. En ik sloeg de kop eraf. Ja, de hele nacht." 

"Ik was ziek geworden en toen werd ik opgenomen. Drie weken achter slot en grendel in
een psychiatrisch ziekenhuis en ik was verplicht om daar een jaar blijven. Ze zeiden: 'je
moet daar blijven' ik zei: 'nee ik wil naar huis'." 

Zelf heeft hij het gevoel dat ook zijn Hindoestaanse achtergrond heeft bijgedragen aan de
lengte van zijn opname: "Want voor Hindoestanen is het gewoon. Die worden gewoon
opgenomen of zo en dan weten ze van niets. Zo was dat ook bij mij. Ik wist niet wat dat
was, dat gebouw, waar ik opgenomen was." 
Hij woont in een Beschermende Woonvorm maar heeft het gevoel dat hij nog steeds is
opgenomen en dat wil hij eigenlijk niet. "Ze hebben mij de slechte richting opgestuurd, ik
heb het verpest omdat ik cocaïne heb gebruikt en nou zit ik hier. Ik doe zo mijn best ik
doe vrijwilligerswerk en volg een dagprogramma op het multifunctioneel centrum. Het
gaat goed met mij dus wanneer kan ik eindelijk eens worden opgenomen in de maatschap-
pij? Wanneer kan ik eindelijk vrij zijn en wonen in een eigen woning?" Hij wacht eigen-
lijk op toestemming hiervoor van zijn woonbegeleiders en zijn behandelaars, maar tever-
geefs, "Ik wil de maatschappij in. Maar ze zeggen 'het is gevaarlijk voor jou. Iedereen loert
op je'." 

Hoe erg Anand zijn best ook doet, hij wordt niet beloond. Dat gebeurt heel zijn leven al.
"Nee, ik heb nooit gewerkt. Alleen vakantiewerk in fabrieken. Maar daarvoor hadden ze
me niet veel geld betaald. Ik deed het zwaarste werk van daar allemaal. En toch kreeg ik
minder dan de helft van ze. Of eenderde deel zelfs niet. Weet niet. Ik was erin getrapt. En
de baas de baas die beloofde mij heel veel. Die was thuis gekomen bij mij. Die zei: 'Je kan
het werk krijgen als je je best maar doet'. Een voetbalschoen heb ik gekocht. En die was
kapot gegaan daarna, en al mijn geld was op. Voor niks gewerkt."
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Ook op andere gebieden is hij nu in het nadeel doordat hij Beschermd woont, 'opgenomen
is', zoals hij het zelf noemt. "Ja, mijn zus en mijn familie zeggen je moet trouwen, een
meisje zoeken. En zeggen ze 'ga bij die meisje' en brengen me naar Den Haag naar die
meisjes. Maar ik heb geen huis. Hoe kan ik dan een meisje zoeken?"

Over zijn behandeling en het contact met zijn behandelaar praat hij wisselend. Tijdens
het eerste onderzoeksgesprek zegt hij: Mijn hoofd was in de war. Haldol zorgt dat je sta-
biel blijft en niet meer ziek wordt. Het is het beste medicijn voor mij. En over zijn behan-
delaar: "Jaap is de beste van allemaal. Voordat hij me een prik geeft dan vraagt hij hoe
het gaat met me. En de aardigste. Ik zeg tegen Jaap ik wil niet bij een ander prikken,
maar als hij er niet is, op vakantie dan moet ik bij iemand anders." Een half jaar later
denkt hij anders over zijn medicijnen: "Ik weet niet waarvoor ik de prik dan nog nodig
heb. Zij zeggen dat ik het altijd moet hebben, mijn hele leven lang. Maar ik word er
depressief van en krijg pijn in mijn been, het zwelt op. (…) Maar Jaap zegt dat ik die prik
nog nodig heb omdat het niet goed gaat. Als hij zou zeggen stoppen ermee dan zou ik heel
blij zijn. Ik heb vroeger zelfs nooit een aspirine geslikt nou moet ik zoveel medicijnen inne-
men. Mijn hele leven lang zeggen ze."

Naast huisvesting zit zijn armoede hem het meest dwars. "Toen ik van school af was,
kreeg ik mijn uitkering en nou is mijn uitkering sinds tien jaar geleden, negen jaar gele-
den niets meer. Dit is mijn tiende jaar in de psychiatrie, mijn uitkering is heel laag gewor-
den. Ik krijg alleen onkosten per maand voor mijn vrijwilligerswerk en 300 gulden uitke-
ring, de rest gaat naar de stichting." 

Toelichting op 'Calimero'

Er is een aantal overeenkomsten tussen de verhalen en de situatie van Métin en Anand.

Beiden voelen zich klein, onmachtig en niet in staat om zelf invloed uit te oefenen op

hun leven. Hun leven wordt bepaald door mensen of instanties die machtiger zijn dan

zijzelf. Deze onmacht voelen ze ook ten aanzien van de problemen waarvoor ze hulp-

verlening krijgen. Hierbij hebben ze overigens allebei niet het gevoel dat ze een psy-

chose of een ander psychiatrisch probleem hebben. Het niet hebben van een huis of

een voldoende inkomen zien ze als hun grootste problemen. Beiden ervaren de psychi-

atrie als opgelegd, evenals de medicijnen die ze dagelijks nemen. Métin slikt zijn medi-

cijnen in ruil voor het recht om in zijn pension te wonen. Anand heeft het gevoel dat

hij binnen de psychiatrie wordt gediscrimineerd. Wat hij eigenlijk wil is werken, en

sparen voor een woning, stiekem, want anders pakken 'ze' het af. Wat hij heeft gehad

noemt hij geen psychose, of schizofrenie. Hij was wel gek, maar dat is nu over, maar

toch moet hij medicijnen gebruiken en mag hij niet vrij zijn in een eigen huis.

Beiden hebben een weinig positieve beleving van de eigen etnische identiteit. Zo

horen we de Turkse patiënt Métin zeggen: "Ik weet niet meer wat Turks-zijn of een

Turk is, ik hoor nergens meer bij". Bij Anand is de identiteitsbeleving gefragmenteerd

waarbij hij zich bijvoorbeeld eerst Hindoestaans noemt maar vijf minuten later zegt

dat hij 100% Rotterdammer is want "Surinamers en Hindoestanen zijn lui en onbe-

trouwbaar".
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Bovenstaande verhalen geven een bepaald patroon aan dat we bij ongeveer een kwart

van de patiënten tegenkwamen. Wij hebben dit patroon het verhaal van 'Calimero'

genoemd omdat men zich klein, onmachtig en benadeeld voelt ten opzichte van en

door de wereld om hen heen.

De patiënten met een dergelijk verhaal voelen zich overgeleverd aan machtige instan-

ties of personen, zoals de maatschappij, politie, sociale dienst, machthebbers of cri-

minelen. Ook de psychiatrie wordt gezien als zo'n instantie. Op allerlei manieren

hebben zich nare dingen in het leven voorgedaan zoals benadeling of onderdrukking.

Het kunnen ook ongelukken of verliezen zijn zoals het verlies van familieleden,

woning, werk, studie of de toekomst. Men heeft niet het gevoel een probleem of ziek-

te te hebben waarvoor psychiatrische hulp nodig is. Het woord psychose of schizofre-

nie wordt zelden spontaan genoemd. Als iemand dit bij navraag toch benoemt bij-

voorbeeld als reden van opname in het verleden wordt ontkend dat dit nu nog actueel

is. De psychiatrische hulp en de gang naar de psychiatrie beleven deze patiënten dan

ook min of meer als opgelegd door de psychiatrie zelf, door de rechter of door de

eigen familie. Deze externe dwang heeft niet zozeer één oorzaak maar is ingebed in

het verhaal van het eerste contact met de psychiatrie dat bestaat uit een, meestal

gedwongen, opname. 

Met het psychotisch worden komen de eigen identiteit en zelfwaardering ernstig onder

druk te staan. Nogal eens wordt een negatief zelfbeeld bekrachtigd in contact met ande-

ren, de familie, en helaas ook vaak binnen de hulpverlening. Gevraagd naar de toe-

komstverwachtingen van patiënten is het heel vaak erg somber, in de marge van de

maatschappij, zonder zinvolle dagbesteding, zonder waardevolle relaties of partner. Er

is sprake van het verlies aan rollen, deels door sociale uitstoting. 

De etnische identiteit is zwak bij de allochtone 'Calimero' patiënten: men deelt zich in

bij een bepaalde groep, maar heeft geen sterke identificatie met die groep. Wel komt

soms het thema discriminatie naar voren als één van de vormen van onderdrukking of

benadeling waar tegenover men zich klein en onmachtig voelt. De identiteit wordt

vooral bepaald door dit gevoel klein en machteloos te zijn. Een Hindoestaans

Surinaamse patiënt verwoordt het besef van eigen onmacht als volgt: "Want ik ben

klein en hoe kan je zo klein zijn en dan denken dat je heel groot bent. Ik kan het wel

denken, maar liever niet, want het veroorzaakt alleen maar problemen". 

Objectief gezien zit hier ook een kern van waarheid in: de meeste patiënten in deze

groep behoren tot de onderklasse van de samenleving, zijn werkeloos, laag opgeleid en

vaak slecht geïntegreerd in de samenleving. Ze zijn dus ook kansarm en letterlijk

onmachtig. Het is niet alleen een psychologisch verhaal over attitude, voor een deel is

hun machteloosheid een objectief feit.

In ieder geval hebben ze het gevoel een speelbal te zijn en geen controle over het eigen

leven te hebben. Daarom worden hiertoe ook nauwelijks meer pogingen ondernomen.

Tegenover het model van de psychiatrie waarin de chronisch psychotische patiënt

wordt gezien als iemand met een handicap waarmee men moet leren leven, stellen zij

het verhaal van het onmachtige slachtoffer van omstandigheden.
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6.2.2 'ASSEPOESTER'
Het ideaaltype 'Assepoester' wordt geïllustreerd door de verhalen van Meriam en Rosa.

Meriam

Meriam is een gehuwde vrouw van 32 jaar van Turkse afkomst. Haar levensverhaal, dat
in het teken lijkt te staan van onderdrukking en mishandeling, is besproken in hoofdstuk
3. Zij zocht hulp bij De Mammoet omdat ze geesten hoorde en zag. Ook had ze pijnklach-
ten, was wanhopig en verdrietig zowel door de geesten als door andere dingen die in hoofd-
stuk 3 aan de orde zijn geweest. Over de geesten en haar komst naar De Mammoet ver-
telt ze het volgende:
"Het allereerst hoorde ik de stemmen van mijn zoon en van mijn dochter in huis zeg
maar, terwijl er niemand was. Ik hoorde voetstappen, maar er was niemand. En de deur
ging open en ze gingen afwassen in de keuken waar niemand zat. Ik hoorde water stro-
men en hoorde praten. Ik dacht: 'ik word gek, ik word gek!'. Ik ging kijken in de keuken;
niemand! In de keuken was niemand. Maar eerst had ik heel veel problemen in de rela-
tie met mijn man. Maar die stemmen en die geesten die zijn het ergste, het allerergste. Die
wil ik het eerst kwijt." 

Later begon Meriam de geesten ook te zien die tegen haar praatten. Zze vertelt hierover
het volgende: "Het hoofd van die geest was een vierkant en hij had de stem van mijn moe-
der, maar het lichaam was gewoon van mijn man. Want als ze met je praten, ze nemen
je gewoon in de maling, zeg maar. 'We maken je toch bang, je komt niet van ons af', dat
zeggen ze. Ze gaan gewoon niet van je af en hebben ook kinderen." 

Opvallend is verder dat ze deze geesten alleen in haar huis ziet en dat ze er in de slaap-
kamer en soms in de woonkamer het meeste last van heeft. Wanneer haar gevraagd wordt
of de kinderen van die geesten ook bekende stemmen hebben zegt ze: "Van mijn zoon enzo,
die stemmen zijn de stemmen van mijn zoon en mijn dochter. Ze hebben ook een vrouw,
want die geesten zijn een familie, ze vormen gewoon een familie. Ik hoor de stem van mijn
man, de stem van mijn schoonzus en dan hoor je ze en dan denk je: 'is dit nou echt, word
ik nou gek?'. En dan doe ik m'n ogen dicht, maar je kan ze ook voelen, je kan ze aanra-
ken. Ze hebben hele dunne handen. Het horen van stemmen en het zien van geesten, ik
werd er niet goed van en ik zei: 'Ik heb hulp nodig, ik moet met iemand praten'."

Allereerst zocht ze hulp bij een hoca, (de benaming voor een traditioneel islamitisch gene-
zer afkomstig uit Turkije). "Ik ben eerst naar een hoca in Turkije geweest en daarna naar
een hoca in Rotterdam. Ik wou gewoon af van die stemmen en toen heb ik iets laten schrij-
ven en dat moest ik om mijn nek hangen. En dan zegt de hoca: 'Het gaat niet snel weg,
het duurt wel even.'"
Of de amulet die de hoca voor haar schreef heeft geholpen, kan ze niet zeggen. Wel nam

ze de verklaring over die de hoca gaf voor de geestverschijningen: "De hoca zegt als je iets
gaat doen altijd, moet je altijd van de Koran iets lezen. Als je naar de WC gaat of als je
naar de badkamer gaat. Want die geesten, het zijn cinler, ze staan ook in de Koran, hou-
den altijd van vieze plekken; de afvoer in de badkamer, de WC enzo daar zitten ze altijd.
Als je daar iets gaat weggooien, dan moet je ze altijd waarschuwen en een spreuk uit de
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Koran opzeggen. Of als je, ja je hebt heet water en je gaat dat in de WC gooien of zo, en
je gaat dat niet lezen, dan uh zegt de hoca van uh. De geest heeft ook kinderen zeg maar,
als die water op die kinderen komt dan gaan ze wel wraak nemen, zegt ie. Ik ging gewoon
het warme water zo weggooien en ik zei niks. En toen heb ik misschien zo maar water
gegooid over de kinderen van die geesten en daarom nemen ze nu wraak en zien ze me
nu als vijand. De hoca zei: 'Je moet altijd voorzichtig zijn als je naar de WC gaat of naar
de badkamer, want ze zijn er altijd, die geesten. Je moet er altijd goed schoonmaken.'" 

Rosa

Rosa is de Hindoestaans Surinaamse vrouw van 48 jaar die eerder in hoofdstuk 3 is
besproken, waar het ging om haar problematische huwelijken. Zij is al een aantal jaren
bij De Mammoet in behandeling vanwege paranoïde gedachten en het horen van stem-
men. Zij omschrijft haar klachten als volgt: "In m'n hoofd, ik ben gewoon een beetje in de
war, … verzwakt, en ook hier (wijst op borst). Nou ik hoorde gewoon dat, ik was gewoon
ziek en eh ja… Het is niet alleen dat je stemmen hoort, het is, je bent gewoon vreselijk ziek.
Het heeft je overmeesterd. Hier in m'n hart, dus ja. (…) Ja, soms lijkt het een duivel. Ik
was bezeten en die stemmen zeiden ook rare dingen. Arie (haar tweede ex-echtgenoot) is
dit, Arie is dat. Maar dat kan niet. Ik denk niet dat dat kan, dat ze zeggen: 'jij moet niet
doen'. Die stemmen waren zo m'n baas. (…) Ik ben een zieke en zwakke Rosa geworden.
Ik heb geen krachten meer."

En die krachten heeft Rosa juist zo nodig want ze wil graag goed zorgen voor haar jong-
ste zoon Ivan van 13 jaar. Ivan is een kind uit haar tweede huwelijk die bij haar thuis
woont maar die haar, net als haar dochter Nathalie uit haar eerste huwelijk die nu 19
jaar is, dreigt te ontglippen. De ziekte is volgens haar ontstaan in de tijd dat ze zwanger
was van haar dochter en ernstig mishandeld werd door haar eerste man. Dat was al meer
dan twintig jaar geleden. Tijdens het tweede gesprek met de onderzoeker (FT) en haar
dochter samen, vertelt ze over het begin van haar klachten: "Wat ik zelf gemerkt heb,.. na
de geboorte van Nathalie, had ik altijd hier (wijst op borst) pijnen, hij was een heel moei-
lijke man, Rudolf, Nathalie's vader, hij heeft altijd geschreeuwd, hier had ik altijd pijn.
Hij schreeuwde altijd hier (wijst op linker-oor), vlak bij mij, als hij agressief was, enne.
Hierdoor ben ik verzwakt, werken mijn hersenen aan die kant niet meer goed."
Onderzoeker: "Dus 't is eigenlijk begonnen, nadat je met Rudolf was gaan samen
wonen…."
Rosa: "Hij sloeg me ook, toen ik zwanger was, ja 'k ben heel vaak geslagen."
Onderzoeker: "Het is eigenlijk begonnen met het slechte huwelijk , je problemen?"
Rosa: "Ja, tijdens de verwachting al werd ik geslagen." 
Onderzoeker: "Door Rudolf werd je geslagen, er werd tegen je geschreeuwd en uiteindelijk
is dat hetzelfde soort probleem, waarvoor je later bij De Mammoet bent gekomen?"
Rosa: "Ik had na de bevalling van Nathalie problemen, dat was meer de pijn hier, die ik
had, maar na de bevalling van Ivan was het 't ergst… en ik kan me herinneren, dat ik
helemaal.. eh.. ziek was, dat ik helemaal in de war was."

En inderdaad is Rosa na de bevalling van Nathalie voor de eerste maal psychiatrisch
opgenomen. Na de bevalling van haar tweede kind, Ivan, zo'n zeven jaar later herhaal-
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de hetzelfde zich opnieuw maar dan veel ernstiger. Zij werd toen gedwongen opgenomen
en heeft drie weken in de isoleercel gezeten. Nadat Rudolf weg was, ging het een periode
veel beter met Rosa. Maar dat heeft niet lang geduurd. Kort daarna leerde ze Arie ken-
nen en het duurde weer jaren voordat ze zich kon onttrekken aan zijn geestelijke en later
fysieke mishandeling door met veel hulp van een maatschappelijk werkster bij hem weg te
gaan. Op de vraag waarom ze, na de ervaring met Rudolf, niet eerder bij hem wegging,
zegt ze: "Ik was helemaal verzwakt, ik was een ander persoon geworden. Ik had helemaal
geen wilskracht meer." 

Maar hoe gaat het nu met haar? Wat hebben al de opnames, soms vrijwillig soms
gedwongen en de ambulante begeleiding haar opgeleverd? Hoe gaat de behandeling ver-
der? Het tweede onderzoeksgesprek zou volgens het protocol eigenlijk moeten plaatsvinden
met haar behandelaar en de belangrijke familieleden samen. Op het moment dat het
gesprek plaatsvindt heeft zij zich echter aan iedere psychiatrische behandeling onttrokken.
Dit speelt al sinds zij twee maanden geleden tegen advies met ontslag is gegaan na een
week gedwongen opname. Zodra deze werd omgezet in een vrijwillige opname verliet zij
de opname afdeling en wilde ook geen contact meer met haar voormalige ambulante
behandelaar. Zij wilde dan ook niet dat deze behandelaar bij het gesprek aanwezig zou
zijn. Ook wilde ze niet dat andere familieleden, bijvoorbeeld haar zusters mee zouden
komen. Alleen haar dochter, Nathalie mocht er bij zijn. Een week voor dit gesprek plaats
vond had de huisarts, die wist dat de onderzoeker (FT) nog een keer contact met haar zou
hebben, opgebeld. Hij maakte zich grote zorgen om haar en vreesde dat ze opnieuw psy-
chotisch zou worden. Hij verzocht de onderzoeker-psychiater dringend om te proberen
haar hoe dan ook weer in zorg te krijgen. 

Als aan Rosa wordt gevraagd of ze zelf denkt dat ze nog hulp nodig heeft antwoordt ze
ontwijkend: "Ja, ik heb gemerkt, ik kan er zelf wat aan doen… en wat ik dan doe.. zodra
ik klachten heb.., want ik voel wel, dat het minder wordt.., het is toch iets beter dan voor
de opname. Ik voelde een snee aan mijn hoofd links en ik had pijn aan mijn linkerschou-
der, (wijst), maar de pijn voel ik wel steeds iets minder en als ik dan masseer, dan helpt
dat toch wat de pijn te verminderen. (…) Ik denk wel, dat de hulp mij goed geholpen heeft,
de opname hier (ze spreekt over de voorlaatste opname die nog vrijwillig was) en ik kon
mij een beetje ontplooien, dan had ik een beetje rust. Maar nu… Ik tril, … dat ik het aan
voel komen, als ik teveel boodschappen heb en dan voel ik mij een beetje wankelen en dan
weet ik… een páár dingen en dan niet te zwaar. En als ik dan een beetje duizelig word…"

De poging van de onderzoeker aan het eind van het gesprek, om haar toch te verleiden tot
enigerlei vorm van psychiatrische hulp loopt op niets uit. Ook steun bij praktische zaken
of deelname aan één van de activiteiten op de dagbehandeling van Het Schild wijst ze af.
Haar dochter Nathalie reageert zichtbaar teleurgesteld. 

Toelichting op 'Assepoester'

Dit type verhalen hebben wij het 'Assepoester' verhaal genoemd. Wij zagen dit type

verhalen bij vijf van de acht allochtone vrouwen. Dit verhaal is eigenlijk een vrouwelij-

ke variant van het 'Calimero' verhaal, maar de situatie van deze vrouwen was zo bijzon-
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der dat we een aparte categorie meenden te moeten maken. Naast marginalisering

zoals we deze bij het 'Calimero' verhaal beschreven, worden zij nogmaals gemargina-

liseerd door sekse. Als 'Calimero' getypeerd kan worden als speelbal, is 'Assepoester'

speelgoed. Ook bij de 'Assepoesters' staat onmacht en zich klein voelen centraal. Ook

zij hebben het gevoel slachtoffer te zijn van anderen of van het lot. Dit is belangrijker

dan de psychose of het stemmen horen. Als 'Assepoester' psychotische symptomen

zoals bijvoorbeeld 'stemmen' al als probleem benoemt, blijkt uit de rest van het verhaal

dat er andere, veel grotere problemen in haar leven spelen. Ook zij voelt zich overgele-

verd aan machten en krachten waartegen zij niet is opgewassen. Objectief behoort zij

net als de 'Calimero' tot de onderklasse in de samenleving. Kortom, veel aspecten die

genoemd werden in de beschrijving van 'Calimero' gaan ook voor 'Assepoester' op. 

Kenmerkend voor 'Assepoester' is echter een achtergrond van onderdrukking, ver-

waarlozing, mishandeling en soms seksueel misbruik. Deze achtergrond is in de

meeste gevallen nog steeds actueel: ze worden nog steeds in verschillende opzichten

als voetveeg en werkezel gebruikt. Dit traumatische verleden en heden is voor een

belangrijk deel seksespecifiek vanuit hun positie als vrouw in hun cultuur en gezin van

herkomst en in de huidige partner- of huwelijksrelatie. De onmacht zit bij het

'Assepoester' verhaal echter in de interpersoonlijke sfeer, via de familie, ouders of moe-

der, de partner en echtgenoot maar is zeker minstens zo schrijnend als de onmacht van

de 'Calimero's' door armoede en chaos. Angst in verleden en heden, angst voor repres-

sie, catastrofe, straf of er helemaal alleen voor komen te staan speelt dan ook een

belangrijke rol. 

Daarnaast is er een ander belangrijk verschil met de 'Calimero's' en dat heeft te maken

met hun opvatting over hun taken en verantwoordelijkheden. 'Calimero' voelt zich klein

en onmachtig, kan daarom niks uitrichten, voelt zich niet verantwoordelijk en heeft niet

het gevoel dat hij een taak te verrichten heeft. De groten en machtigen, die wel wat kun-

nen, zijn verantwoordelijk en alleen zij kunnen iets aan hun lot verbeteren. 'Assepoester'

voelt zich echter wel verantwoordelijk voor bepaalde taken die meestal verband houden

met haar seksespecifieke rol als echtgenote, partner, moeder of dochter. Vooral de rol als

moeder is vaak belangrijk. Hier blijft ze zich ook voor uitsloven ondanks schaamte, ver-

nedering en nauwelijks of alleen negatieve waardering. Soms, zo blijkt uit een paar inter-

views, zit ze al vanaf hun vroege kindertijd in een dergelijke 'Assepoester' positie. De

dagelijkse overlevingsstrategie was toch om te proberen om een braaf, dankbaar, gehoor-

zaam kind te zijn. Op deze wijze proberen ze vaak nog steeds om te overleven: zich voe-

gen en buigen voor anderen als een gehoorzaam kind. In het hier en nu is deze strategie

echter niet vol te houden en werkt ook niet Het misbruik, de exploitatie of de mishande-

ling gaan gewoon door. Hierdoor slaan soms de stoppen door, hetgeen periodes van

depressie, grote woede, agressie of soms psychotische symptomen tot gevolg kan hebben.

Het is voor dat laatste dat ze meestal in contact komt met de GGz.

In de onderzoeksgesprekken met de familie en de patiënt samen hoorden we vaak:

"vroeger was ze een lief gehoorzaam kind zonder problemen". Aan de andere kant ver-

telt de patiënte in het interview alleen met de interviewster (LO) dat ze het gevoel heeft
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dat ze vanaf jongs af aan als minder werd gezien dan haar broers/zusters. Haar zelf-

beeld is dan in de loop van de tijd ook zeer negatief geworden, of vanaf jongs af altijd

al negatief geweest en na al die jaren is het gevoel van eigenwaarde tot het nulpunt

gedaald. Vooral de rol als moeder kan enorm verstikkend werken doordat zij juist door

de onderdrukking en uitzichtloze situatie voortdurend geconfronteerd wordt met het

eigen falen en hier tegelijkertijd niets aan kan veranderen. Het is vaak de combinatie

van persoonlijke onderdrukking in het micromilieu, de hieruit voortvloeiende angst

met daarbij haar gevoel voor verantwoordelijkheid voor bepaalde aspecten van haar

seksespecifieke rol, die ertoe leiden dat ze zich voegt in haar situatie. Ze durft geen

stappen tot verandering te zetten en blijft meewerken aan haar eigen vernedering. 

Het was overigens bij patiënten met het 'Assepoester' verhaal dat de onderzoeker (FT)

als psychiater vaak sterke twijfels had bij de door de behandelaar en GGz-instelling aan

hen toegekende diagnose van chronisch of chronisch recidiverend psychotisch, schizo-

frenie dan wel schizo-affectieve psychose. Dat gold in ieder geval voor de 'Assepoesters'

met wie hij ook een (groeps)gesprek had. Vaak leek er eerder sprake van depressief

functioneren met kortdurende episodes van verwardheid onder extreme stress dan van

een chronisch psychotisch proces. LO, geenszins medisch opgeleid schreef hierover

vanuit haar common sense: "Die ellendige geschiedenis, die situatie waarin zij nog

steeds leeft, de regelmatige verkrachtingen door haar man. Dan is het toch niet gek dat

ze nare dingen ziet in de slaapkamer?"

De lijdensdruk onder deze vaak allochtone vrouwen is énorm en hun situatie zeer

schrijnend. Sommigen waren door bepaalde omstandigheden en soms mede door de

hulpverlening gelukkig al in een iets rustiger vaarwater terecht gekomen.

6.2.3 DE 'GEHOORZAME PATIËNT'
Deze verhalen kunnen we ook typeren als 'Brave Hendrik' en 'Vlijtig Liesje'. Illustratief

zijn de betogen van Gijs en Gerda.

Gijs

"Ik ben heel blij met de hulp die ik hier krijg. Die moet altijd zo blijven. Iedere dag ga ik
naar de polikliniek om mijn pillen op te halen. Dan zien ze op tijd als het niet goed gaat." 
Aan het woord is Gijs een alleenstaande man van 51 jaar. Hij is gehuwd geweest en heeft
een zoon en dochter van tussen de 20 en 30 jaar. Met zijn dochter heeft hij geen contact
meer, met zijn zoon de laatste jaren weer wel.

Gijs is al zo'n twintig jaar kind aan huis op de polikliniek. Hij komt er al vele jaren iede-
re dag om zijn medicijnen te halen; niet omdat hem dit wordt opgelegd door de behande-
laars. Het geeft hem zelf een veilig gevoel. Alle verpleegkundigen die er werken kennen
hem dan ook. Hij is al jaren bekend met terugkerende psychosen waarbij hij erg druk is
en waarvoor hij bijna altijd wordt opgenomen. Vaak was dat in eerste instantie op de
gesloten afdeling. Het gaat nu al twee jaar erg goed met hem. Zijn klachten zijn, mede
door de medicijnen, nog maar licht: "Ja ik heb een beetje last van stemmen en dan kan ik
het best naar buiten gaan een blokje om of naar de winkels toe of naar de markt er is nou
markt vandaag hierachter op zondag en dan komen we terug en dan ben ik weer rustig."
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Wanneer we in gesprek raken over hoe het komt dat hij zo vaak in de war raakt komt het
er op neer dat hij zich dingen te erg aantrekt en helemaal overstuur raakt. Het betreft
meestal familiegebeurtenissen: "Ja ik heb ook nog een zoon en een dochter. Mijn dochter
die komt helemaal niet meer en dat trek ik mij erg over aan (…). Ja ik trek het mij eigen
veel te veel aan (…). Mijn moeder is bijna zeven jaar geleden overleden aan kanker, dat
heb ik mezelf ook veel aangetrokken." 

Aan de psychoses heeft hij heel nare herinneringen, vooral aan de gesloten opnames. "Ze
gooien je daar gewoon in een hoek! (…) Je wordt opgesloten en mag helemaal niet naar
buiten!" Hij is dan ook erg bang dat dit weer opnieuw gebeurt. "Ik hoop één ding, je weet
het nooit natuurlijk…, dat het niet meer voor zal vallen, dat ik niet meer opgenomen zal
worden…, maar ja, 't ken gebeuren natuurlijk…." 
Gelukkig heeft hij veel vertrouwen in de behandelaar en in de medicijnen die hij krijgt:
"De prikken en de medicijnen dat helpt wel goed. Nou gaat het wel goed de laatste tijd.
(…) Ik neem altijd mijn medicijnen in, daar word ik rustig van, maar ik moet zelf, al ben
ik alleen, doorzetten, doorzetten."

Gijs woont in een woning van een stichting voor beschermd wonen. Zijn woonbegeleider
en SPV van het psychiatrisch centrum helpen hem ook op psychisch, financieel en sociaal
gebied. Hierdoor voelt Gijs zich beschermd. Vroeger waren zijn inmiddels overleden
ouders voor hem het belangrijkste. Nu ziet hij zijn psychiatrisch behandelaars en zijn
woonbegeleider als ouderfiguren. Hij vraagt hen vaak om bevestiging dat het goed met
hem gaat en hij zal ze ook bijna altijd gehoorzamen.

Gerda

Gerda is een vrouw van 22 jaar. Haar ouders zijn beiden van Hindoestaans Surinaamse
afkomst, maar zij is geboren en getogen in Nederland en voelt zich volkomen Nederlands,
zoals ze zelf vertelt. Ze woont met haar jongere zus bij haar ouders, met wie ze zegt een
heel goede band te hebben. Ze heeft haar havo en een administratieve opleiding voltooid
en is kort hierna gaan werken, waarna ze al gauw psychotisch werd. Na twee ernstige en
langdurende psychotische episoden is zij nu al drie jaar niet meer psychotisch geweest. De
twee psychoses die ze indertijd heeft doorgemaakt waren echter een nachtmerrie.
"Ja, dan ben ik gewoon heel erg in de war. Dan ben ik helemaal in de war. En dan weet
ik ook op een gegeven moment.. Je bent echt heel bang voor iedereen. Ehm, soms weet je
ook niet meer wie wie is, zo erg in de war ben je."

Sommige dingen die ze tijdens de psychotische periodes heeft gezegd en gedaan weet ze
zelf niet meer. "Nou soms vind ik het best wel vervelend om eh ja als ik zelf achter dingen
kom wat ik helemaal niet wist weet je wel dat is soms niet leuk om te horen wat je alle-
maal gedaan hebt. Ja je schrikt soms echt van de dingen wat je dan gedaan hebt en dan
heb je echt zoiets van ja dat heb ik toch niet gedaan en ja dan heb je het uiteindelijk toch
wel gedaan (…) en om dat dan tegen iemand te vertellen is helemaal niet leuk." 

Ze geneert zich hier zo over dat ze er liever niet over praat. Ze durft uit schaamte som-
mige mensen uit de buurt niet meer onder ogen te komen. Ze vertelt dat ze altijd weinig
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zelfvertrouwen en een lage dunk van zichzelf had. Dit is door de psychose alleen maar
erger geworden. Ze begrijpt nog steeds niet wat er met haar is gebeurd, heeft geen idee wat
de oorzaak is en heeft het gevoel dat dit haar volkomen heeft overvallen. De angst dat de
psychose ooit nog eens terugkomt zit er dan ook diep in.

Ze heeft niet het gevoel dat ze zelf enig verweer hiertegen heeft. Daarom heeft ze al haar
vertrouwen gevestigd op hulp van buiten: haar ouders, medicijnen en haar behandelaar.
Daarom doet ze alles wat de behandelaar zegt. Ze gaat naar een groep waarvan ze ach-
teraf zegt dat ze er het nut niet van inzag en neemt trouw haar medicijnen. Ze hoopt dat
deze kunnen verhinderen dat de psychose ooit terugkomt. "Ik weet wel dat ik nou de juis-
te medicijnen heb ja maar kijk ik slik nou mijn medicijnen wel dus eigenlijk zou het nou
weg moeten blijven."
Wanneer haar wordt gevraagd of ze zich kan voorstellen dat ze ooit de behandeling voor-
tijdig zal afbreken zegt ze: "Nee dat kan ik mij niet voorstellen…Want ik ben juist heel
blij dat ik hem (de behandelaar) heb en als hij mij in de gaten kan houden van dat hij
ziet wanneer het fout met mij zou gaan maar tot nu toe heb ik dat nooit gehad toen ik
die twee keer ziek ben geweest heeft niemand mij heeft niemand mij in de gaten gehou-
den. Niemand merkte dat het steeds slechter ging."

Toelichting op de 'Gehoorzame Patiënt'

De 'Gehoorzame Patiënt' is iemand met weinig zelfvertrouwen en een vrij negatief

zelfbeeld. De psychose en de ontreddering die dit bij deze patiënten teweeg heeft

gebracht maakt dat ze vooral op zoek zijn naar veiligheid en zekerheid. Deze zekerheid

wordt vooral gezocht in steun van mensen uit de omgeving. Dit kan een professioneel

netwerk zijn maar ook familie, meestal is het een combinatie van beide. Zij passen zich

erg aan om deze steun te verkrijgen en te behouden. 

Wat betreft de behandeling is dit type in de periode dat ze niet psychotisch zijn erg

volgzaam. In veel van wat de behandelaar adviseert of voorschrijft gaan ze mee. Het

VM van de behandelaar wordt soms overgenomen zonder het precies te begrijpen. De

belevingen en ervaringen van de psychotische episode wil men het liefst zo snel moge-

lijk vergeten. De oplossingsstrategie bij psychische problemen is toedekken, zo diep

mogelijk wegstoppen, de psychose zo veel mogelijk vergeten en voorkomen. Wat dit

betreft sluit de patiënt goed aan bij de oplossingsstrategie van de behandelaar: onder-

drukken en voorkomen van symptomen. Vaak heeft de behandelaar dan ook het idee

dat de behandeling prima loopt en dat het met de patiënt goed gaat. Ondertussen kan

het wel degelijk voorkomen dat onder deze schijnaanpassing de spanningen zich

ophopen en dat zich dat vroeg of laat uit in verzet, tegen familie en/of tegen de behan-

delaar, hetgeen kan leiden tot stoppen van de medicatie en psychotisch worden. Vaak

laat de patiënt in de psychose dan juist volstrekt tegenovergesteld gedrag zien en gooit

juist 'de kont tegen de krib'. Soms lijkt het wel alsof al de opgespaarde woede en

opstandigheid er tijdens de psychose pas uitkomen en dat emoties die daarvoor niet

werden geuit of zelfs ontkend dan worden uitgeleefd. 
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6.2.4 HET 'KOEKOEKSJONG'; EEN 'BIJZONDER PERSOON'
Henk

"Wegdraaien dus in een waan gaan zitten, een waanwereld maken en gerust als er men-
sen zijn die willen praten met een koptelefoon op gaan zitten. En buiten,… ja buiten de
realiteit blijven staan. (…) Dat gaat helemaal automatisch, dan kan ik helemaal blind
zijn zeg maar. Dan ga ik gewoon uit mezelf weg. Die (het medicament dat hij gebruikt)
onderdrukt dat, die verbeeldingsstoornis zeg maar."

Henk (34 jaar) omschrijft wat volgens hem het probleem is waarvoor hij medicijnen
gebruikt. Hij twijfelt of hij dit zelf wil omschrijven met de term psychose of schizofrenie.
In ieder geval wil hij het niet zien als 'ziek' zoals zijn ouders altijd doen.
"Nou die vinden me ziek en dan ken ik heel pisnijdig worden want ik ben niet ziek. (…)
Het is voor mij niet ziek, laat ik het zo zeggen. Ja mijn categorie van muziek, ja dat vin-
den zij ziek, dat wordt hier toch niet geaccepteerd. En eh ja, die muziek is op zich
natuurlijk vrij agressief en weet je, ja."

Met 'mijn categorie van muziek' bedoelt Henk 'heavy metal' muziek waar hij een lief-
hebber van is. Ook andere ervaringen zoals het horen van stemmen of bepaalde spiritu-
ele belevingen wil hij niet alleen maar als ziek of psychotisch bestempelen. Zo heeft hij
tijdens zijn slaap de ervaring gehad dat hij communiceerde met wezens van een andere
wereld. Deze ervaring neemt hij heel serieus. Zijn stemmen ziet hij ook als een middel
om met zichzelf te communiceren: "Sommige dingen ja soms hoor ik stemmetjes nou ik
heb wel een stemmetje maar dan ja hoe moet ik het zeggen nou de communicatie van
mezelf zeg maar. Dus ik communiceert met mezelf ik kan zo een heel gesprek gaan zit-
ten voeren. Die stemmetjes heb ik op het ogenblik niet meer." Door de medicijnen, zo
denkt hij zelf.
Op de vraag of hij dit jammer vindt zegt hij: "Soms wel, ik mis ja het is toch af en toe
best wel gezellig hé." Tegelijkertijd geeft hij ook toe dat er schaduwzijden zijn aan zijn
'verbeeldingsstoornis'. "Maar ik kan ook heel erg snel gepikeerd zijn misschien wel erg
boos worden, heel erg kwaad zijn als mensen dan sterker zijn en het klikte bij mij niet
dan kan ik heel ja hoe moet het zeggen geladen reageren (…) bijvoorbeeld die kachel was
stuk en ik had toen allemaal gaten in die kachel geslagen."

De medicijnen vindt hij dan ook belangrijk. Wanneer we hem vragen of hij het achteraf
eens is met de gedwongen opname indertijd nodig was is hij vrij duidelijk. "Ja toen in het
begin niet, want ik heb heel veel protest gehad tegen m'n opname. En eh ja eh als je dan
de rust terug krijgt en rustig komt, dan gaat het wel. (…) Op een bepaald punt was ik best
wel agressief en schreeuwen en zo. Weet je. Ik ben nou een stuk rustiger en kan normaal
dingen doen. Ik kan weer normaal leven. Toen kon ik nauwelijks denken van zo zit het.
(…) En ja, die opname die heeft me weer op de been gebracht. Ja in het begin was ik tegen"

Wel voelde hij zich erg overvallen door de gedwongen opname. Een aantal mensen van De
Mammoet kwamen met de politie bij hem langs en namen hem na een worsteling vastge-
bonden mee. "Dat ze voor je deur staan met sirenes, je krijgt geen adem, je weet niet wat
je overkomt weet je…"
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Onderzoeker (LO): "Dat had wel anders gekund" 
Henk: "Ja, duidelijk een brief hadden kunnen sturen van je moet naar Het Schild komen
voor een gesprek, desnoods een opname zoiets ja…".

Als hij spreekt over zijn psychiatrische behandeling en over zijn leven zoals het nu is
klinkt hij 
erg tevreden: "Gesprekken, kijken hoe het gegaan is, hoe de maand verlopen is, of er nog
bijzonderheden zijn. Ja, dat gaat gewoon allemaal prima. Als ik kijk hoe het tot nu toe
is gegaan, na m'n opname. Ik ben hier komen wonen, ik heb een wasmachine kunnen
kopen, ik heb een droger gekregen van m'n ouders, ik heb een brommer gekocht, ik heb
een telefoon eh ik heb mijn huis netjes aan kunnen kleden. Er zijn zoveel positieve din-
gen. Ik kan hier echt een beetje mezelf zijn, ik doe drie dagen vrijwilligerswerk. Ja, ik ben
bezig, kan met machines werken wat ik toch altijd leuk gevonden heb, dus freesmachi-
nes. Daar heb ik altijd mee kunnen werken, dus dat vind ik hartstikke leuk. Ja, ik heb
ook een draaibank gekregen, die heb ik achter staan. Ja, dat zijn dan weer die dingen
waar ik hartstikke blij mee ben. Hoe ik het voor elkaar heb dat ik die spullen weer heb
gekregen en hoe ik er nu bijzit en hoe ik me voel en zo." 

Hij wil niet in de hoek van de psychisch zieke hulpbehoevende patiënt worden gezet,
maar vooral zijn eigen weg gaan. 
"… Ik ben gewoon een aparte, weet je…."

Nu gaat het Henk eigenlijk wel goed. Behalve soms wat cannabis gebruikt hij geen hal-

lucinerende middelen meer zoals vroeger. Naast zijn vrijwilligerswerk maakt hij thuis

een speciaal soort poppen waaraan hij soms een spirituele betekenis geeft. Soms

bezoekt hij vrienden. Zijn zus helpt hem bij administratieve zaken.

Toelichting op 'Het 'Koekoeksjong' of 'Bijzonder Persoon'

Bij deze mensen is hun behoefte aan individualiteit hun zwakke en hun sterke punt.

Ze hebben een duidelijke eigen mening over hun ziekte, die al dan niet in overeen-

stemming is met die van de behandelaar. Ook over verschillende andere zaken of men-

sen laten ze graag hun licht schijnen. Er bestaat de behoefte om erkend te worden in

de eigen bijzonderheid en ook om het lot (voor een deel) in eigen hand te hebben.

Daarom zijn ze het soms, of in sommige periodes wel eens met de behandelaar voor

wat betreft de noodzaak van structuur of van medicijnen. Soms kunnen ze echter ook

een volslagen verschillende mening hebben. Dit kan zijn wanneer ze bang zijn om

door de behandeling de controle te verliezen. Ze besluiten dan bijvoorbeeld om de

medicijnen te laten staan of op andere wijze een geheel eigen weg in te slaan. Enerzijds

willen ze graag zelf verantwoordelijk zijn, anderzijds kunnen ze zich in periodes vol-

strekt onverantwoordelijk gedragen. Dit kan, behalve tot stoppen met medicijnen ook

leiden tot het verbreken van het contact met de behandelaar. Eén en ander gaat vaak

gepaard met heftige maniforme psychoses, vaak na het staken van medicatie. Vaak zijn

het mannen die een moeder op de achtergrond hebben waar ze naartoe vluchten als

het enorm uit de hand is gelopen en die vaak figuurlijk maar soms ook letterlijk de

klappen op moet vangen. 
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In de psychotische episodes is het ook de moeder of een partner met een moederrol

die bij de behandelaar of de GGz aan de bel trekt en om hulp roept voor haar zoon of

dochter. De gedwongen opnames met alle vernederingen die daar bij komen kijken

(overmeestering door politie, inbewaringstelling, 'gedwongen' medicatie, separeren,

en later onder druk van een Rechtelijke Machtiging (RM) medicatie moeten accepte-

ren) leiden tot een krenking die ze proberen te compenseren door bijzonder te zijn.

Soms kan dit leiden tot herhaling van het patroon met alle tragiek voor hem en zijn

familie en moeder. Er is regelmatig strijd tussen patiënt en behandelaar of patiënt en

zijn familie. De moeder heeft moeite om grenzen te stellen en kiest er meestal toch

weer voor om hem (of haar) zijn zin te geven, met hem mee te buigen en de proble-

men die hij achterlaat op te lossen. Zowel door de behandelaar als door vader, de

broers/zusters of andere naastbetrokkenen wordt dit met lede ogen aangezien.

Kinderen en vader voelen zich soms 'uit het nest geduwd' door de plaats die de patiënt

figuurlijk inneemt. Het gevolg kan zijn dat andere familieleden het opgeven en zich

verwijderen van de patiënt en moeder. Moeder komt dan alleen te staan met de patiënt. 

Door de omgeving worden deze patiënten door hun bijzondere gedrag vaak als excen-

trieke persoonlijkheden gezien. Niet als gek, behalve misschien tijdens psychotische

episodes, maar ook niet als helemaal normaal.

6.2.5 DE 'COMPUTER'
Robert

Robert vertelt onderstaande tijdens een interview samen met zijn vader, Paul (een goede
vriend van hem) en zijn behandelaar, een psychiater. Zijn moeder is niet aanwezig. Zijn
ouders zijn vele jaren geleden gescheiden en zij vindt het moeilijk om samen met haar ex
zo'n gesprek bij te wonen. Paul kent Robert al van jongs af aan, heeft een HBO-opleiding
en werkt in een leidinggevende functie bij een bank.

Wanneer Robert, een 26-jarige student bedrijfskunde aan de technische universiteit, de
vraag krijgt voorgelegd wat volgens hem zijn psychoses heeft veroorzaakt en of er bepaal-
de gebeurtenissen in het verleden zijn waar hij dan aan denkt, aarzelt hij wat. 
"Het kan zijn dat de scheiding van mijn ouders, toen ik 9 was, er toe heeft bijgedragen.
Maar misschien is het ook aangeboren, iets dat je in je hebt. En dat dat dan loskomt als
je veel drugs gebruikt zoals ik, voordat ik psychotisch werd. In ieder geval ben ik ook door
de drugs, zowel harddrugs als softdrugs, psychotisch geworden." 

Vader en Paul zijn het grotendeels met de verklaring van Robert eens. Drugs, vooral blowen
zijn een belangrijke oorzaak en wellicht ook aanleg. Ook veel drukte in de vorm van teveel
mensen op zijn lip of teveel opwinding kan een psychose dichterbij brengen. En inderdaad
ontstonden twee van de drie doorgemaakte psychoses na overmatig gebruik van respectieve-
lijk hard- en softdrugs. De derde psychose kreeg hij tijdens een vakantie in het buitenland. 

Toch zijn er ook duidelijk accentverschillen over hoe de aanwezigen over de psychose den-
ken. Robert is nog steeds boos over hoe de gedwongen opname 4 jaar geleden is gelopen.
Hij voelde zich toen overvallen en vernederd. Over de totstandkoming van de inbewarings-
telling zegt hij:
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"Toen ik opgenomen werd met IBS die was eigenlijk uitgeschreven nadat er 2 minuten
met mij gepraat was hebben ze me opgesloten. Gekeken naar wat ik van plan was en
wat ik zou doen of er gevaar was voor mijzelf, of voor anderen uit mijn omgeving. Ik
vond dat dat er niet was, zij vonden van wel (…). Dat ze mij als bedreigend hebben
ervaren, dat snap ik dan niet. En toen ik eenmaal werd afgevoerd, mocht mijn moeder
me niet zien. Zij vroeg om mij en ik vroeg naar haar." Vader begrijpt dit maar laat ook
wel merken dat die gedwongen opname naar zijn idee wel hard nodig was. 

Robert wil vroeger of later, liefst vroeger, met de medicijnen stoppen. Hij ziet het als een
soort eerherstel, een manier om de nare psychotische periodes af te sluiten. "Je hebt geen
afsluiting nu voor die psychose, als je stopt met medicijnen dan kan je die periode
gewoon afsluiten, achter me laten en dan is het niet meer. En als je nou je hele leven
medicijnen moet slikken dan is het niet afgesloten dan speelt door mijn hele leven de
psychose van toen. (…) Maar nu moet ik wel elke dag een pilletje slikken. Elke dag er
aan denken omdat het anders fout gaat. Als ik hem vergeet dan slik ik daarna vanuit
de gedachte nou moet ik hem niet níet slikken want anders heb ik een probleem."
Hij heeft echter het idee dat Erica, zijn behandelaar daar anders over denkt en juist lie-
ver ziet dat hij meer antipsychotica gebruikt. Tijdens het individuele interview, zonder
Erica erbij klaagt hij er over dat ze hem hiermee een keer heeft overrompeld. Robert: "Ik
stond al, ik stond 2 maanden of zo op 2 milligram of ja ze wist het niet of zo en ze was
het vergeten en toen hoorde ze dat het 2 milligram was en toen heeft ze me gelijk weer
naar 4 milligram uh gehaald en toen baalde ik echt, dat ik toen ja heb ik gezegd. Laatst
wilde ze dat weer doen maar deze keer dacht ik, nee, en ik heb de verhoging geweigerd
zodat ik nu al vier maanden op 3 milligram sta."

Inderdaad is Erica bang dat Robert weer psychotisch zal worden als hij zijn medicijnen
afbouwt. Dit benoemt ze ook in het gezamenlijke interview: "Ik denk dat ik jou dan
vaker zou willen zien, zo'n psychose dat is gewoon niks. Ik denk dat je die medicijnen
gewoon nodig houdt, minimaal twee of drie milligram. Maar ik snap wel dat het moei-
lijk is voor jou."
Ook zijn vriend Paul die indertijd twee van de psychoses van dichtbij heeft meegemaakt
is bezorgd: "Nou ik zou niet stoppen als er een kans is dat je het weer terug krijgt."
Robert: "Nou die kans is er altijd. Ook als je het blijft slikken. Tenzij ik een andere her-
seninhoud zou kunnen krijgen, maar zover is de wetenschap nog niet."

De aanwezigen bij het groepsgesprek vinden wel dat het nu erg goed gaat met Robert.
De studie bedrijfskunde lijkt te lukken en hij heeft sinds kort een vriendin.
Cannabisgebruik heeft hij helemaal afgezworen. Toch is hij er zelf ook niet gerust op:
"Ik weet niet, ik heb zo het gevoel dat ik de rest van mijn leven niet helemaal psychose-
vrij kan zijn."
Onderzoeker (FT): " Je denkt dat het nog wel terugkomt?" 
Robert: "Ja, ik ben er wel bang van en zoals het dan verder gaat, ja. Ik denk dat het
dan ook wel weer over gaat, dat ik dan weer doorga met mijn leven zoals ik dat ook nu
doe." 
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Toelichting op de 'Computer'

Het gaat hier om iemand die zijn neiging tot psychose of verward raken erkent als pro-

bleem. De behandeling is niet iets dat nog als opgedrongen of ongewenst wordt erva-

ren maar als een hulpbron waar hij of zij gebruik van maakt wanneer dat nodig is. Men

wil het lot voor een groot deel zelf in de hand hebben. Meestal zijn het geen mensen

aan de rand van de samenleving maar autochtonen met een goede opleiding of met een

goed opgeleide familie. Ze komen uit een middenklasse milieu of hoger. Zowel zij als

hun familie zijn geprotoprofessionaliseerd. Dat wil zeggen dat hun ideeën over ont-

staan en oorzaak voor een groot deel overeen komen met het psychiatrisch model dat

door de meeste behandelaars wordt gehanteerd. Volgens dit model is er een gevoelig-

heid of kwetsbaarheid voor psychosen, die voor een deel is aangeboren en voor een deel

is verworven. Die kwetsbaarheid maakt dat bij stress, nare gebeurtenissen, sterke emo-

ties, drugsgebruik et cetera, de patiënt een groot risico loopt om psychotisch te worden. 

Tegen die kwetsbaarheid kan men zich door middel van bepaalde medicijnen (antipsy-

chotica) beschermen. Ook leefregels zijn belangrijk: dagstructuur, regelmaat, spannin-

gen vermijden en niet teveel 'EE' (expressed emotion). De meeste patiënten hebben dit

betoog direct of indirect (via de media of familieleden) van de hulpverlening overgeno-

men. Bijna alle psychotici die al langere tijd bij de GGz onder behandeling zijn zullen

dit betoog of een variant hiervan al een keer gehoord hebben. Omdat ze vinden dat de

behandeling er is voor hen ervaren zij die positief, als ze die negatief ervaren stoppen

ze ermee of als er geen verbetering komt proberen ze die te veranderen. 

Ze maken dus een bepaald onderscheid tussen zichzelf, hun brein en de psychotische

stoornis. Men zou kunnen zeggen dat ze hun eigen brein zien als een computer met

een hardware-probleem (de psychose) waardoor deze soms crasht. De gevolgen van dit

hardware-probleem zijn te voorkomen of verminderen met bepaalde technische mid-

delen (de medicijnen) en bepaalde tips of gebruiksaanwijzingen. Deze middelen en

adviezen worden geleverd door een helpdesk (de behandelaar). Hier maakt de patiënt

gebruik van als dit nodig is. De band en het contact met de behandelaar wordt meest-

al als positief ervaren. In de eerste plaats omdat de patiënten zich vrij voelen om er

gebruik van te maken en het met sommige zaken niet eens te zijn. Daarnaast kunnen

ze de acties van de behandelaar, die op basis van een zelfde model handelt beter plaat-

sen. Naast de persoonlijke steun hechten ze ook erg aan de medisch-psychiatrische

deskundigheid van de behandelaar. Het duurt vaak wel een aantal jaren voordat

iemand een dergelijke attitude over zijn ziekte heeft: bij Robert is de behandeling in de

eerste jaren wel degelijk opgedrongen en was hij het in die eerste jaren totaal oneens

met het VM van de behandelaar. 

Maar ook als iemand tenslotte heeft gekozen voor behandeling, komt zijn of haar ver-

haal van kwetsbaarheid voor psychosen niet altijd overeen met dat van de hulpverle-

ning. Soms wordt één deel van de stemmen of bijzondere ervaringen toegeschreven

aan een gebrek of defect maar een ander deel gezien als een positieve of bijzondere

eigenschap zoals helderziendheid of een contact met een andere wereld. Ook wordt de

kwetsbaarheid soms niet zozeer gezien als een zwakke plek of een gebrek in de herse-
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nen, maar gelokaliseerd in het lichaam als geheel in de vorm van een algehele verzwak-

king, een soort van weerloosheid, een ziekte of een gevolg van een combinatie van

doorgemaakte ziekten. Eén patiënt benoemde het als 'een slecht verdedigingsstelsel'.

Dit andere gezichtspunt hoeft niet beslist te leiden tot een verstoorde behandelrelatie

of stoppen met de behandeling. Patiënt en behandelaar kunnen het al dan niet eens

zijn om van mening te verschillen, of de patiënt geeft geen uiting aan zijn andere

gedachten maar gebruikt van de behandeling wat hij wil en denkt er het zijne van zoals

het een bewuste consument betaamt.

Belangrijk is vooral dat de patiënt geleerd heeft onderscheid te maken tussen zijn eigen

persoon en zijn ziekte of kwetsbaarheid, tussen de last (psychose) en de lastdrager (de

patiënt). Hij of zij ziet de ziekte of de psychische probleem als een realiteit in het leven.

Maar ook als een realiteit waar hij of zij, eventueel met hulp van de behandelaar of van

medicijnen niet helemaal machteloos tegenover staat. Minstens een deel van de 'locus

of control' ligt bij hem of haar zelf.

Dit verhaal komt vaker voor bij patiënten die: 

- uit de middenklasse of hogere milieus afkomstig zijn

- een goede opleiding hebben genoten

- een steunend contact met hun familie hebben

- autochtoon zijn

- niet aan de onder- of zelfkant van de samenleving zijn beland

- contact hebben met de patiëntenvereniging Anoiksis of waarvan de familie con-

tact heeft met Ypsilon. Vaak heeft de familie, net als bij Robert in een vroeg sta-

dium al contact gehad met de hulpverlening en via eigen informatiebronnen,

boeken, media, sociaal netwerk et cetera zich al redelijk snel geïnformeerd over

de psychose. 

De oplossingsstrategieën en doelstellingen van de patiënt en de familieleden liggen

dan ook in het verlengde van die van de psychiatrische hulpverlening: leren omgaan

met de kwetsbaarheid, voorkomen van de psychose, stress vermijden en medicatie.

Meestal heeft men ook geen traditionele of religieuze hulp gezocht voor de psychose. 

6.3 DISCUSSIE

Dit hoofdstuk gaat over de verhalen van patiënten waaruit de manier spreekt waarop

ze in het leven staan en de controle die ze hierop (denken te) hebben. We hebben de

patiënten gevraagd hoe ze hun 'problemen' verklaren. De meesten beschrijven deze

problemen niet alleen als psychiatrische stoornissen, maar op een veel bredere manier.

Wat eruit komt zijn niet louter de VM-en die betrekking hebben op de psychose, maar

een heel betoog waarin de patiënten aangeven wat de rode draad van hun leven is, hoe

alles met alles samenhangt. We hebben in deze betogen patronen kunnen bespeuren,

waardoor het mogelijk is geweest 'ideaaltypen' te construeren waarin elke patiënt kan

worden ingedeeld (de typen sluiten elkaar overigens niet uit). Deze methode van patro-

nen herkennen in betogen van geïnterviewden, is ook gehanteerd door Kramer et al.
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(2003). Zij menen in hun onderzoek naar betekenisgeving en coping van asielzoekers

vier patronen te herkennen. Hoewel zij andere typen ontdekten dan wij hier beschre-

ven hebben (wat niet opmerkelijk is gezien het verschil in onderzoeksgroep), komt het

contrast tussen actieve en passieve coping overeen met onze bevindingen.

Nadat de typen geconstrueerd waren, hebben we gekeken naar de samenhang van deze

typen met andere achtergrondkenmerken, zoals etniciteit. Vooral van belang is de con-

statering dat er een groep allochtone patiënten bestaat, die gekenmerkt wordt door

negatieve sociale aspecten. Zoals in de discussie van hoofdstuk 3 beschreven is, zijn

deze van invloed op het ontstaan, beloop en de beleving van ziekte.

Typen en etniciteit

De typen zijn niet evenredig verdeeld over de verschillende etnische groepen. 

Tabel 6.1 Typen per etniciteit en sekse

Hindoestaanse Turken Nederlanders

Surinamers

Man Vrouw Man Vrouw Man Vrouw

'Calimero' 5 1 8 0 1 0

'Assepoester' 0 3 0 2 0 1

'Gehoorzame Patiënt' 0 2 0 0 3 1

'Koekoeksjong'/ 5 0 5 0 3 3

'Bijzonder Persoon'

'Computer' 1 0 1 0 8 0

Totaal (n) 11 6 14 2 15 5

De verhalen van 'Calimero' en 'Assepoester' komen in vele varianten voor, maar wij

zagen ze in ons onderzoek vooral bij allochtone patiënten. Kenmerkend voor deze

patiënten is dat zij lange tijd tot de onderklasse van de samenleving behoren, geen

werk hebben en een marginaal bestaan leiden. Ook hun familie behoort meestal tot de

onderklasse van de samenleving. Wat dat betreft zijn hun ideeën en verwachtingen ten

aanzien van de oplosbaarheid van hun problemen, de maakbaarheid van hun leven en

hun eigen rol daarin niet eens per se onrealistisch of vreemd. Zij zijn objectief gezien

ook tamelijk machteloos en hun eigen sociale- en familienetwerk, voor zover aanwezig,

bestaat veelal uit mensen behorend tot diezelfde onderklasse die net zo onmachtig

zijn, of zich zo voelen.

De 'Gehoorzame Patiënt' is meestal een Nederlander en kan uit verschillende lagen

van de bevolking komen. Dit type patiënt komt onder de Turkse patiënten niet voor en

onder Hindoestaanse Surinamers bij slechts twee vrouwelijke patiënten. Dit kan ver-

oorzaakt zijn doordat de onderzoekers met hun eigen bril naar het materiaal hebben

gekeken. Door hulpverleners is vaak verteld hoe lastig Turken te behandelen zijn

omdat zij onder andere de taal slecht spreken en afgeschermd worden door familie.

Misschien hebben deze verhalen de kijk op de Turkse patiënten beïnvloed. Aan de
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andere kant wil gehoorzaam zeggen dat de patiënten hun behandelaar volgen, dit komt

in deze groep (om welke reden dan ook) niet zo uitgesproken voor.

'Bijzondere Personen' komen onder alle etniciteiten voor, maar bij allochtonen alleen

onder mannen. Binnen dit ideaaltype vinden we, bij allochtonen, ook vaak aspecten

van het 'Calimero' type. 

Het 'Computer' type vinden we voornamelijk onder de autochtonen. Zij en hun familie-

leden hebben goede opleiding genoten. Ze komen niet uit een lager sociaal milieu, maar

uit een middenklasse of hoger. Zowel het opleidingsniveau, sociale en economische klas-

se als de ideeën van deze types, zijn het meest vergelijkbaar met die van behandelaars.

Concluderend vinden we allochtonen ingedeeld in die typen die de problematische ver-

houding met het leven, de omgeving en instanties beschrijven; de 'Calimero's' en

'Assepoesters'. Autochtonen vinden we juist onder 'Gehoorzame Patiënten' en

'Computers', die hun behandelaars volgen in hun opvattingen over de ziekte en wat

een goede behandeling is. Dit komt overeen met de patronen die in de levensverhalen

kunnen worden bespeurd. De Turkse en Hindoestaans Surinaamse patiënten kennen

over het algemeen een levensgeschiedenis waarin negatieve sociale aspecten als 'soci-

al defeat', stress en marginalisatie een grote rol spelen. Zij hebben als slotstuk psycho-

tische klachten gekregen. Autochtonen kennen vaker een beloop van de schizofrenie,

zoals de ziekte beschreven staat in de psychiatrische handboeken, niet zo duidelijk in

verband te brengen met externe omstandigheden. 

Op basis van deze pragmatische, deels intuïtieve analyse van de gegevens kunnen op

een meer systematische manier verbanden worden aangetoond tussen de manier

waarop patiënten met hun totaalsituatie omgaan en andere kenmerken zoals migratie-

geschiedenis, maatschappelijke positie of ziekte. Deze analyse kan verder gebruikt

worden als het uitgangspunt voor nader onderzoek, waarin gerichter wordt gevraagd

naar bepaalde aspecten, zoals ideeën omtrent psychosen. 

Behandelaars hebben gebrekkige kennis over de leefwereld van, met name allochtone,

patiënten. Deze kennis beperkt zich tot de periode (het dossier) dat de patiënt bij hem

of haar in zorg is. Dit geldt vooral voor de behandelaars met een verpleegkundige ach-

tergrond. We hebben dit verschil tussen verpleegkundige en therapeutische disciplines

proberen te verklaren door hun verschil in kennis en kunde en werkopdracht.

Bovendien blijken patiënten niet 'at random' te worden toegewezen aan behandelaars.

De verpleegkundigen 'krijgen' juist die patiënten met wie eerst allerlei praktische pro-

blemen opgelost dienen te worden, patiënten die in ernstige psychose verkeren en

waar op dat moment moeilijk een gesprek mee te voeren is in het kader van opdoen

van kennis over diens achtergrond. Hierover meer in hoofdstuk 8, als het gaat om ver-

schillen tussen disciplines in werkwijzen en behandeling.

De manier waarop een behandelaar is gevormd door zijn of haar achtergrond en disci-

pline, heeft een belangrijke invloed op de aansluiting bij de patiënt. We hebben gezien
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dat de leefwerelden van de patiënten en behandelaars vaak mijlenver van elkaar verwij-

derd zijn. Behandelaars lijken zich te weinig bewust van de problemen die dit kan ver-

oorzaken. 

Deels komt dit doordat, volgens het huidige dominante paradigma, de medisch-biolo-

gische zijde van de ziekte centraal staat en de context gezien wordt als van weinig

belang; ook zonder deze context waren patiënten psychotisch geworden. Ook speelt

mee dat veel behandelaars weinig besef hebben dat zij zelf ook handelen vanuit een

bepaalde achtergrond, met eigen gebruiken, normen en waarden.

Een mogelijke oplossing voor deze onbekendheid van contexten is het betrekken van

familie bij de behandeling van een patiënt. Zij kennen immers als geen ander de con-

text, de leefwereld waarin een patiënt zich beweegt. 
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7.1 INLEIDING: DIMENSIES VAN EEN VM

In het vorige hoofdstuk typeerden we patiënten aan de hand van hun veelomvattende

verhaal en hun houding ten aanzien van het leven. Een van de aspecten die hierbij van

belang was, is de manier waarop mensen in het leven staan, ook wel aangeduid met

'locus of control'. In de verhalen is beschreven hoe mensen de eigen greep op het leven

en op hun psychose ervaren.

Desalniettemin zitten in deze verhalen verwijzingen naar de oorzaak van hun psycho-

se waarvoor de patiënten in behandeling zijn, naar mogelijke oplossingen en hun rela-

tie met de psychiatrie. In dit hoofdstuk gaan we verder in op deze aspecten van het

brede verhaal van de patiënt. 

Flexibiliteit Verklarende Modellen

Hoewel de naam zo doet vermoeden, is een Verklarend Model geen eenduidige factor

die een betrokkene paraat heeft en dat enkel door ons opgeschreven diende te worden.

Het is niet als een bloedgroep of kleur ogen, een vaste eigenschap. Uit de interviews

blijkt dat de meeste patiënten meerdere verklaringen en ideeën tegelijk hebben over

ontstaan en oorzaak van hun ziekte, over de behandeling en toekomstverwachtingen.

Ook zijn deze ideeën erg afhankelijk van de context waarin het verhaal verteld wordt.

Dat geldt overigens ook, zij het in mindere mate, voor de naasten en behandelaars. 

Ondanks het feit dat een VM geen statische eenheid vormt, is het wel mogelijk om mid-

dels de handreikingen die Kleinman hiervoor gegeven heeft (Kleinman, 1978a, 1978b;

Kleinman et al., 1978), verschillende aspecten van VM-en te analyseren en te vergelijken.

Kleinman, Eisenberg en Good (1978) stellen de volgende vragen om de VM-en van een

patiënt te ontdekken. 

Questions for eliciting a patient's Explanatory Model (Kleinman et al., 1978)
1. What do you think has caused your problem?
2. Why do you think it started when it did?
3. What do you think your sickness does to you? How does it work?
4. How bad [severe] do you think your illness is? Do you think it will last a long time, or will

it be better soon, in your opinion?
5. What kind of treatment would you like to have?
6. What are the most important results you hope to get from treatment?
7. What are the chief problems your illness has caused you?
8. What do you fear most about your sickness?
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VM-en zijn geen onmiskenbare cognitieve blauwdrukken waarmee het gedrag van

mensen op een deterministische manier wordt bepaald. Dit wordt ook door Kleinman

(1980, p. 107) benadrukt: "Vagueness, multiplicity of meanings, frequent changes, and

lack of sharp boundaries between ideas and experiences are characteristic of lay EM."

Uit het voorgaande volgt dat de samenstelling van een VM heterogeen is: men kan een

vergelijking treffen met een salade, die samengesteld wordt uit verschillende soorten

ingrediënten. Hierbij kan een onderscheid worden gemaakt tussen 1) de basis (groen-

ten) 2) de saus en 3) de overige kruiden. Vaak kunnen bovengenoemde ingrediënten

redelijk willekeurig gemengd worden. Ook binnen de typebeschrijvingen in het vorige

hoofdstuk hebben we verschillende soorten ingrediënten kunnen onderscheiden en

merken wij op dat deze verschillende ingrediënten in verschillende combinaties en

hoeveelheden door elkaar voorkomen. 

Men zou deze ingrediënten ook drie dimensies of categorieën kunnen noemen. De

eerste dimensie is beschreven in het vorige hoofdstuk en betreft de basishouding van

patiënten. De tweede en derde dimensies staan dichter bij een VM in een meer uitge-

klede vorm. De tweede dimensie komt overeen met de verhalen (hypothesen) over het
ontstaan en de oorzaken van de problemen. Er kunnen meerdere verhalen over oorza-

ken bij één patiënt voorkomen. Vaak is dit ook het geval. Deze onderdelen van de ver-

halen beantwoorden vaak ook de vraag wat de ziekte inhoudt en wat dat voor hen betekent.
Deze dimensie wordt beschreven in paragraaf 7.2.

De derde dimensie gaat over wat iemand denkt dat hij wil of kan doen aan de problemen
en wat er helpt of zou kunnen helpen. Soms komen hier ook de toekomstverwachtingen

bij, maar soms ontbreken deze geheel. Vaak gaat het om manieren om de symptomen

of de problemen onder controle te krijgen en te verminderen. Dit geldt zowel voor wat

iemand zelf doet of kan doen als wat voor baat hij denkt te hebben van de behandeling

of welke behandeling hij zou moeten krijgen. Wat helpt? (paragraaf 7.3)

De presentaties in de paragrafen 7.2 en 7.3, betreffen de 'uitgeklede vorm' van VM-en,

zoals we die in de verhalen konden bespeuren. In paragraaf 7.4 zullen we de interne

consistentie van deze VM-en bespreken. Geeft de genoemde oorzaak een aanwijzing

voor de oplossingsstrategie die gevolgd wordt?

In paragraaf 7.5 besteden we apart aandacht aan de inhoud van psychoses zoals deze

door patiënten verteld werden. Ook hierbij spelen achtergrond en etniciteit een rol. De

inhoud van de psychose bleek, zeker in de beginfase, een grote rol te spelen bij de vor-

ming van VM-en. 

Hierna (paragraaf 7.6) zullen we de bredere verhalen (typen) zoals we deze in het vori-

ge hoofdstuk optekenden weer verbinden met de VM-en zoals we deze hebben gedes-

tilleerd en beantwoorden we de vraag of bepaalde VM-en dominant zijn voor bepaalde

typen.

Dit hoofdstuk wordt afgesloten met een discussie (paragraaf 7.7), waarin de schijnba-

re ongrijpbaarheid van VM-en centraal staat.
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7.2 ONTSTAAN EN OORZAAK VAN DE ZIEKTE

VM-en moeten onderscheiden worden van algemene opvattingen over een ziekte.

Algemene ziekteopvattingen bestaan onafhankelijk en voorafgaande aan een bepaalde

ziekte-episode. Hoewel VM-en steunen op deze algemene opvattingen, zijn ze ontwik-

keld in een respons op een bepaald gezondheidsprobleem, een specifieke ziekte-episo-

de die op een bepaald moment speelt. Daarom is het ook noodzakelijk om dit probleem

in die concrete context te onderzoeken (Kleinman, 1980, p. 106).

We beschrijven hieronder de verklaringen die patiënten noemden voor het ontstaan

van hun ziekte; psychoses. De genoemde oorzaken van de problemen, die wij psycho-

se noemden, of hiermee sterk in verband brachten, hebben we onderverdeeld in de

categorieën:

7.2.1 Biologische oorzaak of erfelijk bepaald

7.2.2 Gevoeligheid en stress

7.2.3 Door iemand aangedaan

7.2.4 Levensstijl

7.2.5 Religieuze verklaring

Een VM houdt een verwijzing in naar een ziekte (episode), in dit geval psychose. Er

waren enkele patiënten die ons idee over hun problemen als zijnde psychotisch niet

deelden. Daardoor konden we geen duidelijke oorzaak uit hun verhaal halen, immers

een oorzaak waarvan dan? Deze patiënten worden beschreven onder 7.2.6 Geen oor-
zaak want er is geen probleem.

Vrijwel alle patiënten noemden niet één, maar meerdere mogelijke verklaringen voor

problemen die wij als psychotisch duidden. Sommige combinaties sluiten elkaar niet

uit, of liggen in het verlengde van elkaar, zoals 'biologisch bepaald' en 'gevoeligheid'.

Maar het kwam ook voor dat mensen tegelijkertijd ogenschijnlijk tegengestelde verkla-

ringen gaven voor het ontstaan van hun probleem. Bijna niemand weet precies aan te

wijzen waar de oorzaak ligt, ze krijgen ook geen antwoord op deze vraag van hun

behandelaars, daarom noemen ze verschillende mogelijkheden waaraan ze zelf

gedacht hebben.

In de onderstaande paragrafen zijn derhalve die patiënten genoemd, voor wie het

betreffende VM het meest prominent beschreven werd in hun verhaal. Het was het

meest dominante, beste uitgewerkte VM, maar niet het enige.

7.2.1 BIOLOGISCHE OORZAAK OF ERFELIJK BEPAALD
Susanne: "Hoe ik dat gekregen heb… Ik heb een hele stressvolle jeugd gehad, ze waren wel
lief voor me maar ik kon maar heel weinig letters uitspreken. Ik kon m'n eigen naam pas
uitspreken toen ik 11 was. Maar ik denk dat er misschien een hele hoop in de hersenen aan-
wezig is. Dat het aanwezig is en dat er toch wat van aanleg en een stressvolle jeugd ja.
(…)
In de familie komt gestoordheid veel voor. Ik kom uit een gegoede familie die veel getrouwd
is met dezelfde adellijke familie. Er dus inteelt geweest in onze familie. We hebben schizo-
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frenen, twee tantes, en mijn broer is autistisch. Dat is toch zo drie keer. Ze hebben de
stamboom uitgezocht en toen kwamen ze iedere keer op die zelfde familie uit.

Doordat mensen vroeger al vaak ziek waren, of op een andere manier een afwijking

menen te herkennen in hun eigen lichaam, zoals te kleine hersenen, hebben zij nu last

van symptomen die door de hulpverleners met psychose worden aangeduid. Ook zijn

er een aantal mensen die het vroeger niet aan zichzelf merkten, maar doordat hun

(naaste) familieleden ook last hebben van dezelfde symptomen, menen ze dat ze erfe-

lijk belast zijn. Er zit duidelijk iets in de genen niet goed.

Hoewel het vooral de autochtone patiënten zijn die deze mogelijk oorzaak benoemen,

zijn er ook veel allochtone patiënten die een biologische oorzaak terloops noemen. Zo

vertelde een Hindoestaans Surinaamse patiënte dat ze door haar schoonfamilie

behekst is en dat ze de eerste keer in de war raakte nadat ze, ongeveer een jaar voor de

problemen met haar schoonfamilie, een busongeluk had gehad waarbij ze een hersen-

schudding opgelopen had. Deze hersenschudding heeft delen in haar hoofd bescha-

digd waardoor ze misschien psychotisch is geworden.

Ook Turken noemen een ongeluk of ziekte terloops als mogelijke oorzaak, maar nooit

als belangrijkste oorzaak. 

7.2.2 GEVOELIGHEID EN STRESS
Jan is een 63 jarige Nederlandse man die vertelt hoe het jaren geleden 'mis' ging, waarom
hij een psychotische episode doormaakte. 
Jan: "Ja, ik weet ook niet wat het is, ik heb verschrikkelijk hard gewerkt, ik heb mijn huis
verbouwd en ik was ook voorman bij een bouwbedrijf en ik heb mijn huis verbouwd. Ik
had ook een huis in twee andere dorpen. Dat stond op naam van mijn vrouw, het was
voor mijn kinderen. En die huizen was ik ook nog aan het verbouwen en toen achttien
jaar geleden was de prijs … [schudt zijn hoofd] toen stortte ik in toen kon ik niks meer en
had ik nergens geen zin meer in." 
Onderzoeker (LO): "Wat merkte u daarvan?"
Jan: "Ja, je wil niet meer. Ik had geen zin meer om voor mijn gezin te werken ook ik kon
dat niet meer opbrengen, kon het niet meer opbrengen. Ik had zo hard gewerkt en die
drang altijd om te zorgen dat alles er was ja dat was ik zat geworden ik kon het niet meer
opbrengen. (…) En toen, ja, ik ging afgeven op gekleurde mensen, ik werd racistisch
gewoon. Ik dacht dat ze mij moesten hebben. Agressief werd ik want ik heb eh, ook
iemand geslagen. Nee, dat mocht niet. Hij raakte me aan en ik had vroeger in dienst
geleerd dat je niemand mocht aanraken. Daar kon ik niet tegen, en wou ik hem de deur
uit zetten, dus reageerde ik en sloeg ik hem. Toen hebben ze me in de boeien geslagen en
naar het ziekenhuis gebracht en daar heb ik medicijnen gekregen. Maar ik ben er niet
lang geweest, ik geloof twee of drie maanden en toen was ik alweer thuis. En toen was m'n
vrouw inmiddels al vertrokken…

Ik heb er nu geen last meer van, ik heb nergens geen last meer van. Maar eh, ik heb het
nog een keer gekregen. Toen was ik weer gaan werken en toen heb ik het voor de tweede
keer gehad. Ik denk dat het met stress te maken had."
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Patiënten die stress als oorzaak aanwijzen, noemen hun ziekte meestal 'overspannen-

heid'. Ze hadden het druk met studie, huis verbouwen, stonden voor belangrijke beslis-

singen, et cetera. Dat werd hen, gevoelige personen zijnde, teveel. Deze combinatie van

gevoeligheid en stress resulteert in 'overspannenheid'. Van deze overspannenheid

geven ze een beschrijving die overeen komt met een psychose. De 'gevoeligheid' heeft

een dubbele betekenis. Deze patiënten zijn enerzijds gevoelig omdat ze zich gebeurte-

nissen en omstandigheden sterker aantrekken dan anderen en anderzijds hebben ze

een 'zwak punt' in hun hoofd waardoor ze gevoelig zijn voor psychoses, gevoelig in de

betekenis van kwetsbaar. Door stress zal dit kwetsbare punt opspelen. Deze oorzaak

van gevoeligheid en stress, wordt vooral door Nederlanders benoemd.

7.2.3 DOOR IEMAND AANGEDAAN
a. Verwaarlozing en mishandeling

De oorzaken van de psychoses van Monika zijn vooral te vinden in de mensen om haar
heen. De belangrijkste oorzaak is haar opvoeding. Of 'mijn verleden' zoals ze dat zelf
noemt. Er waren geen bijzondere aanleidingen of heftige gebeurtenissen, maar ze voelde
zich thuis, niet op haar gemak. Voor haar moeder was ze bang, haar vader was alleen op
zichzelf gericht en schreeuwde tegen haar. 
Tijdens haar psychoses spelen deze mensen een grote rol. 
"Ja m'n verleden kwam op me af, dus hele snelle gedachtes, geleid door een stem eh…
Gewoon eh hoe mijn opvoeding is geweest, bij mijn ouders. Ik zie hen toch wel als een deel
verantwoordelijk dat ik in de psychiatrie terecht ben gekomen. Zeker weten. Ja en ook voor
een deel mijn ex-vriend, en een deel met mijn verleden met school, ook wel denk ik. En
misschien wat andere mensen die eh…Maar ik denk dat het toch door die opvoeding komt
dat je in de psychiatrie terechtkomt hoor."
Over deze opvoeding geeft ze een voorbeeld: "Ehm… ja … Ja ik heb wel jaren gekampt met
hyperventilatie en ik heb vanaf jong al vreselijke angsten, dus… Maar mijn ouders deden
er niks aan. Ja ze zeiden, ja als je bang bent dan pakken ze je juist. Ja wat schiet je daar
nou mee op?"

Patiënten als Monika verwijten hun familieleden dat zij hen zoveel hebben aangedaan,

dat ze daardoor psychotisch zijn geworden. In de meeste gevallen waren deze verwij-

ten te controleren en waren daadwerkelijke gebeurtenissen, mishandelingen en tijds-

periodes aan te wijzen. Denk met name aan (geestelijke) mishandeling door echtge-

noot of ouders. Dit werd meestal ook door de behandelaar benoemd. Deze verwijten

konden objectief ook zo gezien worden. 

b. In de steek gelaten

In de subcategorie van patiënten die zegt dat de problemen hen door iemand zijn aan-

gedaan, gaat het om mensen die zich in de steek gelaten voelen. Het gaat om vier men-

sen (drie Turken, één Nederlander) bij wie het netwerk is weggevallen en die eenzaam-

heid benoemen als oorzaak van hun psychische problemen. 

Ali, de Turkse man die eerder aan het woord was zegt over het begin van zijn proble-

men:
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"Mijn gedrag is veranderd, tot ik ging trouwen was alles goed. Het eerste jaar is het goed
gegaan. Pas 5 jaar nadat we getrouwd zijn is mijn vrouw naar Nederland gekomen. In
die tijd zijn mijn ouders teruggekeerd naar Turkije en bleef ik hier alleen achter. Toen
begonnen de problemen." 

Zoals we in hoofdstuk 3 zagen is zijn vrouw pas na vijf jaar naar Nederland gekomen

omdat de familieoudsten hem niet vertrouwden. Hij was drugs gaan gebruiken. Naar

eigen zeggen vanwege eenzaamheid en gevoel in de steek gelaten te zijn door zijn

ouders. 

Ali : "Ik ging drugs gebruiken en toen ben ik ziek geworden".
Onderzoeker (LO): "In welke zin ziek?"
Ali: "Dat ik stemmen hoorde, ik heb een psychose gehad. Ik word heel snel boos. Nog
steeds."

De Turken die eenzaamheid als belangrijke oorzaak noemen hebben geen naaste ver-

wanten (meer) in Nederland wonen. De ouders van Ali keerden terug naar Turkije. De

twee andere Turkse patiënten die eenzaamheid noemden kwamen naar Nederland in

het kader van hun huwelijk met een in Nederland wonende vrouw. Dat huwelijk

strandde in beide gevallen snel. De sociale leegte, de eenzaamheid, die hierdoor ont-

stond zien zij als belangrijkste oorzaak voor het psychisch ziek worden. Bij deze twee

mannen is het niet de oorzaak van de eerste ziekte-episode, die diende zich aan tijdens

het huwelijk en was de aanleiding voor de scheiding. Maar op het moment van dit

onderzoek stond het thema 'ervaren eenzaamheid op dit moment' centraal, in hun ver-

haal en in hun VM van de psychische problemen op dit moment.

c. Seks en seksualiteit

"Ik ging vaak meisjes kijken, maar dat doe ik nou niet meer hoor! Dat was in mijn puber-
teit, weet je wel? Nou doe ik dat niet meer, ik kijk wel uit. Als je dat doet dan word je dik,
dan word je nooit dun meer. Je leeft pas na je 40e. Want na je 40e ga je je anders gedra-
gen of zo weet je ga je dingen anders voelen dan ga je minder achter meisjes weet je? Dat
is het belangrijkste wat ik je nou zeg. Eh nu woon ik alleen ik hoef geen meisjes meer.
Daarna ga ik weer kijken. Hoe ouder je bent, hoe wijzer je bent."

Jahroe, een Hindoestaans Surinaamse man van 36 is ervan overtuigd dat hij na zijn 40e

geen psychische problemen of psychotische ervaringen meer zal hebben. 

Hij heeft bij zijn ex-vrouw, waar hij kort mee getrouwd is geweest een aantal jaren gele-

den een kind verwekt.

"Dankzij mijn kindje heb ik Sifa (hindoeïstische God) licht gegeven. Daarom zeg ik, ik
hou van Sifa. Toen kreeg ik van Sifa de macht. Van Sifa krijg ik die stem maar hij maakt
me niet gek nee hij maakt me wijs!"
(…)
"In de puberteit hoorde ik liedjes. En via die liedjes begreep ik van oeh, pas op jongen. Ik
hoorde die liedjes bij mijn familie. Die liedjes waarschuwden me. 
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Het leven is eigenlijk maar vier dagen van liefde. Dan wordt je groot en lang. Weet je. Je
wordt dikker als je eenmaal dik bent word je nooit dun, blijf je dikker worden. Als je lief-
de hebt word je dik en lang. Snap je wat ik zeg? Liefde maakt je kapot."
Onderzoeker (LO): "En dat was bij jou ook fout gegaan?"
Jahroe: "Nee, na een tijdje wist ik het. Na een tijdje pas op jongen, liefde geeft belangrij-
kere dingen van het leven. Er zijn belangrijke dingen in je leven, moet je uitkijken, pas op
met liefde. Liefde kan je rijk maken, liefde kan je arm maken. Je kan het met arme men-
sen doen je kan het ook bij rijke mensen doen. Snap je wat ik bedoel. Liefde is belangrijk.
Liefde kan je niet kopen. Dat is hele dure ding."

Na een enigszins warrig betoog wordt duidelijk dat hij, door zich niet te beheersen op

seksueel gebied, zoals masturberen in het openbaar en het bezoeken van prostituees,

problemen over zich heeft afgeroepen, waarvoor hij al gewaarschuwd was door de lied-

jes die bij zijn familie gezongen werden.

Bij deze patiënten is door het hebben van seks iets in hun lichaam veranderd dat de

problemen van nu veroorzaakt. Of juist door het gebrek aan seks zijn de 'verkeerde

dingen' in hun lichaam blijven zitten, waardoor ze ziek zijn geworden.

Bij de eerste twee verklaringen onder 'door anderen aangedaan' wordt op directe wijze

de 'schuld' gelegd bij de anderen. Doordat 'zij' mij zo hebben behandeld is het mis

gegaan. In deze derde categorie hebben mensen zelf ook een aandeel gehad in het ont-

staan van hun problemen.

7.2.4 LEVENSSTIJL
Jahroe, een Hindoestaans Surinaamse man van 36: "Ik ging met Hollandse vrienden een
jointje roken een biertje blablabla, je weet wel hoe het gaat. Alleen maar om een beetje, ja
een beetje sociaal te zijn, wat ik toen dacht dat dat normaal was. Maar nu heb ik dat
gelukkig niet meer en heb ik daar andere gedachten over. Maar goed, toen draaide ik hele-
maal door. En hoe kwam dat nu? Nu weet ik dat zoals de boeken dat beschrijven, ik
kwam gewoon slaap tekort. Ik was gewoon een gezonde jongen van geboorte af, ik ben
nooit ziek geweest, nooit rare dingen vanaf mijn geboorte tot mijn 16e, 17e gewoon nacht-
dienst werken. Dat deed ik puur voor het geld, want je verdiende ja, toen was dat onge-
looflijk veel 3.000 gulden per maand voor iemand van 16, 17 nou dat is ongelooflijk veel
geld. Ik wilde een auto en ik wilde naar Suriname reizen en noem maar op en ik ging
naar Japan en zo. Maar helaas het is niet gelukt, omdat ik helemaal echt uh, doordraai-
de en dat komt puur door die uh nachtrust die ik miste. Andere mensen die worden er
tachtig mee, maar ik kon er gewoon niet tegen. Ik kan ook niet tegen drank, ik kan ook
niet tegen drugs, ik kan niet tegen een biertje en ik moet heel vroeg slapen. 
Sinds ik dat vanaf het begin van het jaar doe, dan moet je eens kijken in een paar maan-
den nu en een paar maanden geleden was ik helemaal nog uh, kon ik niet eens naar De
Mammoet. Mijn moeder moest alles voor mij komen doen. En ik ben dan ook sedert een
jaar gaan stoppen met roken en ook met drank. Ik was een gelegenheidsdrinker en ook om
in slaap te komen hoor. Ik was niet een alcoholist en dan dronk ik gewoon pure Russische
wodka Smirnov, en dan een beetje, en dat laat je echt in slaap vallen. Maar ja zo kan je
ook niet gezond oud worden. Dus ik moest stoppen met al die troep en zo ben ik gewoon
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weer helemaal teruggekomen naar mijn eigen ik."

Drugs wordt het vaakst genoemd als ongezonde levensstijl waardoor ze psychotisch

zijn geworden. Maar ook ongezond eten, weinig slaap en hard werken komen terug in

de verhalen van mensen die menen in de problemen te zijn geraakt doordat ze op een

ongezonde wijze leefden.

Het zijn voornamelijk de Nederlanders die de oorzaak van hun problemen bij hun

eigen onverstandige leefwijze, hun eigen gedrag leggen. Dit wordt ook veel door

Hindoestaanse Surinamers genoemd en slechts twee keer door Turken (drugsgebruik).

Dit betekent overigens niet dat hier sprake is van een hoge mate van 'locus of control'.

Met name drugsgebruik wordt gezien als iets dat hen is overkomen, of door anderen

is opgedrongen.

7.2.5 RELIGIEUZE VERKLARING
Meriam, die in het vorige hoofdstuk aan het woord was, ziet en hoort nare geesten; cin-

ler die boos op haar zijn.

"En toen heb ik misschien zo maar water gegooid over de kinderen van die geesten en
daarom nemen ze nu wraak en zien ze me nu als vijand."

Roy (Hindoestaanse Surinamer) is ervan overtuigd dat er Voodoo over hem is afgroe-

pen toen hij op de middelbare school zat.

"Ik was heel erg intelligent, om het zo te noemen, als ik dat van mijzelf mag zeggen. Ik
kon heel goed leren en schrijven, maar op een of andere manier hebben heel veel factoren
rollen gespeeld. Achteraf denk ik bij mijzelf, ik had niet zo moeten zijn. Er is voodoo op
me afgestuurd door jaloersigheid, omdat ik goed kon studeren en zo. Veel dingen, het heeft
met veel dingen te maken."

Eén van de Turkse patiënten heeft in Turkije een opleiding tot Imam gevolgd. Hij kent

de koran uit zijn hoofd (wat door overige familieleden wordt bevestigd) en heeft bepaal-

de kennis, krachten en contact met geesten, wat hem tot een medium maakt die ande-

ren kan helpen. Hij heeft geprobeerd een familielid beter te maken, die wangedrag ver-

toonde naar diens ouders. Tijdens deze 'sessie' is hij echter zelf ziek geworden. Hij kon

niet meer slapen, liep dag en nacht heen en weer in zichzelf te lachen en hoorde

vreemde geluiden, alsof er steeds straaljagers over kwamen. Zijn broer heeft hem naar

een dokter gebracht die hem doorverwees naar een GGz instelling.

Slechts vier patiënten (twee Turkse en twee Hindoestaans Surinaamse) geven een reli-

gieuze verklaring voor het ontstaan van hun psychoses. Door de Nederlandse patiën-

ten werden religieuze factoren niet als voornaamste reden genoemd, hoewel in enkele

uitzonderingen wel zijdelings, of naast andere verklaringen.

Religieuze verklaringen worden door iedereen naast andere ideeën over oorzaak

genoemd, nooit als enige verklaring. Deze verklaring loopt niet vloeiend over, of is
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geen onderdeel van andere verklaringen, het staat volledig op zichzelf en wordt los van

andere oorzaken genoemd.

7.2.6 GEEN OORZAAK, GEEN PROBLEEM
Patiënten in deze categorie zijn het niet eens met hun behandelaars en andere hulp-

verleners dat er bij hen sprake zou zijn van een ziekte, chronische psychose en vaak

van schizofrenie. Kenmerken die door behandelaars als psychotisch worden geduid,

zien zij als onderdeel van hun normale zelf. Ze hebben geen psychotische problemen.

Misschien is er wel iets bijzonders met ze aan de hand, maar dat komt omdat ze spe-

ciaal zíjn, een bijzondere rol vervullen. Het betreft hier geen problemen die opeens

zijn ontstaan en logischerwijs worden er dan ook geen oorzaken aangewezen van een

(niet bestaand) probleem. De antwoorden op de vraag waarom zij zo bijzonder zijn dat

ze bijvoorbeeld rechtstreeks met God kunnen communiceren of dat ze helderziend

zijn, zijn vrijwel leeg. Er is geen oorzaak, het is nu eenmaal zo, ze zijn bijzonder. 

Een aantal van deze patiënten ervaart hun ervaringen niet als afwijkend van die van

andere mensen. Zo denkt Soerin (een eerder besproken Hindoestaans Surinaamse

man) dat iedereen stemmen hoort, waarom zou er dan bij hen een speciale oorzaak

moeten zijn?

Opvallend is het grote aantal Turkse mannen dat geen oorzaken benoemt, zelfs als ze

wel vinden dat er regelmatig een probleem is 'dat ze raar gaan doen', 'angstig worden'

of 'snel boos worden'. Een mogelijke verklaring is dat dit komt doordat het bespreken

en zoeken naar oorzaken iets is dat niet in hun traditie ligt. Onder Nederlanders wordt,

naast het medisch-biologisch VM, op een bijna psychodynamische wijze naar oorzaken

en betekenisgeving van problemen en misstanden gezocht. Uit de gesprekken bleek dat

allochtone patiënten vaak moesten wennen aan deze manier van praten over proble-

men. Ze herkennen deze stijl niet. Het is goed mogelijk dat zij wel oorzaken zoeken en

ook vinden, maar deze niet op de gevraagde manier onder woorden kunnen brengen.

7.3 OPLOSSINGSSTRATEGIEËN EN TOEKOMSTVERWACHTINGEN

In dit hoofdstuk, dat gaat over VM-en van patiënten, besteden we twee afzonderlijke

paragrafen aan enerzijds ideeën over oorzaak en anderzijds over oplossingsstrategieën. 

In deze paragraaf beschrijven we de verschillende oplossingsstrategieën die door

patiënten genoemd zijn. Evenals bij genoemde oorzaken, worden er verschillende

oplossingsstrategieën tegelijkertijd gehanteerd, overlappen ze elkaar en spreken (en

werken) elkaar soms tegen. De oplossingsstrategieën zijn onderverdeeld in onder-

staande thema's.

7.3.1 Medicatie en behandeling door de GGz

7.3.2 Alternatieve genezers

7.3.3 Sociale problemen oplossen

7.3.4 Afleiding zoeken

7.3.5 Levensstijl aanpassen
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7.3.1 MEDICATIE EN BEHANDELING DOOR DE GGZ
Theo: "Ik moet elke dag m'n pilletjes halen. Ja ik moet iedere dag naar Het Schild. De
psychiater zegt: 'dat is wel goed voor je als je van huis naar de iedere dag een wandelin-
getje maakt, ja dan kom je je pilletje halen en dan eh' en dat heb ik dus gedaan in plaats
van om de twee weken naar Het Schild, iedere dag naar Schild naar die Zyprexa"
Onderzoeker (LO): "Heb je dan ook een gesprek?"
Theo: "Nee, nee weinig, maar het is een polikliniek, dus ik weet niet of ik of ik recht heb
op een gesprek. Hè, ik bedoel een psychiater daar moet je geloof ik, zoals het een beetje op
mij overkomt, dan moet je niet hier zijn. Dan moet je een particuliere psychiater hebben
waar je mee kan praten. Ik heb nooit een gesprek gehad."
Onderzoeker: "Maar zou je dat wel willen?" 
Theo: "Ja een goeie psychiater, daar moet ik wel… niet dat ik denigreer, want die psychi-
ater op Het Schild is ook goed, maar ja een psychiater. Ik moet er wel eens aan denken,
zal ik eens informeren voor een psychiater of zo, zodat ik er achter kwam wat ik nou, wat
er nou eh. Weet ik veel, die algehele delen en dingen is, of zo, misschien kunnen ze je wel
wijzer maken. Daar moet ik wel eens aan denken." 
Onderzoeker: "Heb je wel gesprekken met de verpleegkundige?"
Theo: "Ja, met hem praat ik wel eens mee, maar dat is allemaal over zijn kinderen en de
koffie, het is niet zo zeer over over, ja het is niet zo zeer over de ziekte."

De behandeling waarnaar patiënten verwijzen bestaat in de meeste gevallen uit kortdu-

rende gesprekjes waarin gevraagd wordt hoe het de afgelopen periode gegaan is. Deze

gesprekjes fungeren als 'vinger aan de pols'. De behandelaar ziet snel wanneer het fout

dreigt te gaan, nog eerder dan de patiënt zelf, zo is de verwachting van patiënten.

Echter, gesprekjes zijn niet het belangrijkste motief om naar de behandelaar te komen,

dat is medicatie. Vrijwel alle Nederlandse patiënten (16 van de 20) noemen het inne-

men van medicatie en bezoeken van de behandelaar als belangrijkste oplossingsstrate-

gie. Dit wordt ook genoemd door een meerderheid van de Hindoestaans Surinaamse

patiënten (10) en maar door een minderheid (6) de Turkse patiënten. 

Wij willen echter een aantal kanttekeningen plaatsen bij deze bevinding.

- Alle patiënten in dit onderzoek zijn in zorg bij een GGz instellingen en krijgen,

zonder uitzondering, een antipsychoticum voorgeschreven. 

- Het belang van het innemen van deze medicijnen, vormt een groot deel van de psy-

cho-educatie die alle patiënten ontvangen. Door vrijwel alle behandelaars wordt op

het belang van medicatie gewezen. Tijdens de groepsgesprekken, in aanwezigheid

van de behandelaar, wordt dan ook altijd het belang van deze medicatie benadrukt.

Door familie, maar ook door de patiënten. Soms is het bijna alsof ze willen laten

zien dat ze goed hebben opgelet tijdens de bezoeken. 

- Medicatie wordt door een aantal patiënten onder dwang of drang ingenomen. Op

het niet-innemen staan sancties zoals het uit een woning plaatsen. Deze patiënten

noemen medicatie innemen als belangrijke strategie, niet om psychoses te vermin-

deren, maar om andere problemen onder controle te houden. 
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Onderzoeker (LO): "Gebruik je die medicijnen tegen die stemmen?"
Turkse patiënt: "Ik weet niet, ze hebben gezegd: 'als je geen medicijnen gebruikt dan mag
je hier niet wonen', zeggen ze dan. Dus dan moet ik ze gewoon innemen."

- Door patiënten wordt ook een keerzijde van deze oplossingsstrategie genoemd, ook

door hen die het innemen van medicatie als beste (dominante) oplossing noemden.

Tijdens alle gesprekken bij patiënten thuis komen de bijwerkingen aan de orde. De

bijwerking die als meest vervelend wordt ervaren is het afvlakken van het gevoels-

leven, of zoals Frank, de eerder aangehaalde Nederlandse patiënt, het zegt:

"Door die medicijnen voel ik me, ja ik weet niet eh.. beetje moe soms… en qua denken…
ja…, het lijkt soms of ik een beetje afstomp. Het lijkt wel of, als ik geen medicijnen slik, ik
gewoon veel meer weet en alles, ik veel meer over dingen nadenk enne, veel meer interes-
ses heb. Als ik geen medicijnen zou slikken… Dat heb ik wel een paar keer geprobeerd,
maar dan gaat het fout, dan neem ik ze maar weer in. Het lijkt wel of ik dan alerter ben,
meer interesses in dingen krijg..eh.. ja.. met heel veel dingen eigenlijk."

Het niet af kunnen sluiten van een ziekte-episode is een ander probleem van het

voortdurend in moeten nemen van medicatie. Zoals de in het vorige hoofdstuk

beschreven Robert, die om deze reden met zijn medicijnen wil stoppen. 

Tenslotte zijn er een aantal patiënten die geen medicatie willen gebruiken omdat ze

geen 'gif' meer in hun lichaam willen. Dit zijn vooral mensen die niet meer terug

willen keren naar hun ongezonde leefstijl van drugsgebruik en verkeerd eten en

ziekmakende andere gewoontes.

Gezien het bovenstaande, is het dan ook weinig verwonderlijk dat tijdens de individuele

gesprekken bij patiënten thuis regelmatig het niet innemen van de medicatie aan de orde

kwam, ondanks dat het gebruik van medicatie een belangrijk deel van hun VM uitmaakte.

7.3.2 ALTERNATIEVE GENEZERS
Alternatieve oplossingen zoals het bezoeken van een hoca (traditioneel Turkse islami-

tische genezer) of pandit (Hindoestaanse priester) werden door patiënten slechts enke-

le keren genoemd. Hun familieleden noemden oplossingen in de religieuze sfeer veel

vaker. Daarover meer in hoofdstuk 9.

Wanneer hierover wel gesproken werd tijdens het interview bij patiënten thuis, kwam

dit meestal doordat familieleden hun bijdrage leverden aan het gesprek. Patiënten zelf

ontkenden dan niet dat er religieuze hulp was gezocht, maar wel dat dit wezenlijk heeft

bijgedragen aan de vermindering van hun klachten. Een mogelijke verklaring hiervoor

is dat patiënten, die regelmatig contact hebben met een GGz hulpverlener, zich niet

comfortabel genoeg voelen om hierover met de onderzoeker te praten. Een andere

mogelijkheid is dat de (tweede generatie) patiënten verder afstaan dan hun ouders van

de cultuur van herkomstgebied en de daarbij horende oplossingsstrategieën. 

Tijdens het groepsgesprek wordt duidelijk dat er door de familie van Orhan hulp is

gezocht bij een hoca (zie hiervoor ook hoofdstuk 9).
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SPV: "Orhan, heb jij eigenlijk zelf het idee dat het een positief effect heeft gehad dat je bij
een hoca bent geweest?"
Orhan: "Nee, ja toen gebeurden er meer dingen met mij. Ja, ik ben er heen geweest toen
heeft die vent wat blaadjes ingevuld, voor de rest heeft hij niks gedaan. Dus ik denk niet
dat ik er wat aan heb gehad." 

7.3.3 SOCIALE OMGEVING VERANDEREN OF PROBLEMEN OPLOSSEN 
Zoals we in eerdere hoofdstukken zagen heeft een groot deel van de patiënten proble-

men op allerlei sociaal en economische levensgebieden, zoals met huisvesting en werk

of uitkering. Wanneer gevraagd wordt naar oplossingsstrategieën is het dan ook niet

verbazingwekkend dat veel gesproken wordt over het oplossen van deze prominente,

en vooral praktische, problemen. De idee hierbij is dat wanneer deze problemen opge-

lost of minder ernstig zijn, ze zich rustiger zullen voelen waardoor ook psychische

klachten zullen verminderen. Tegelijkertijd geven veel patiënten aan deze oplossings-

strategie niet zelf te kunnen uitvoeren. Het veranderen van de sociale omstandigheden

wordt weliswaar genoemd, maar vooral in hypothetische en niet in uitvoerende zin,

omdat ze denken dat niet te kunnen.

Deze oplossingsstrategie wordt vrijwel alleen door Turkse patiënten genoemd. Dit

hangt samen met de problemen die zij ervaren en die opgelost dienen te worden. Zoals

het eerder aangehaalde voorbeeld van Ali die in aanmerking wil komen voor een WAO

uitkering, zodat hij gedurende langere periodes in Turkije kan verblijven, terwijl zijn

kinderen (financieel) goed verzorgd in Nederland naar school kunnen gaan.

Dit soort praktische problemen, zoals gebrekkige huisvesting of problemen met uitke-

rende instanties, worden ook genoemd door Hindoestaans Surinaamse patiënten,

maar zij zien in het aanpakken van deze problemen geen oplossing voor hun psychi-

sche (psychotische) problematiek.

7.3.4 AFLEIDING ZOEKEN
De individuele, op zichzelf gerichte aanpak bestond meestal uit afleiding zoeken, waar-

door de rust in het hoofd terug zou keren en problemen zouden verminderen. 

Rianne: "Ik krijg ook nog medicijnen, Risperdal, ik krijg Zoloft, ik krijg ook Temesta.
Risperdal, Zoloft en Temesta. De Risperdal is tegen stemmen.
Onderzoeker (LO): "En werkt dat ook?'
Rianne: "Ja, het werkt wel, maar ja wat het is, weet ik niet. Het komt toch nooit helemaal
in orde met me. Ik blijf die stemmen houden, want je mag gerust weten, ik hoor heel de dag
door hoor ik maar stemmen en dan zoek ik afleiding en dan gaat het weer met me. Dus iets
kopen, iets leuks voor mezelf doen, of iets schilderen, of tv kijken, of lekker gaan koken. Want
koken is ook een hobby van me, lekker kokkerellen.
Soms, dan heb ik iemand gezien, bijvoorbeeld een jongen en een meisje. En dan hoor ik ze,
en dan zie ik die ogen van dat meisje, terwijl ik daar helemaal niet naar gekeken had. Dan
heb ik het gevoel dat ik er dan tussen kom en dat is zo eng, want dan denk je echt dat het
waar is… Ja, nou leer ik al beter dat het niet waar is, maar soms lijkt, het lijkt zo echt alle-
maal dan uh.. Nou ja, omdat ik dan rustig op bed blijf liggen… Die rust van dat bed, dat lig-
gen, met mijn hoofd op het kussen liggen, dat zachte kussen. Dan, dan kalmeert dat weer."
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Nederlandse patiënten zochten deze rust door afleiding in hobby's zoals knutselen,

tekenen, schilderen, muziek luisteren of wandelen. 

Hindoestaans Surinaamse patiënten zochten directer de rust en noemden slapen en

'er niet aan denken' als belangrijke oplossingsstrategieën. Turkse patiënten noemen

een dergelijke oplossingsstrategie niet.

7.3.5 LEVENSSTIJL AANPASSEN
Behalve je omgeving aanpassen, zoals hierboven omschreven, kun je ook je eigen

manier van leven veranderen, je levensstijl. Hiertoe zijn twee manieren, die elkaar ove-

rigens niet uit hoeven te sluiten:

a. gezonder leven 

b. trouwen.

a. Gezonder leven

Wanneer een gezonde levensstijl wordt genoemd als oplossingsstrategie, betekent dit

het zich onthouden van drugs en ongezond eten, meer sporten en goed slapen. Deze

oplossingsstrategie, gezonder gaan leven, wordt met name door Hindoestaanse

Surinamers genoemd. Zoals de hierboven geciteerde Jahroe, die de oplossing ziet in

het laten staan van alcohol en drugs en goed slapen. Dingen die hij eerder niet deed en

waardoor hij ziek is geworden. 

Hieronder staat een vergelijkbaar verhaal van Jerry, een 29 jarige Hindoestaans

Surinaamse man die ervan overtuigd is dat hij weer gezond is geworden en nooit meer

psychotisch zal worden doordat hij er een gezonde levensstijl op na is gaan houden.

Dat betekent geen gif (medicatie) nemen, gezond eten en drinken, sporten als uitlaat-

klep en praten met mensen die je vertrouwt, zoals met zijn neven.

"Ja, dat het gebeurde. Ik zal nooit meer psychotisch raken, dat zal sowieso niet, zelfs niet
licht. Er zijn bepaalde dingen natuurlijk, die ik doe waar ik eigenlijk ja, waardoor ik m'n
stress kwijtraak, m'n spanningen kwijtraak en dat was ik de laatste keer vergeten."

Jerry vertelt over zijn intensieve sportprogramma. Hij is bijna dagelijks in de sportschool
te vinden waar hij voornamelijk vechtsporten uitoefent.

"Dat is het belangrijkste, een uitlaatklep en op een gegeven moment is het ook heel erg
belangrijk, je moet met mensen kunnen praten. Maar ja laat ik het zo zeggen, ik man-
keer nu niets, helemaal niets meer."
Onderzoeker (LO): "Je zei net dat je Risperdal gebruikt, merk je daar iets van?" 
Jerry: "Nee. Als je het even wilt uitzetten dan …

Jerry trekt een kast van muur en laat ongebruikte doosjes antipsychotica zien. Hij vraagt
de garantie aan de onderzoeker dat ze dit niet zal melden aan zijn behandelaar en praat
vervolgens door alsof dit voorval niet gebeurd is.

"Want eh laten we opnieuw beginnen, de bijwerkingen, die kan je sneller weg werken door
veel te drinken. Veel jus d'orange, vocht, water, mineraalwater of zo, of warme drankjes
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als je dat toch drink, dat kan. Maar dan moet je niet teveel drinken bedoel ik, want je kan
niet in één keer een liter gaan drinken, want dat is weer niet goed, dan krijg je last van je
maag. Bij iemand die dus niet de hele dag drinkt, heeft de medicatie een sterkere ongezon-
de werking, dan bij iemand die bijvoorbeeld een goeie voeding heeft en goed drinkt. Hele
goede voeding, hele gezonde voeding. 
Ik ben al van sinds van jongs af aan ben ik gewend om goed te eten en te drinken gezonde
voeding, soms heb ik zin in een eitje met veel groente en fruit. Een dagelijkse levenspatroon
zou het moeten zijn. 
Ja soms kom ik gewoon even niet uit m'n woorden omdat ik, ik heb net getraind maar nog
niet gegeten, dat kan ook straks wel. Maar voeding is echt heel belangrijk als ik geen voeding
heb, ja dan voel ik me zo down, dan kom ik er niet meer uit en dan heb ik nergens zin meer
in en als ik de juiste voeding heb, dan kan ik echt alles doen dan kan ik praten als ja en dan
kan ik sporten als professioneel sporter. Ja dan kan ik echt veel meer doen."

In dit verhaal wordt ook een voorbeeld gegeven van de eerder beschreven problemen van

patiënten met het innemen van medicatie. Gezond leven en het innemen van gif bijten

elkaar.

b. Trouwen

Zowel Turkse als Hindoestaans Surinaamse mannen waren ervan overtuigd dat hun pro-

blemen aanzienlijk zouden verminderen of zelfs verdwijnen wanneer ze getrouwd zou-

den zijn, vanwege de verzorging en de seks waarin deze partner zou voorzien.

Tijdens een individueel interview bij Orhan thuis gaat het over zijn wens zelfstandig te

gaan wonen.

"Nou, ik weet het niet, ik denk het niet, niet in mijn eentje dan zeg maar. Wel als ik eh.., ga
trouwen of zo en krijg inderdaad kinderen of weet ik veel wat, zo denk ik. Maar eh, alleen
in mijn eentje, je moet alles zelf kunnen zeg maar, strijken, dit dat en ik heb nog nooit een
strijkijzer in mijn handen gehad dus.
Nu doet mijn moeder alles, mijn kleren wassen… Kijk, niet alleen ik… Ik heb gehoord dat
een vriend van me, zijn vrouw is op vakantie, voor vier weken of zes weken naar Turkije
gestuurd. Hij werkt hier en eh heeft zelf ook een paar weken vakantie genomen. Ik kom thuis
bij hem en daar ligt een broek en daar ligt een broek, al zijn dinges. En we zeiden toen bij-
voorbeeld, heb je wat gegeten, heb je honger of zo en zijn naar de shoarma geweest en heb-
ben wat gegeten, dat soort dingen. Hij is een normaal mens en heeft helemaal geen ziekte en
hij heeft toch dat soort dingen, hij zegt ja ik heb ze weggestuurd en hij is er niet zo blij mee
geweest zeg maar, ja misschien een eitje bakken of zo dat kan ie wel, maar ja toch eh…"

Het zijn vooral Turkse mannen die zorgende vrouwen als oplossing noemen. Het zijn de

mannen uit dezelfde groep die deze strategie ook uitvoeren. Zoals we in hoofdstuk 3

zagen is de helft van de Turkse patiënten getrouwd of getrouwd geweest. Er is voor Turkse

mannen én vrouwen een duidelijke rol beschikbaar als gehuwde partner. 

De Hindoestaans Surinaamse mannen noemen vaker expliciet dat het hebben van seks,

of juist het zich onthouden van seksuele handelingen, hoort bij een gezonde levensstijl,

waarmee ze nieuwe psychoses zouden kunnen voorkomen. 
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7.4 INTERNE CONSISTENTIE VM

In deze paragraaf bespreken we de fragmenten van VM-en die we uit de verhalen haal-

den en zoeken naar verbindingen hiertussen. Hoewel Kleinman in zijn werk bena-

drukt dat een VM onderhevig is aan veel verandering en dat het zeker geen vaststaand

gegeven is, voorziet het model in een verband tussen hoe mensen denken over hun

ziekte en de oorzaken hiervan en de mogelijke oplossingsstrategieën. De oorzaken

waaraan gedacht wordt zijn volgens Kleinman richtinggevend voor de oplossings-

strategieën.

Explanatory Models offer explanations of sickness and treatment to guide choices among
available therapies and therapists and to cast personal and social meaning on the experience
of sickness 
(Kleinman, 1980, p. 105)

Dit zien we bijvoorbeeld bij Jerry, de Hindoestaans Surinaamse man die hierboven

werd geciteerd. Hij gebruikt nu geen enkel 'gif' meer; geen medicijnen, geen alcohol,

geen drugs en hij rookt niet meer. Hij eet gezond, drinkt reinigende thee en gebruikt

homeopathische slaaptabletten. 

Ook is hij het oneens met zijn behandelaar dat de oorzaak gezocht moet worden in zijn

kwetsbaarheid (biologische aanleg) in combinatie met life-events. Hij wil het antipsy-

choticum dat door de arts is voorgeschreven en dat hij ziet als vervuilend voor zijn

lichaam, dan ook niet gebruiken.

De patiënten die hun ideeën over de oorzaak van hun ziekte richtinggevend laten zijn

voor hun oplossingsstrategieën zijn echter in de minderheid. Uit de interviews kunnen

meestal verschillende fragmenten gehaald worden die direct betrekking hebben op een

onderdeel van hun VM. Hieronder is een voorbeeld weergegeven van dergelijke frag-

menten uit het gesprek met Theo, een Nederlandse man van 56. Alle weergegeven

fragmenten komen uit één gesprek, bij hem thuis gevoerd met de onderzoeker (LO).

Theo: "Nou, ik heb niet van die goeie hersens, ik heb een beetje slechte hersens, heb ik wel.
Ja, slechte hersencellen heb ik."
Onderzoeker: "En hoe merk je dat?"
Theo: "Nou, om te beginnen, doet je hoofd altijd een beetje pijn, je hebt altijd hoofdpijn.
Ja, niet om nou te zeggen Hoofdpijn. Ik neem wel aspirientjes, maar je voelt wel, vooral
als ik hard denk …. Het knettert allemaal, dat heb ik wel. Dat het knettert en dat doet
pijn. Ja, dus pijn uh.
Onderzoeker: "Hoe is dat zo gekomen?"
Theo: "Nou ik denk dat ik achter dat uh tekenbord [als bouwkundig tekenaar], ik heb zie-
kenhuizen getekend, het zijn … lange lijnen trekken, dat ik daardoor een soort jicht heb
opgelopen in mijn hersens.
(…)
Toen ik in het begin stemmetjes kreeg toen dacht ik 'dat is zwarte magie', daar hou ik niet
van, dus ik ben 's avonds mijn huis uit gevlucht. Toen ben ik naar de kerk gegaan, ten-
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minste ik denk ik ga effe naar de kerk. Zwarte magie ja, wat heb ik er nou mee te maken
Dus ik ben naar de kerk gegaan die was dicht en toen kwam ik bij een andere kerk. Ik zeg
tegen die man, die man zegt 'wat is er?' ik zei: 'ik heb stemmetjes' en die man zei alleen
maar 'ga weg' die man zei alleen maar 'ga weg'. Hè ja, dus ik denk ja, die mensen van
de kerk hebben natuurlijk ook een goede school, die hebben een goede school allemaal, dus
die zullen wel weten wat ze zeggen. Dus ik denk: 'ga weg stemmetjes, ga weg'. Ja, ik
bedoel, het is moeilijk stemmetjes. Waar komen ze vandaan en wie zijn het? Of in een
raar geval, wat zijn het? Weet ik veel. Dus ja, stemmetjes… Ik heb er niet zoveel over nage-
dacht, over stemmetjes je kan er wel over blijven nadenken natuurlijk

Onderzoeker: "En heb je daarna nog wel eens geprobeerd om met een priester of bij een kerk
te gaan praten over het horen van stemmetjes?"
Theo: "Nee, ik ben alleen maar gaan schrijven ik ben alleen maar gaan schrijven en tekenen."

Verder in hetzelfde gesprek noemt Theo nog meer mogelijke oorzaken voor het psy-

chotisch worden; stotteren waardoor hij onvoldoende kon communiceren; het ontbre-

ken van een vriendin en te kleine hersenen (waardoor hij soms de sensatie heeft alsof

er een ei door zijn hoofd rolt).

Vergelijkbare discrepanties zien we bij andere patiënten, in alle etnische groepen.

Zoals bij Abdullah, een Turkse man, die zijn psychoses wijt aan een onevenwichtige

dopamine afgifte in zijn hersenen, maar de oplossing ziet in gesprekken met zijn

behandelaar, 'als mannen onder elkaar'. Een ander verhaal, dat we - met slechts detail-

verschillen - veel hoorden, is dat van Gerda. Zij is ervan overtuigd dat ze is behekst door

haar schoonzuster, maar ziet als oplossing het innemen van antipsychotica.

De gebrekkige afstemming tussen oorzaken en oplossingsstrategieën en de grote ver-

scheidenheid aan oorzaken en oplossingsstrategieën, die soms zelfs met elkaar leken

te conflicteren, komt voor onder alle etnische groepen. Het was het kleinst bij

'Computer' typen, een categorie die voornamelijk uit Nederlandse patiënten bestaat.

Om meer helderheid te verkrijgen over het verband tussen genoemde oorzaken en

oplossingsstrategieën, is een matrix gemaakt met vertikaal de genoemde oorzaken en

horizontaal de oplossingsstrategieën, Figuur 1. In deze matrix zijn de dominante

ideeën van patiënten over oorzaak en oplossing ingevuld, zoals deze tijdens de inter-

views naar voren kwamen. Hierbij wordt de analyse eenheid niet gevormd door één

patiënt, maar door een denkwijze, een mentaliteit. Wanneer er een verband bestaat tus-

sen ideeën over oorzaak en de gekozen oplossingsstrategieën, wordt de cel op de dia-

gonale lijn ingevuld. Bij consistentie in de verschillende onderdelen van een VM zou-

den de cellen in de diagonaal dus volledig gevuld moeten zijn.

Dit is echter niet het geval. Er is zelfs geen trend in deze richting. Bovendien lijkt er

soms een 'match' te zijn, maar is dat niet zo. Zoals een Nederlandse patiënt, die denkt

een nierziekte te hebben (biologisch/somatisch) en zegt met stelligheid geen psycho-

ses te hebben, niet 'gek' te zijn. Hij ziet als het slikken van een antipsychoticum als

oplossing, omdat hij anders gedwongen wordt opgenomen. Bovendien zorgt dit antip-

sychoticum voor rust en verminderen van stemmen in zijn hoofd.
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Figuur 7.1 Matrix oorzaak - oplossing

Er moet een kanttekening bij deze figuur gemaakt worden. Immers, de categorieën

zijn artificieel gemaakt door de onderzoekers, op een kunstmatige manier tot stand

gekomen. Mogelijk zijn er veel meer overeenkomsten tussen de categorieën van oor-

zaak en oplossing, wanneer er andere indelingen gemaakt worden. Deze exercitie heb-

ben we uitgevoerd; we vonden soms wel iets meer overeenkomsten, wanneer bijvoor-

beeld stress-kwetsbaarheid samen werd genomen en medicatie en 'stress voorkomen'

als oplossingsstrategie werden aangeduid, maar ook dan bestaat er een brede waaier

van andere mogelijkheden in de uithoeken van de matrix. Dus, hoewel de matrix

kunstmatig is ingedeeld en er ook andere indelingen denkbaar zijn die een iets ander

beeld geven, zijn wij van mening dat deze matrix een goede afspiegeling geeft van het

gebrek aan consistentie tussen oorzaken en oplossingen in de VM-en van patiënten.
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7.5 INHOUD PSYCHOSE

Tijdens onze zoektocht naar Verklarende Modellen van patiënten, stuitten we aldoor op

hun verhalen over de inhoud van de psychotische episode die ze meegemaakt hebben.

Deze inhoud is soms bepalend voor hun VM-en en vaak voor de oplossingsstrategie die

ze in eerste instantie kiezen. Meer nog dan hun ideeën over de oorzaak van de psycho-

se. Er is een aantal 'typische' verschillen aan te wijzen tussen de etnische groepen voor
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Tabel 7.1 Inhoud psychose
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wat betreft de inhoud van hun psychoses. Deze inhoud lijkt dan ook voor een belangrijk

deel bepaald te worden door de sociale en culturele achtergrond van de patiënt. 

Evenals voor de onderdelen van een VM, oorzaak en oplossingsstrategieën, is er ook

een matrix gemaakt over de inhoud van psychoses.

Bijna iedereen heeft hallucinaties gehad; dingen gehoord, gezien of gevoeld die niet

door anderen ervaren werden; dingen die er niet waren. De inhoud van deze halluci-

naties verschillen tussen de drie etnische groepen. Turkse mannen horen opvallend

vaak beledigende stemmen, stemmen van hen bekende vrouwen.

Een Turkse patiënt (33): "Ja ik hoor stemmen nog steeds hè en ik geef antwoorden vaak.
Ze stellen vragen ja: 'moet jij niet eten, moet jij niet drinken, moet jij niet slapen?' dat
soort dingen. (…) Die stemmen zijn nu weg alleen één stem, die is van mijn zus gewoon.
Ik hoor de stem van mijn zus en zij moet mij met rust laten die stem gaat niet weg nee.
(…) Ik weet niet hoe dat komt, maar ze wil haar stem laten horen. Daarom hoor ik haar.
Ja daarom, zij is nog steeds boven ergens [wijst naar zijn hoofd] en ze wil iets, ik weet niet
wat zij wil. Zij is gek gewoon, onvoorstelbaar gek."

Hindoestaans Surinaamse patiënten horen, voelen of zien opvallend vaak - voor

Nederlandse begrippen - bizarre taferelen. Ze horen mensen vreemde opdrachten

geven, hebben het gevoel dat hun lichaam gevuld is met slangen en zien goden of slan-

gen. Zoals de eerder geciteerde Anand.

Een mogelijke verklaring hiervoor is het veelvuldig gebruik van kleurrijke en fantasie-

rijke presentaties in Hindoestaanse gebruiken en verhalen, met daarin vaak een rol

voor slangen. Op Hindoestaanse posters die in veel huizen aan de muur hingen, zijn

kleurrijke afbeeldingen te zien van goden met meerdere hoofden, armen of met ver-

vormingen van het lichaam.

Meer dan de helft van de Nederlanders denkt tijdens de psychoses achtervolgd te wor-

den of in een oorlog of strafkamp terecht te zijn gekomen, met daarbij 'oude' beken-

den als kampbewaarder of spion. Deze mensen hebben vaak een onplezierige rol in

hun levensgeschiedenis (vb. moeder als kampbeul, collega's als spionnen). Zoals

Monika die tijdens haar psychotische episodes lastig gevallen wordt door haar ouders

en haar ex-vriend. De psychotische belevingen die Nederlandse patiënten hebben, ver-

wijzen vaak naar WO II, iets dat niet voorkomt onder de allochtone patiënten. 

In de psychiatrie worden deze belevingen aangeduid met 'wanen'. Dit is vaak terug te

vinden in de dossiers: 'patiënt heeft wanen', niet gespecificeerd om welke wanen het

gaat of wat de inhoud hiervan is.

Angst

Er is van 'angst' geen aparte categorie gemaakt, omdat het door vrijwel iedereen erva-

ren wordt. De psychotische episodes zijn in zichzelf al angstaanjagend, daarbij komt

de angst dat ze dit vaker mee gaan maken, de angst voor de ziekte schizofrenie.

Slechts een enkeling heeft soms positieve ervaringen met psychoses. Overigens nooit

uitsluitend positieve ervaringen, altijd overheersen de nare, angstige, alles overstelpen-

de belevingen.
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7.5.1 BETEKENIS VAN DE INHOUD VAN PSYCHOSES VOOR AANSLUITING VAN
ZORG

In de mainstream psychiatrie wordt de inhoud van een psychose van weinig belang

geacht en nauwelijks nagevraagd. Wij denken hier anders over en willen een aantal

argumenten noemen om dit wel te doen. De hieronder staande suggesties komen voort

uit de door ons uitgevoerde interviews, memo's van de psychiater-onderzoeker (FT) en

literatuur (Bock, 2000, pp. 327-338; Davidson, 2003; Romme, 1990; Romme & Escher,

2005; Kleinman, 1988b, 2005)

- Band met behandelaar

In het contact met de behandelaar is wederzijds vertrouwen en het gevoel serieus

genomen te worden van groot belang voor het welslagen van de behandeling. Dit

vertrouwen kan worden verstevigd wanneer de patiënt de mogelijkheid krijgt om

de voor hem of haar belangrijke belevingen te delen. Deze verhalen van de patiënt

dienen door de behandelaar serieus genomen te worden. Dat betekent niet dat de

behandelaar de verhalen voor 'waar' moet aannemen, maar wel dat hij/zij deze

moet zien als onderdeel van de belevingswereld en identiteit van de patiënt. Dit is

iets dat hij of zij heeft meegemaakt; het kan een ingang bieden voor een gesprek

over beleving en ervaring en daarmee voor verbetering zorgen.

De inhoud van een psychose speelt een grote rol, met name wanneer de patiënt

onlangs in zorg is gekomen. De psychotische episode is meestal pas net afgesloten

en de inhoud moet een plaats krijgen. Praten over de inhoud geeft dan ook een

ingang die door de patiënt als belangrijk wordt ervaren, omdat hij hierdoor het

gevoel heeft serieus genomen te worden.

- Wat is waar

Een aantal patiënten benoemt problemen bij het bepalen wat wel of niet waar is.

We zagen dit ook in het hoofdstuk over de ontmoeting met de GGz (hoofdstuk 4).

Veel patiënten weten, zeker tijdens de eerste psychose, niet wie of wat ze voor waar

aan kunnen nemen. Vaak wordt de omgeving geïntegreerd in de psychotische bele-

ving en bijvoorbeeld de opname afdeling aangezien voor een gevangenis of straf-

kamp. Deze patiënten zeggen hulp nodig te hebben bij het vinden van wat 'echt' is.

Die hulp kan de behandelaar bieden, mits hij op de hoogte is van wat de patiënt

beleeft en mee denkt te maken. 

Zoals Monika zegt: "Ik weet nog steeds niet zeker of mijn ex nou wel of niet die hel-

derziende heeft gevraagd mij in de war te maken."

- Traumaverwerking

Een psychotische episode is voor veel patiënten een bijzonder traumatische erva-

ring. Niet alleen het verliezen van de grip op de realiteit, het beschadigen van soci-

ale contacten door vreemd of agressief gedrag, maar ook de inhoud van de psycho-

se is vaak zeer beangstigend en traumatisch. Vergelijkbaar met een vreselijke

nachtmerrie die een poosje heel erg echt is geweest. Evenals 'echte' gebeurtenissen

(voor patiënten is wat ze meemaken tijdens hun psychose echt), moeten deze trau-

matische ervaringen verwerkt worden.

228

verklarende modellen van patiënten

Ongehoord_binnenwerk-PS.qxp  14-2-2007  20:57  Pagina 228



Dit argument heeft overlap met 'wat is waar'. Sommige patiënten denken vreselij-

ke dingen te hebben gedaan, gezien of ondergaan. Wanneer dan uit gesprekken

met de behandelaar blijkt dat dit 'slechts' psychotische gedachten waren, kan dat

een enorme opluchting zijn.

- Kennis en ingangen voor behandeling

De inhoud van de psychoses is beïnvloed door de sociale, religieuze en culturele

omgeving waarin een patiënt is opgegroeid. Evenals van dromen bestaan er geen

psychoses waarvan de inhoud niet op de een of andere manier bekend is. In de 18e

eeuw kwamen er bijvoorbeeld geen nachtmerries voor over niet op tijd weg kunnen

springen voor een aanstormende trein. Daarbij dromen mensen veel over zaken die

hen erg bezig houden, ook de inhoud van psychoses zijn vaak gerelateerd aan der-

gelijke thema's. Wij willen niet beweren dat de inhoud van een psychose directe

toegang geeft tot de leefwereld, maar wel dat de inhoud van een psychose een

ingang kan zijn voor een gesprek over de sociaal culturele achtergrond van een

patiënt. 

- Richtinggevend voor oplossingsstrategieën

De inhoud van psychoses blijkt richtinggevend te zijn voor de oplossingsstrate-

gieën die gekozen worden. Ze hebben een grote invloed op de VM-en die gehan-

teerd worden, in het bijzonder tijdens, of vlak na psychotische belevingen. Dat

heeft vaak vervelende en soms ernstige gevolgen. Zoals een Nederlandse man die

denkt achtervolgd te worden door iemand van de Russische geheime dienst. Hij

probeert de man - die een toevallige passant blijkt te zijn - om het leven te brengen.

Een andere Nederlandse man denkt een moord gezien te hebben bij de buren en

geeft ze aan bij de politie. Een Turkse man denkt bestuurd te worden door zijn

buurjongen en valt hem aan als deze niet belooft hiermee te stoppen. 

De inhoud van de psychose heeft dus voor de eerste 'oplossingsstrategieën' of -

beter - reacties, een voorspellende waarde.

De meeste behandelaars zijn echter summier of helemaal niet op de hoogte van de

inhoud van psychoses van hun patiënten. Het is geen traditie om deze 'onzin' uit te

vragen. Het gaat om psychotische nonsens die niet 'waar' zijn. 

Een argument van behandelaars om de inhoud niet uit te vragen is dat een patiënt hier-

door zou decompenseren, opnieuw een psychotische episode ontwikkelt.

Voorafgaande aan bezoeken van enkele patiënten kreeg de onderzoeker (LO) de

opdracht niet naar de inhoud van psychoses te vragen om deze reden. Of deze vrees

van behandelaars terecht is, daarover verschillen de meningen. De psychiaters die hier-

naar gevraagd zijn, zien hierin minder problemen dan de verpleegkundigen.

Psychiaters menen dat vragen van de interviewer niet meer zal losmaken dan sponta-

ne belevingen die mensen hebben. Ze waarschuwden de onderzoeker wel om de even-

tuele weerstand van patiënten om over hun psychotische belevingen te praten te res-

pecteren. Het is niet voorgekomen dat patiënten decompenseerden tijdens of vlak na

een gesprek in het kader van dit onderzoek. 

Belangrijk is dat psychotici proberen met zichzelf en dus ook met hun psychose, die
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een deel van hun identiteit is, in het reine te komen. Juist hierop zou de hulpverlening

zich moeten richten, dus ook met oog voor de positieve aspecten van de psychose

(Bock, 2000). Over de hulpverlening stelt Bock (p. 371): 

Therapeutische ontwikkelingshulp zou vooral bestemd zijn voor mensen die niet weten wat
een psychose is, dus ook voor familieleden en collega's, terwijl de mensen die in een waanwe-
reld leven vooral een gesprekspartner nodig hebben die hen kan helpen hun eigen ervaringen
mededeelbaar te maken, zodat ze een sociale betekenis krijgen en levensvatbaar worden; dan
hoeven ze zich op grond van hun symptomen niet langer schuldig of 'ziek' te voelen, maar
worden ze in zekere zin weer opgenomen in het 'normale' bestaan.

7.6 HET VERBAND TUSSEN VERKLARENDE MODELLEN EN DE IDEAAL-
TYPEN VAN DE PATIËNTEN

In deze paragraaf combineren we dimensie één, de basishouding van patiënten, met

dimensies twee en drie; de ideeën over oorzaak van het probleem en oplossingsstrate-

gieën; de VM-en. Welke VM-en worden gehanteerd door welke typen? We beschrijven

achtereenvolgens: 'Calimero', 'Assepoester', de 'Gehoorzame Patiënt', 'Bijzonder

Persoon' en de 'Computer'. 

'Calimero'

'Calimero's' noemen vaak niet expliciet een oorzaak, hoewel er in de loop van het

gesprek meestal wel zaken naar voren komen waaraan ze hun problemen toeschrijven.

Deze genoemde oorzaken van hun problemen (de psychose of het psychisch probleem

wordt vaak ontkend), kunnen van alles zijn. We hoorden vooral drugsgebruik in het

verleden, de sociale omgeving (niet letterlijk in die woorden) of belangrijke verliezen

in het verleden. 

Wanneer we pogen min of meer eenduidige VM-en te construeren uit de verhalen van

de 'Calimero's', blijkt een gemene deler te bestaan, namelijk het gevoel nergens bij te

horen en niets te hebben. "Ain't got no….". 

De verschillen die we vonden tussen de genoemde oorzaken door 'Calimero's', houden

voor een deel verband met hun Turkse of Hindoestaans Surinaamse achtergrond.

Evenals Anand, zoeken ook de andere Hindoestaans Surinaamse patiënten de oorzaak

in drugsgebruik, of menen dat er geen aanwijsbare oorzaken voor hun problemen te

vinden zijn, behalve het altijd al achtergesteld worden door een kwade 'maatschappij'.

De problemen van de Turkse 'Calimero's' zijn volgens hen veroorzaakt door een fami-

lielid of een (ex-)partner.

Aanpassingsstrategieën zijn vooral pogingen om het leven dragelijk te maken. Er is

een soort cultuur die past bij het leven aan de onderkant van de samenleving, een 'cul-

ture of poverty' (vgl. Lewis, 1966). Men leeft van dag tot dag en probeert vooral te over-

leven. Hierin staan de vele dagelijkse zorgen centraal: uitkering te laat, 'rood' staan op

de giro, dreigende uithuiszetting, wasmachine kapot et cetera. Toekomstplannen blij-
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ven vaag en algemeen. Concrete stappen, om dingen te veranderen of de leefomstan-

digheden op termijn te verbeteren, worden niet ondernomen. De verwachting dat hier

echt iets mee kan worden bereikt, is immers niet aanwezig. Gebruik van soft- of hard-

drugs, is één van de manieren om het leven dragelijk te houden, maar kan ook een

invulling van het bestaan betekenen door alles wat er bij komt kijken, de gang naar de

dealer, het contact met medegebruikers et cetera. Door dit alles hebben ze meestal

geen eigen doelen in het contact met de psychiatrische behandelaar. De gang naar de

psychiatrie of het gebruik van medicijnen, die ze ervaren als opgelegd, wordt gezien als

een gegeven waarmee men moet zien te overleven. 'Calimero's' hebben immers niet

het gevoel dat er nog sprake is van een psychiatrische ziekte. 

Vanuit de eigen onmacht klinkt ook het verwijt naar de machtige anderen. De mach-

tige personen of instanties, zoals de gemeente(-ambtenaren), de psychiatrie en zijn

hulpverleners, die het lot zouden kunnen verbeteren, helpen hem of haar niet echt.

Soms wordt dit verwijt impliciet naar voren gebracht: "Ik moet mezelf helpen (wat ik

niet kan), want 'zij' kunnen mij ook niet helpen". Dat neemt niet weg dat de beteke-

nis van de psychiatrie in de loop der jaren bij velen in een positiever richting is ver-

schoven. Was de psychiatrie in het begin van de ziektegeschiedenis vooral een onder-

drukkende macht die ze, soms tegen hun zin, liet opnemen, in de loop van de tijd is

bij sommigen een relatie ontstaan met hun behandelaar, die als positief wordt

beleefd. Deze relatie is vooral gekoppeld aan de persoon/personen van de behande-

laar. Vooral de steun die ze krijgen in hun pogingen om fysiek en sociaal te overleven

wordt gewaardeerd. Soms wordt een deel van de medicijnen en de psycho-educatie

hierbij op de koop toe genomen. De steun van de behandelaar wordt eveneens

gewaardeerd omdat deze een vertegenwoordiger is van een instantie met macht.

Behalve dat de behandelaar macht heeft over de medicijnenpot en over opname en

ontslag, zien ze hem ook als iemand die zaken voor elkaar kan krijgen bij andere

instanties zoals controlerende organen, uitkeringsinstanties en huisvestingsorganisa-

ties. Het gevoel dat deze behandelaar aan hun kant staat, geeft een gevoel van veilig-

heid in een wereld die als vijandig en onvoorspelbaar wordt beleefd.

Wanneer gevraagd wordt naar de behoefte aan hulp noemen ze vooral financiële hulp

of hulp om aan werk of (betere) huisvesting te komen.

Werk, een woning en soms een partner worden gezien als manieren om zich aan het

lot te ontworstelen. Vooral betaald werk wordt gezien als iets dat geld, macht, status

en betekenis aan het leven geeft. Meestal liggen deze wensen ver weg van zijn of haar

dagelijkse realiteit. Dit wordt ook beseft en genoemd als oorzaak van waarom alles zo

blijft als het is. "Het is moeilijk om aan werk te komen". Men heeft niet het gevoel dat

men zelf op enigerlei manier in staat is het lot te verbeteren. 

'Assepoester'

'Assepoesters' hebben veel dezelfde kenmerken als 'Calimero's'. Daarbovenop spelen

seksespecifieke kwesties, zoals onderdrukking en seksueel geweld. De VM-en waren

verbonden aan hun moeilijke leefomstandigheden. De oorzaak is ingebed in hun dra-

matische levensverhaal, zoals trauma aangedaan door naaste familieleden of partners.
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Ook zwarte magie, een slecht huwelijk of slechte familieleden worden genoemd. 

Enerzijds zijn de de VM-en gericht op verlies en verdriet; overlijden van geliefden, schei-

ding, tragische familiegebeurtenissen. Anderzijds kenmerkten de 'Assepoesters' en hun

VM-en zich door thema's die het best omschreven kunnen worden als 'gebeukt en

gedeukt'; ze waren getraumatiseerd door mishandeling, incest en (seksueel) geweld.

Rosa ziet haar ziekte in de eerste plaats als een lichamelijke en geestelijke verzwak-

king als gevolg van het tegen haar toegepaste geweld, zowel psychisch als lichamelijk,

door haar eerste en tweede echtgenoot. Zij heeft het gevoel dat aan één kant haar her-

senen niet meer functioneren zij heeft pijn en voelt zich krachteloos. Ook raakt ze

hierdoor soms in de war onder andere in de vorm van stemmen horen. 

Evenals beschreven 'Calimero's', hebben 'Assepoesters' een sterk gevoel van

onmacht, waardoor zij niets ondernemen om hun problemen aan te pakken ('kan ik

niet', 'helpt toch niet').

Meriam beschouwt haar situatie als uitzichtloos is voortdurend somber maar af en toe

een gesprek bij de De Mammoet geeft soms verlichting. Dat geldt ook voor de medi-

cijnen, antipsychotica en antidepressiva: ze verdoven haar een beetje en dat vindt ze

soms prettig. Ze twijfelt of er een verband is tussen het zien van de geesten en haar

problemen. Volgens de hoca die ze heeft geraadpleegd is dit niet zo.

Zoals eerder gezegd vermoedden we dat achter deze groepen 'Calimero's' en

'Assepoesters', een geschiedenis van 'social adversity', of 'social defeat' schuil gaat.

Deze notie wordt vaker in verband gebracht met de ervaringen van migranten (vgl.

hoofdstuk 3). Komt dit overeen met de perceptie van de patiënten? Inderdaad verwij-

zen deze patiënten in hun verhalen naar veel aspecten die tot deze concepten gere-

kend kunnen worden. Zowel in de oorzaak (bijvoorbeeld uitsluiting) als in oplossing.

Dat veel patiënten in de praktijk uiteindelijk kiezen voor een oplossing die niet in de

lijn van de oorzaak ligt, komt ons inziens doordat ze het gevoel hebben (en dit mis-

schien ook vaak daadwerkelijk zo is) dat zij niets kunnen veranderen aan deze zaken

als uitsluiting, niemand die zich voor je inzet, discriminatie en misbruik.

'Gehoorzame Patiënt'; 'Brave Hendrik' en 'Vlijtig Liesje'

Over de oorzaak van de stemmen zegt Gijs: "Ja omdat ik ook veel meegemaakt heb
natuurlijk. Vroeger met mijn vader en moeder en mijn broers ja (…). Wij zijn eh mijn
zus Tina, Thijs, Dirk, nog een zus. Wij zijn met zijn achten, waren we acht man ja, ene
zus die in Rotterdam woont is weggelopen en nooit meer teruggekomen. Die heeft d'r eigen
verdronken. Ja, dan raak je ook helemaal in de war."

Opvallend is dat 'Gehoorzame Patiënten' hun VM-en in overeenstemming hebben

gebracht met dat van de behandelaar. Gevraagd naar een oorzaak van hun problemen,

noemen ze het in de psychiatrie gangbare idee van gevoeligheid voor psychose, gecom-

bineerd met stress. Dit zijn de patiënten die kunnen vertellen wat er tijdens psycho-edu-

catie aan de orde komt, wat er in de informatiefolders staat en wat er van ze verwacht

wordt. Echter, als doorgevraagd wordt blijkt soms dat ze de gebruikte termen anders

232

verklarende modellen van patiënten

Ongehoord_binnenwerk-PS.qxp  14-2-2007  20:57  Pagina 232



hanteren. Aan de oppervlakte is hun VM een kopie van dat van hun behandelaar.

Door een deel van hun autonomie uit te besteden hopen ze de psychose onder contro-

le te houden en hun leven nog een beetje op orde te houden.

'Bijzonder Persoon'

Hun behoefte erkend te worden in hun bijzonderheid is terug te vinden in de VM-en

die ze hanteren. 

Van belang is dat zíj de controle over de behandeling behouden. Wanneer ze deze drei-

gen te verliezen komt er veel nadruk te liggen op hún manier, op hún VM. 

De 'Bijzondere Personen' hanteren niet allemaal dezelfde soort VM-en. Ze hebben niet

dezelfde ideeën over oorzaken of oplossingsstrategieën. Er bestaan verschillen tussen de

'Bijzondere Personen' uit de verschillende etnische groepen. Wat hen bindt, is hun 'eigen

wijsheid'. Ze doen het op eigen wijze, op basis van hun eigen wijsheid over zichzelf. 

In deze groep lijken de ideeën over oorzaak van een psychose nauwelijks richtingge-

vend voor hun ideeën over de oplossing hiervan. De (eenduidige) VM-en van de psy-

chiatrie worden niet gevolgd, de nadruk ligt op hun bijzonderheid. De Hindoestaans

Surinaamse 'Bijzondere Personen' zien als oorzaak teveel of te weinig seks, of een

bovennatuurlijke oorzaak. De oplossing ligt in gezonder leven of trouwen. Onder

Turkse patiënten in deze groep wordt gedacht bij oorzaak aan drugs of 'door iemand

aangedaan', de oplossing is van religieuze aard (hoca bezoeken) of met een psychiater

praten. Nederlanders denken dat het hen door iemand is aangedaan, of noemen een

bijzondere oorzaak, zoals helderziendheid of opdracht van God. Zij zien de oplossing

in creativiteit (kunstwerken maken) en rust.

Hun verhaal vormt desondanks toch één geheel, omdat het een verhaal over henzelf is;

een 'Bijzonder Persoon'.

'Computer'

Omdat de 'Computers' de neiging tot psychose of om verward te raken erkennen en

benoemen als probleem is het goed mogelijk VM-en uit hun verhaal te abstraheren. 

In het vorige hoofdstuk hoorden we Robert al vertellen wat de mogelijke oorzaken

waren van zijn 'crash', namelijk de scheiding van zijn ouders, aangeboren kwetsbaar-

heid en zijn excessief drugsgebruik.

Ook dit type patiënt hanteert dezelfde begrippen en voor een groot deel ook dezelfde

VM-en als de dominante VM-en binnen de psychiatrie. Zij leggen het vooral uit aan de

hand van technische voorbeelden, zoals een computercrash, een 'hardware-probleem';

een bepaald gebrek of foutje in het brein waardoor er een 'crash' kan optreden, een psy-

chose. Ze hebben een kwetsbaarheid die wordt gelokaliseerd in de hersenen en vaak

wordt gedacht dat er een specifieke afwijking aan te wijzen is die de oorzaak is van het

psychotisch worden. Sommigen hebben het over een 'kapotte filter' of een stofje waar-

van ze teveel of te weinig hebben.

De oplossing bestaat uit het zich beschermen tegen deze kwetsbaarheid (anti-virus

software). Dat kan middels antipsychotica en het vermijden van stress.

Dit 'Computer' type heeft een vrij helder beeld van een soort defect in zijn systeem.
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Hier moet aan gewerkt worden (antipsychotica) en er moet voorkomen worden dat het

systeem weer vastloopt door de belangrijkste risicofactor, stress, te vermijden.

The imagery of the body as a machine and the related mechanistic version of sickness also are
indigenous to the West, at least since the Enlightenment. 
(Kleinman, 1980, p. 108)

7.7 DISCUSSIE

In onze zoektocht naar VM-en van patiënten vonden we bij de meesten een aantal losse

fragmenten, die tezamen een VM zouden kunnen vormen. Onze pogingen te komen tot

één min of meer samenhangend construct van een VM voor een patiënt strandde ech-

ter vaak, omdat deze losse fragmenten niet één geheel, maar naast elkaar bestaande

onderdelen van een VM vormden, zoals meerdere oorzaken of meerdere oplossingsstra-

tegieën. Deze losse fragmenten werden strategisch ingezet; bij de behandelaar werden

meer biologische fragmenten gepresenteerd, thuis meer sociale of bovennatuurlijke.

Bovendien vormden de fragmenten geen samenhangend geheel van opvattingen over

oorzaak, beloop en oplossingen van de ziekte, zoals Kleinman (1978a, 1980) dat oor-

spronkelijk betoogde. Er was weinig consistentie binnen de verhalen over oorzaken en

oplossingsstrategieën. Zo konden ideeën over beheksing als oorzaak, gevolgd worden

door het noemen van medicatiegebruik als oplossing. 

Een derde en misschien wel belangrijkste probleem dat we tegenkwamen in de zoek-

tocht naar gehanteerde VM-en door patiënten, is de door Kleinman veronderstelde

gemeenschappelijke focus op een ziekte-episode. Zo'n focus ligt voor de hand als het

om een duidelijke, ernstige ziekte gaat, maar geldt vaak niet voor de onderzochte chro-

nisch psychotische patiënten en wel om drie redenen. 

1. Veel patiënten voelen zich niet ziek, of praten vooral over problemen die we niet tot

psychoses rekenen. Veel VM-en gaan over deze andere problemen en waren derhal-

ve onbruikbaar als model voor psychose. 

2. Een chronisch psychotische patiënt kent niet altijd afgesloten ziekte-episodes. Het

komt voor dat patiënten met deze diagnose chronisch in mindere of meerdere mate

psychotische verschijnselen ervaren. Zij leven voortdurend in een waan, of beleven

voortdurend hallucinaties. Er is hier geen sprake van een afgesloten geheel waarop

terug gekeken kan worden als een ziekte-episode. Daardoor is het moeilijk om VM-

en te analyseren die specifiek met de ziekte-episode te maken hebben en niet met

het leven in z'n geheel. 

3. Er kan in veel gevallen sprake zijn van een 'category mistake'. In de transculturele

psychiatrie wordt hiervan gesproken wanneer begrippen die betekenis hebben in

de ene cultuur, zonder meer worden gebruikt om verschijnselen aan te duiden in

een andere cultuur waar ze onbekend zijn. We veronderstelden dat  het begrip psy-

chose of schizofrenie bij onze respondenten leeft, terwijl zij het misschien niet ken-
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den of in elk geval niet hanteerden. Dit kan zelfs bij autochtone respondenten het

geval zijn, wanneer ze niet goed ingeburgerd zijn in de psychiatrische 'cultuur'.

Psychoses blijken hiermee tamelijk ongrijpbare verschijnselen te zijn en de vanzelf-

sprekendheid van verwijzing naar een ziekte, de achilleshiel van VM-en.

Naar onze mening kan het fragmentarische en tegenstrijdige karakter van de VM-en die

we bij de patiënten hebben aangetroffen, niet slechts afgedaan worden als een symp-

toom van hun ziekte. Het weerspiegelt eerder het feit dat ze grote moeite hebben gehad

om vat te krijgen op hun eigen leven. Dit wordt begrijpelijker wanneer we luisteren naar

het relaas van hun ervaringen, van de verschillende werkelijkheden waarin ze terecht

zijn gekomen en de verwarrende, vaak tegenstrijdige manieren waarop mensen op hen

hebben gereageerd. Verschillende instanties hebben verschillende interpretaties van

hun situatie aangeboden - het is je eigen schuld, het is een genetische afwijking, het is

de straf van God, het komt door de drugs of je ex - en er is niemand die boven al deze

partijen staat en de patiënten helpt een zinvol en sluitend verhaal te maken. Ze zijn in

de war, maar de wortels van deze verwarring liggen niet uitsluitend in hun hersens.
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8.1 INLEIDING

In dit hoofdstuk bespreken we hoe behandelaars met de patiënten omgaan. In hoofd-

stuk 6 hebben we ideaaltypen uit de verhalen van patiënten geabstraheerd, hier pogen

we een soortgelijke indeling voor behandelaars te maken. Daarna gaan we in op de

meest voorkomende Verklarende Modellen (VM-en) onder behandelaars.

We beginnen dit hoofdstuk met de reactie van behandelaars op de verhalen van hun

patiënten (paragraaf 8.2). We hebben de behandelaars tijdens dit onderzoek niet

geconfronteerd met de door ons gemaakte ideaaltypen, maar ze hebben ons verteld

over het contact dat zij zelf met hun patiënten hebben. Zonder dat de behandelaar

daarvan op de hoogte was, hebben we de ideaaltypen geconstrueerd op basis van de

verhalen van patiënten. In paragraaf 8.2 komt aan de orde hoe behandelaars met

patiënten omgaan en wat hun reactie is op de beleving en handelingen van patiënten.

Op een vergelijkbare manier als bij de patiënten hebben we voor behandelaars ideaal-

typen geconstrueerd, waarin hun manier van werken centraal staat (paragraaf 8.3). Bij

de ordening van de verhalen van de behandelaars keken wij naar de mate waarin en de

manier waarop de behandelaar de patiënt en zijn ziektesymptomen wil beïnvloeden of

beheersen. 

In paragraaf 8.4 beschrijven we de Verklarende Modellen die we tegenkwamen bij de

behandelaars. Deze Verklarende Modellen zijn minder divers en minder gefragmen-

teerd dan die van de patiënten. Kleinman merkt ditzelfde op en zegt hierover: 

Lay EM's tend to be idiosyncratic and changeable, and to be heavily influenced by both per-
sonality and cultural factors. They are partly conscious and partly outside of awareness, and
are characterized by 'vagueness, multiplicity of meanings, frequent changes, and lack of sharp
boundaries between ideas and experience'. 
(Kleinman, 1980, p. 107)

Hij stelt dit tegenover de VM-en van behandelaars:

EMs, which are also marshalled to deal with a particular illness episode, but are mostly based
on 'single causal trains of scientific logic'. 
(Kleinman, 1980, p. 106)
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De VM-en van behandelaars komen sterk met elkaar overeen, het zogenaamde biopsy-

chosociale model wordt veelvuldig genoemd en uitgelegd. Toch laten ze zich in accent

en oriëntatie indelen in twee stromingen; 1) een medisch biologisch oriëntatie en 2)

een VM met enige nadruk op sociale ontreddering en marginalisatie. We werken dit

uit in paragraaf 8.5.

In paragraaf 8.6 zoeken we verbanden uit tussen de gevonden typen en Verklarende

Modellen van behandelaars enerzijds en de discipline van de behandelaars anderzijds. Ook

de verbanden tussen het type behandelaar en type patiënt worden onder de loep genomen. 

Verschillen tussen de disciplines drongen zich op uit het onderzoeksmateriaal.

Verpleegkundigen worden over het algemeen gezien als 'verlengde arm' van artsen -

de rechterhand, vooral waar het gaat om praktische uitvoering van zorg. Dit was niet

wat wij vonden. Wij zagen verpleegkundigen in een onafhankelijke positie de zwaarste

patiëntengroep behandelen, zonder aansturing of zelfs begeleiding van de artsen. Deze

positie van de verpleegkundigen; hun opleiding, rol, beschikbare tijd, case-load en

kunde zorgen ervoor dat zij er andere ideeën en een andere manier van werken op

nahouden dan hun collega's die opgeleid zijn tot therapeut (psychiaters, psychologen).

Dit hoofdstuk sluiten we af met een discussie, waarin opmerkelijke verschillen tussen

de behandelaars centraal staan en de consequenties die deze hebben voor de aangebo-

den behandeling, de aansluiting van zorg.

8.2 DE REACTIE VAN BEHANDELAARS OP HUN PATIËNTEN

Tijdens het individuele interview, op zijn of haar werkplek, werd de behandelaar

gevraagd naar de opvatting over wat er met een patiënt die door hem/haar behandeld

werd aan de hand was. Deze patiënt was korte tijd daarvoor door dezelfde onderzoeker

(LO) thuis geïnterviewd. Tijdens het gesprek met de behandelaar werden geen gege-

vens verstrekt over de bevindingen van de onderzoeker.

In deze paragraaf beschrijven we de manier waarop door behandelaars met patiënten

omgegaan wordt. Van de patiënten waarover de behandelaars vertellen, hebben we in

het vorige hoofdstuk kenmerken beschreven en ingedeeld naar type. Deze typen heb-

ben we gebruikt om ordening aan te brengen in de opvattingen van behandelaars over

hun patiënten. Derhalve is deze paragraaf als volgt ingedeeld:

8.2.1 'Calimero' 

8.2.2 'Assepoester'

8.2.3 De 'Gehoorzame Patiënt'; 'Brave Hendrik' en 'Vlijtig Liesje'

8.2.4 Het 'Koekoeksjong'; een 'Bijzonder Persoon'

8.2.5 De 'Computer'

8.2.1 'CALIMERO' 
"Ik vind hem een typisch schizofrene man maar bij hem ook met mate een zwakbegaafd-
heid. Het is altijd een beetje moeilijk om te zeggen dat weet ik ook wel maar ik denk dat
hij voor het uitbreken van zijn ziekte ook vrij matig tot laag heeft gefunctioneerd."
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Aldus vertelt Sjef die al zes jaar de behandelaar is van Métin. Hij werkt als sociaal psy-
chiatrisch verpleegkundige bij De Mammoet. Hij heeft een uitgebreide ervaring in het
werken met psychotische mensen en heeft zich binnen De Mammoet toegelegd op een
project dat zich richt op patiënten die moeilijk binding kunnen maken met de psychia-
trische hulpverlening. Métin behoort tot deze doelgroep. De psychiater die medisch ver-
antwoordelijk is en de medicatie voorschrijft heeft in de loop der jaren steeds gewisseld en
het laatste jaar is er geen rechtstreeks contact geweest tussen Métin en de psychiater. Sjef
heeft zo'n vijf tot zes jaar geleden veel geïnvesteerd om Métin in behandeling te krijgen
toen deze nog zwierf en geen medicatie gebruikte. Zij hebben toen ook alles moeten rege-
len van identiteitsbewijs tot ziekteverzekering, want hij was alles kwijtgeraakt.
Uiteindelijk is hij via een gedwongen opname pas in het sociaal pension en in zorg bij
De Mammoet gekomen. 

Sjef is redelijk tevreden over hoe de behandeling nu loopt en zegt hier over:
"Ik denk dat op medisch gebied we het meest ideale bereikt hebben. Laten we zeggen dat
hij psychofarmaca accepteert en dat hij deze blijft gebruiken."

Wel vindt Sjef dat in sociaal opzicht veel valt te verbeteren voor Métin. Hij lijkt echter
niet het gevoel te hebben dat hij daar als sociaal psychiatrisch verpleegkundige veel aan
kan doen. In de behandeling van Métin steekt hij niet veel tijd. Het laatste jaar heeft hij
hooguit twee keer in de 3 maanden nog een kort contact met Métin. 
Métin gaat twee maanden later weer zwerven. Hij blijkt dan toch familie te hebben in
Rotterdam, onder andere een oudere zuster, die hem opvangt. Al die jaren heeft Métin
toch nog enig contact met zijn zuster en moeder gehad zonder dat Sjef daar iets van wist
laat staan dat hij deze familieleden heeft gesproken. Dit is opmerkelijk omdat hij het erg
belangrijk vindt om iets te weten van de culturele en familieachtergrond van met name
allochtone patiënten. Ook het betrekken van de familie bij de behandeling vindt hij
nodig. In het geval van Métin blijkt hij niets van de achtergrond af te weten, ook niet dat
zijn vader zich suïcideerde naar aanleiding van een familiedrama. Wanneer Métin na
een paar weken zwerven intrekt bij zijn zuster vraagt deze om ondersteuning door De
Mammoet, onder andere door middel van medicijnen. Sjef vergeet een aantal malen
afspraken met de zuster na te komen. Uiteindelijk wil de zuster mede hierdoor geen con-
tact meer met De Mammoet en ook wil ze Métin niet meer opvangen. Hij belandt
opnieuw op straat voor een aantal maanden.

In hoofdstuk 5 kwam Sjef met een vergelijkbaar verhaal, over een andere patiënt, aan

het woord. Hiermee willen we niet zeggen dat hij de enige is die op deze manier werkt,

noch benadrukken dat zijn manier van werken missers in de hand werkt. Zijn werk-

wijze is vergelijkbaar met die van een groot deel van de SPV-en die gesproken zijn in

het kader van dit onderzoek. Deze werkwijze wordt in de hand gewerkt door factoren

die we in hoofdstuk 5 (paragraaf 7) reeds benoemden, zoals de kennis, kunde en aan-

sturing van de SPV-en, hun werkopdracht en grote case-load (waardoor weinig tijd per

patiënt). 

We kijken nu naar het verhaal van een andere behandelaar over Anand, een patiënt die

evenals Anand veel kenmerken van het 'Calimero'type vertoont.
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Jaap, een 50-jarige verpleegkundige van de polikliniek, is al zeven jaar de behandelaar
van Anand. Hij is vrij tevreden over de behandeling zoals deze nu loopt.

"Psychiatrisch is hij stabiel; iedere 3 weken komt hij langs voor zijn depotmedicatie en dan
hebben we ook een gesprekje over hoe het gaat. Dit gaat al ongeveer 6 jaar zo. De belang-
rijkste taak is een dreigende terugval signaleren, letten op wanen en hallucinaties, zodat
tijdig kan worden bijgestuurd met medicatie. Als dat gebeurt wordt er ook een psychiater
bij gehaald."

Er is overigens ook altijd een psychiater bij de behandeling betrokken geweest, maar dat
was in de loop der jaren, steeds een andere persoon. Vergelijkbaar met de situatie bij
Métin. Jaap is de constante factor en heeft de meeste invloed gehad op de behandeling.

Jaap definieert de problemen van Anand als volgt: "Het is een mijnheer die fors psycho-
tisch is en nog af en toe. Ik weet dat je hem gezien hebt hij is nog af en toe psychotisch en
dat zal altijd wel blijven. Bizar zoals slangen in zijn lichaam psychotische klachten."

En wanneer de onderzoeker (LO) Jaap naar de oorzaak hiervan vraagt:
"Ik denk in het kader van schizofrenie denk ik en als je de oorzaak daarvan weet kan je
promoveren (………) een heleboel mensen zoeken het in de organiciteit. Dat kan van
zuurstoftekort zijn, tot van de trap gevallen tot te hard geschud door vader eh".
Verder vertelt Jaap: "Anand denkt zelf dat hij zuurstoftekort heeft gehad tijdens de beval-
ling volgens mij, dat weet ik niet precies."

Van de ideeën die Anand heeft over zwarte magie vanuit India en in Suriname is Jaap niet

op de hoogte. Evenmin is hem bekend dat er sprake is geweest van drugsgebruik, met name

cocaïne. Volgens hem speelt dat ook geen rol. Wat Jaap zich wel herinnert zijn die fragmen-

ten van het VM van Anand die beter aansluiten op zijn biologische oriëntatie; het kan best

zo zijn dat er een defect is ontstaan in de hersenen van Anand door zuurstofgebrek.

Wanneer we hem vragen waaruit, naast medicatie, de behandeling bestaat noemt hij

dingen waar Anand het zelf nooit over had.

Jaap: "Ik tracht hem te leren om met de rest van die psychose goed om te gaan. Dat bete-
kent te vertellen op welke plaatsen je wel over de psychose kan vertellen en waar je dat dus
niet kan doen. Dat kan dus niet zoals vroeger bij sommige mensen, je als malloot gedra-
gen (….).
Hij noemt het zelf ook psychotisch en vertelt er open over. Ja op dat gebied draait hij er
niet omheen want hij is psychotisch. Hij heeft de signalen leren kennen dus als hij het te
sterk vindt worden komt hij zich aanmelden van heb je wat tabletjes voor me want ik word
weer psychotisch. (…) Vroeger had ik hoge verwachtingen van die gesprekken maar nu
niet meer. Het is voor mij het belangrijkste dat hij zo min mogelijk wordt opgenomen dus,
dat er zo min mogelijk decompensaties plaatsvinden."

Tenslotte is ook de woonsituatie een aandachtspunt geweest in de behandeling:
Jaap: "Hij woonde vroeger in de verblijfsafdeling van het psychiatrisch ziekenhuis. Hij is
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hiernaar gekomen met de bedoeling om wat zelfstandiger te gaan wonen, is aangemeld
voor een RIBW (beschermd wonen) instelling met de bedoeling om later dichtbij het huis
van zijn familie een eigen huis te betrekken. Maar dat kon hij gewoon niet aan. Toen we
probeerden hem in een woonvorm met minder begeleiding onder te brengen vertoonde hij
gedrag dat aanstoot gaf voor de buurt."

De verhalen, VM-en en leefwereld van 'Calimero's' staan ver af van die van de behan-

delaars. Behandelaars hebben hierover wel enige ideeën, maar weten deze nauwelijks

te integreren in een behandeling of begeleidingstraject. In de behandeling die ze bie-

den verdwijnt het VM van de patiënt en ligt de nadruk op psychofarmaca. 

Na de eerste crises wordt de 'Calimero's' medicatie aangeboden. Tijdens het ontvangen

van die medicatie (bij deze groep meestal depot) krijgen ze de gelegenheid te vertellen

welke problemen ze ervaren. Wanneer dit praktische problemen zijn, wordt hiervoor

door de verpleegkundige een praktische, ad hoc oplossing gezocht. Voor concrete pro-

blemen zoeken ze pragmatische oplossingen, hiermee wordt nog niet tegemoet getre-

den aan de VM-en van patiënten.

Uit de verhalen van de verpleegkundigen blijkt dat zij de vaste behandelaar zijn voor

de patiënt. Er is geen psychiater langdurig bij deze patiënt betrokken. De meeste

patiënten zijn zelfs al jaren niet door een psychiater gezien. In de praktijk betekent dit

ook dat de SPV-en geen ondersteuning vinden voor de behandeling van deze moeilij-

ke groep patiënten bij psychiaters of andere therapeuten. Het is niet ondenkbaar dat

zij daarom, en vanwege tijdgebrek, zich beperken tot het geven van antipsychotica en

voor hen uitvoerbare praktische hulp. 

8.2.2 'ASSEPOESTER'
"Ik kreeg haar dus een half jaar geleden over van een vrouwelijke behandelaar en toen wilde
ik eerst gaan kijken van hoe zie ik het, hoe zie ik het probleem van haar? En toen hebben
we dus een aantal gesprekken gehad. Nou sowieso in de huwelijksrelatie loopt het heel stroef,
heel slecht eigenlijk. Het probleem is eigenlijk ze is dus ook psychotisch, ze hallucineert soms
ziet ze geesten en soms ziet ook d'r man. En ja, ook depressieve klachten tot niets komen (…) 
Waarom zij psychotisch is geworden? Omdat, ja het kan vanuit de relatie zijn of er is toch
een aanleg voor dat kan ook. Het kan ook vanuit depressie zijn natuurlijk."

Dit vertelt Egbert de behandelaar van Meriam. Egbert is 41 jaar en werkt nog maar een
half jaar bij De Mammoet. Hij is nog in opleiding tot sociaal psychiatrisch verpleegkun-
dige. Wel heeft hij elders in de GGz als woonbegeleider ervaring opgedaan. Over de behan-
deling vertelt hij verder:

"En in de tussentijd hebben we ook een consult gehad met de psychiater en ik merk dan
toch dat de medicijnen wel effect hebben. Ze gaat toch wat dingen ondernemen, wat ze
laat zien is dat ze zegt ik wil ook veranderen, ik moet het ook. Ze begint zichzelf ook te
pushen. Waar we nu mee bezig zijn is met gezond eten, dat vind ik belangrijk en dat vind
ze zelf ook en daar zet ze stappen in. Verder koken, koken voor haar gezin, maar ook
haar man, dat ook die relatie iets beter gaat. En dan vraag ik haar ook van hoe belang-
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rijk ben je zelf in huis, hoe zien je kinderen je, hoe ziet je man je? Maar ze is nu ongelo-
felijk druk, want ze zijn nu met de verhuizing bezig."

Er wordt gepoogd om Meriam te activeren en haar te emanciperen, te veranderen in een
meer zelfbewuste vrouw. Verder vertelt Egbert dat hij haar naar activiteitenbegeleiding
heeft verwezen. Sinds kort gaat ze hier een halve dag per week naartoe. Ook is ze door
haar vorige behandelaar op de wachtlijst gezet voor een Turkse vrouwengroep van De
Mammoet. Ze staat nu al driekwart jaar op die wachtlijst maar het is nog niet duidelijk
of en wanneer ze kan beginnen. 
Wanneer we Egbert vragen of hij de behandeling aanpast aan haar Turkse achtergrond is
het antwoord: 

"Niet zo zeer, nee eigenlijk niet, alleen ja je weet dat je met een andere cultuur te maken
hebt hé, ook een andere richting bijvoorbeeld hé speelt mee nou je weet in je achterhoofd
vaak dat vrouwen heel vroeg getrouwd zijn en vaak ook uitgehuwelijkt vaak vraag me af
of het nou de man van hun dromen is. Bij dit verhaal kan je je dat ook afvragen dus dat
neem ik wel mee hé als achtergrond.(………) wat ik wel van haar weet is dat hij dus niet
accepteert dat ze zo westers is, terwijl hij dat in het begin ook wel was. Maar voor de rest
vertel ze weinig. Ja, dat dingen gewoon niet goed gingen en dat ze ook werd geslagen. Dat
is dan nu niet meer aan de orde."

De reacties van behandelaars op de door ons getypeerde 'Assepoesters' zijn vergelijk-

baar met die op de 'Calimero's'. Ook op 'Assepoesters' wordt gereageerd met medica-

tieverstrekking en ad hoc oplossingen voor praktische problemen. Hieruit spreekt wei-

nig voeling met en grote afstand tot de leefwereld van deze patiënten. Ook deze behan-

deling aan 'Assepoesters' wordt voornamelijk uitgevoerd door verpleegkundigen, met

weinig ondersteuning voor hun werk door psychiaters of de instelling. 

Een verschil met de 'Calimero's' is het genderspecifieke aspect in de verhalen van de

'Assepoesters'. In het gesprek met de onderzoeker (LO) vertelde Meriam uitgebreid over

haar slechte relatie met haar echtgenoot, het misbruik in haar jeugd en vragen rondom

vrouwenrollen zoals ze die naar haar gevoel opgedrongen krijgt (zie voor een beschrijving

van Meriam hoofdstuk 3, paragraaf 6). Tijdens de interviews vertelt ze ook dat ze liever

een vrouwelijke behandelaar heeft, zoals dat in het verleden ook het geval was. Dat zou het

makkelijker maken te praten over onderwerpen als (gewelddadige) seks en huwelijk. 

Egbert reageert wel op deze genderspecifieke aspecten. Uit het gesprek met hem blijkt

echter dat hij onvoldoende op de hoogte is van wat er speelt in bijvoorbeeld haar huwe-

lijk. Ook maakt hij verschillende keren persoonsvergissingen en verwisselt verschillen-

de vrouwelijke Turkse patiënten. Een belangrijk doel in de behandeling is het emanci-

peren van Meriam. Hiermee bedoelt hij het geven van zelfvertrouwen en haar bewust

maken van haar eigen rol, zoals Egbert die voor ogen heeft. Een doel voor de verdere

toekomst is Meriam bewust de keuze te laten maken of ze bij deze echtgenoot wil blij-

ven of niet. Dit laatste is nu nog een stap te ver, zo beseft ook Egbert, maar dat ook de

stappen hiervoor niet aansluiten bij haar belevingswereld, wordt niet beseft.

Ook in het verhaal van Corry, een SPV van 55, zijn emancipatiedoelen verweven. Ze

vertelt over Gladys, een Hindoestaans Surinaamse patiënte waarvan ze de achtergrond
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goed kent. Over haar behandeling vertelt ze:

"Ik heb haar dus inderdaad eh, haar voortdurend gestimuleerd. Dat ze moet laten zien
dat ze een heleboel alleen kan. Want ze is vroeger heel erg kort gehouden, heel erg
beschermd en strak in de teugels gehouden. Ook een beetje volgens de islamitische wetge-
ving, eh dat zou je bijna mishandeling kunnen noemen. Zoveel keren uitgehuwelijkt, dat
steeds mislukt is. Enne, dus ik heb haar steeds gestimuleerd om vooral te laten zien dat ze
heel veel dingen alleen kan en dat ze moet leren aan mensen hulp te vragen die er ver-
stand van hebben. Hè, dus als het om een woningprobleem gaat, moet ze iemand van de
woningstichting bellen. Als het over geestelijke zaken gaat, moet ze met mij een bespreking
gaan houden en De Mammoet over psychische dingen. En zo hebben we dat een beetje uit
elkaar getrokken. En dat eh, dat gaat goed." 

De behandeling bestaat verder uit het stimuleren van de patiënte om aan het werk te

blijven, haar zoontje zelf op te voeden en een antipsychoticum te gebruiken. Gladys en

haar familie voelen zich erg geholpen door het steunende en persoonlijke contact.

Echter een traject van onderzoek of er niet meer moet gebeuren en uit welke andere

ingrediënten een behandeling bestaat ontbreekt. 

De emancipatiedoelen die uit het verhaal van Corry spreken zijn kenmerkend voor veel

behandelaars die 'Assepoesters' behandelen (vgl. Egbert). Wanneer naar de verhalen

van 'Assepoesters' geluisterd wordt blijkt echter dat de vorm van emancipatie die

behandelaars voorstellen - zelfstandig functioneren, onafhankelijkheid in sociaal en

financieel opzicht, zelfontplooiing middels werk of opleiding, nog heel erg ver af staat

van de beleving van patiënten en van wat de patiënten willen of kunnen. 

Corry noemt al haar patiënten die wij in de type 'Assepoester' indeelden, zwakbegaafd.

"Ja dat zijn mensen die eh die zijn zo zwak begaafd dat eh en zo zwak geïntegreerd dat
het gewone dagelijks leven met alle ups en downs, dat het te moeilijk voor hen is en dat ze
daardoor psychotisch denken of fungeren."

Ook Sjef zegt van zijn patiënt die we 'Calimero' noemde, dat hij zwakbegaafd is. Bij

nazoeken van de interviews met behandelaars hierover, blijkt dat de meeste behande-

laars over 'Calimero's' en 'Assepoesters' zeggen dat ze waarschijnlijk matig begaafd

zijn. Deze matig begaafdheid is bij behandelaars onderdeel van hun VM als het gaat

om 'Calimero' of 'Assepoester'- patiënten. Deze patiënten wijken af van de norm van

deze behandelaars, hiermee wordt echter in de behandeling vrijwel niets gedaan. 

Voor dit veelvoorkomende VM van matige begaafdheid willen we twee mogelijke ver-

klaringen noemen. 

1. Deze patiënten zijn feitelijk verstandelijk beperkt, hierdoor gaan ze zich gedra-

gen als 'Calimero' of 'Assepoester'. Al snel wordt hen alles te veel en hebben ze

het gevoel dat de (grote, boze) omgeving hen dit aandoet. 
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2. De coping strategie van 'Calimero's' en 'Assepoester' - vrijwel allemaal alloch-

tone patiënten met een duidelijke externe locus of control - wordt door de

Nederlandse behandelaars als niet slim gezien. Het zal hen niet helpen de pro-

blemen die ze hebben op te lossen. Daarom vermoeden ze dat deze patiënten

niet zo intelligent zijn. 

We hebben de intelligentie van de patiënten niet onderzocht en kunnen derhalve geen

uitspraken doen over het IQ van patiënten. We verwachten dat bovenstaande mogelij-

ke verklaringen beide een rol spelen in het hoge percentage 'Calimero's' en

'Assepoesters' dat als 'weinig intelligent' wordt bestempeld.

8.2.3 DE 'GEHOORZAME PATIËNT'; 'BRAVE HENDRIK' EN 'VLIJTIG LIESJE'
Hieronder is Sibren aan het woord, de psychotherapeut van Monika.

Evenals Monika zoekt Sibren de oorzaak van haar psychoses in haar moeizame relatie
met haar ouders.
Sibren: "Wat ik me herinner bij Monika is dat de familie onder extreme druk stond, want
vader werd ziek, moeder was ziek en ze konden de aandacht niet aan de kinderen geven.
Er waren drie kinderen. Er waren nog een paar dingen, daarvoor moet ik echt in het dos-
sier duiken. Maar het had het effect dat Monika op een gegeven moment die verantwoor-
delijkheid kreeg over haar zussen, maar daar in zekere zin de credits niet voor kreeg. Hè,
van 'dank je wel'. Nee, ze kreegt op de flikker als ze het niet goed deed, dat meisje van zes,
zoiets. Nou, ik denk wel achteraf dat mensen dat weten, dat ze dat gedaan hebben. Dat
is denk ik haar grote kwaadheid, naar haar ouders toe. En ze heeft nou ook gezegd, ik wil
ze een half jaar niet zien. En van mij mag ze en ik vind dat ze het fantastisch gedaan
heeft. Ik heb wel allemaal dingen moeten doen, maar haar vervolgens ook vlot behandeld." 
Ook wat betreft de behandeling zitten ze sterk op één lijn. 
Sibren: "Ja, wat ermee te doen, wat we ermee doen is hier pillen geven om het leed wat te
verzachten, te pogen enige psychoeducatieve dingen te ondernemen bij de patiënt zelf.
Eventueel het systeem wat onder handen te nemen om te kijken of er toch ook wat positie-
ve feedback kan komen. En dat de zwarte Piet verdeeld wordt over al die mensen. (…)
Nou ze volgt nog twee non-verbale groepen. Nou goed ze vindt het ja, dat ze zelf heel erg
zinvol bezig is. Het is een hele strijd hoor, volgens mij, maar dat doet ze op dit moment
en dan heeft ze gesprekken met mij. Dat is het zo'n beetje."

Behandelaars zijn over het algemeen erg tevreden over de 'Gehoorzame Patiënt'. Deze

doet en zegt wat zij willen (horen), doen goed hun best en maken de behandeling tot een

succesvolle. Ze hebben dan ook het gevoel dat de behandeling goed aansluit en het met

de patiënt goed gaat. 

Het kan ondertussen wel degelijk zo zijn dat er sprake is van schijnaanpassing en dat de

spanningen zich bij de patiënt ophopen zonder dat dit door de behandelaar wordt opge-

merkt. Aanwijzingen hiervoor zijn met name te vinden op de momenten dat de patiënt in

een psychotische episode of crisis geraakt. Op deze momenten is er (tot grote verbazing van

de behandelaar) geen aansluiting meer, geen overeenstemming en geen volgzaamheid.
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Wanneer de onderzoeker (LO) belt voor een nieuwe afspraak, vertelt Monika dat ze een

andere behandelaar wil, vanwege bovenstaande problemen. 

Onderzoeker: "Toen ik haar belde om die tweede afspraak te maken was ze heel boos op
jou, ze eiste een andere behandelaar."
Sibren: "Nou wat er toen fout ging was dat ik even een ander spoortje bewandelde dan zij.
Ik zei van Monika je komt hier niet alleen om te leren grenzen stellen, maar je moet ook
mensen leren toelaten in je leven. Ze was zo bezig met grenzen stellen en ik had wel van
'je moet mensen toelaten', nou dat ging fout, dat heb ik later gecorrigeerd dus sorry. Ik had
beter naar Monika moeten luisteren. Maar dat ging dus fout. Ze voelde zich gedwongen
dingen te doen waar ze nog niet aan toe was. Ze is in die tijd ook gestopt met haar medi-
catie…. Ik verstoorde kennelijk haar eigen proces en daardoor ging ze haar eigen weg, wat
uiteindelijk resulteerde in een opname omdat ze weer psychotisch werd.

Deze behandelaar legt, hoewel hij het niet zag aankomen, de oorzaak van Monika's ver-

andering in gedrag bij zichzelf en bij het onvoldoende luisteren naar Monika. Hij

vormt hierdoor een uitzondering. Andere behandelaars die over 'Gehoorzame

Patiënten' gesproken zijn leggen de oorzaak van deze verandering (einde aan mee-

gaand gedrag) in de ziekte van de patiënt, als symptoom van een opkomende psycho-

tische episode. Aangezien patiënten hierna daadwerkelijk psychotisch worden opgeno-

men, worden ze hierin steeds bevestigd.

8.2.4 HET 'KOEKOEKSJONG'; EEN 'BIJZONDERE PERSOON'
Hieronder is Yvonne, verpleegkundige, aan het woord over Henk. Dit is een voorbeeld

van een behandeling die erg goed aansluit bij de ideeën van de patiënt. Ook deze

patiënt is bijzonder en wil zijn eigen bijzonderheid kenbaar maken. Zij luistert naar

zijn verhalen, bekijkt zijn kunstwerken en neemt hem hierin serieus.

Yvonne: "Hij is hier in zorg gekomen omdat hij psychotisch opgenomen was. Hij was vol-
ledig uitgeput. Hij kwam ook helemaal niet meer aan slapen toe, want hij was constant
bezig met het idee dat ie de wereld moest redden van de ondergang, middels het maken
van kunstwerken. Daar ging hij de hele nacht mee door. Ik denk dat ie daar nú ja toch
wat in veranderd is. Hij heeft zijn leven ook een heel andere wending gegeven. Hij is ver-
huisd, hij is gaan werken, hij is nu, ja, voor zover ik kan zeggen, is ie gelukkig in hoe ie
nu leeft. Hij is nu niet meer psychotisch en hij heeft gewoon zijn leven in uh de hand. Het
enige wat ie verder moet doen is kijken dat hij niet teveel hooi op zijn vork neemt.
En dat zijn onze contacten dan die we hebben, dan komt ie vertellen hoe het geweest is
afgelopen maand, of hij tegen dingen aangelopen is of niet en dan kijk ik of ik daar uh ja,
tips mee kan geven of iets mee kan doen. Maar tot nu toe heb ik daar eigenlijk niet zoveel
uh iets mee moeten doen. Ik luister wat ie, naar wat hem bezig houdt.
(…)
Op zich geeft hem dat wel de steun die uh, dat ie gewoon kan zeggen 'nou, ik ben daar
mee bezig geweest en het gaat goed'. En dan ben je er ook gelijk bij, voor het geval die weer
onder druk komt te staan en toch psychotisch zal worden.
(…)
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Hij is een heel innemend persoon. Ik ben één keer bij hem thuis geweest. Dat doe ik nor-
maal niet in verband met de privacy van mensen, het is toch hun huis. Eigenlijk had ik
mezelf min of meer uitgenodigd om naar zijn werk te gaan kijken. Dat vond hij leuk, het
was heel interessant."

Na het interview vertelt Yvonne dat ze kunstboeken mee heeft gebracht voor Henk om te
verduidelijken waar zijn kunstwerken haar aan deden denken. 

We beschreven de 'Bijzondere Persoon' in een eerder hoofdstuk al als iemand die perio-

des 'mee' kan gaan met de behandeling, meestal periodes waarin hij of zij de behoefte aan

structuur en medicatie erkent, maar anderzijds ook bang is de controle te verliezen op zijn

of haar eigenwijze leven. In bovenstaand verhaal wordt hierop door de verpleegkundige,

Yvonne, ingespeeld. Deze behandeling kent dan ook tot nu toe weinig problemen.

Echter, wanneer de 'Bijzondere Persoon' wordt behandeld door iemand die een soort-

gelijke grip op de situatie wil houden, is strijd tussen deze twee eerder regel dan uit-

zondering. Deze strijd is duidelijk zichtbaar bij een patiënt van Peter, een eerder aan-

gehaalde SPV. Telkens als zijn patiënt zijn bijzonderheid uit in bijvoorbeeld het aanleg-

gen van een licht- of muziekinstallatie, of het uitbundig schilderen van zijn kamer, ziet

Peter hierin psychotische symptomen. De patiënt reageert hierop door zijn bijzonder-

heid te benadrukken en te vertellen (VM) dat hij door deze activiteiten rustiger wordt,

waardoor hij juist minder last heeft van psychoses. Dit past niet in het VM van Peter,

niet in zijn kader van wat normaal is of hoort te zijn, hij stelt daarom steeds het verho-

gen van de dosering antipsychotica voor.

8.2.5 DE 'COMPUTER'
Erica, psychotherapeute van 45 jaar, is de behandelaar van Robert die we al eerder aan
het woord lieten. Over het probleem waarvoor Robert bij haar komt zegt ze: "Vroeger is
er gezegd dat hij waarschijnlijk schizofrenie heeft. Ik uh twijfel ook nog steeds of dat de
diagnose is. Die diagnose is ook niet door mij gesteld, maar op de gesloten afdeling van het
psychiatrisch ziekenhuis. Hij is toen kortdurend opgenomen, daar is een waanzinnig
hoge dosering Haldol gegeven. Dus hij kwam echt hier helemaal stijf binnen helemaal suf
en helemaal ziek. Dat hebben we gauw verminderd. Later hebben we hem overgezet op
modern middel en daar doet ie het eigenlijk heel goed op. (…)
Ik vind dat hij affectief goed is; een leuke jongen vind ik, je kan ontzettend lol met hem
hebben humor uh een beetje narcistische trekken. Hij is snel gekwetst. Het is een emotio-
neel wat verwaarloosde gevoelige jongen die vatbaar is voor psychoses."

Erica heeft duidelijk plezier in het contact met Robert.

Erica: "Hij is dol op strips, ik heb ontzettend leuke gesprekken met hem gehad ja. En hij
houdt van kinderen ook hè, er zijn weinig patiënten die dat doen. Dat-ie dat ook aan jou
vraagt: " hoe is het met je kind?", zegt ie dan "hoe is het met je zoon?" en "doe je er nog
wat mee, heb je genoeg tijd voor ze?". Ja ja ja leuk, hij is dan oprecht bezorgd, nee ik vind
hem ook niet schizofreen, nee."
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Evenals Robert denkt zij dat drugsgebruik in het verleden in belangrijke mate heeft bijge-
dragen aan het ontstaan van zijn psychose. 
"Toen ik hem pas leerde kennen was ie alleen maar aan het blowen. Toen blowde hij op
de dag dat ie hier naartoe moest niet, omdat ie wist dat ie anders het gesprek niet had dus
dat kon ie nog wel opbrengen. Maar soms zit ie hier ook hartstikke eh sky-high. En dan
stuur ik hem maar weg. Dan…hij zat alleen maar in een soort roes. 
Later is ie psychotisch geworden omdat zijn vriendin het uitmaakte toen ging hij ook weer
veel blowen. (…….) Daarom was het zo belangrijk dat ie van dat middelgebruik afkwam." 

Verder denkt Erica dat de scheiding van zijn ouders en toestanden daar omheen een rol
hebben gespeeld. Ook zijn er mogelijk familieleden psychotisch geweest. 
In het begin was de behandeling erg intensief waarbij zij hem wist te motiveren voor
een klinische psychotherapie (dus een opname met een psychotherapeutisch getint pro-
gramma).

De laatste jaren ziet ze hem niet zo vaak meer.
Erica: "Ik zie hem hier eens in de één à twee maanden en hij krijgt altijd een recept en
uh, dan moet ik een beetje uh strenge moeder zijn af en toe van uh hoe zit het met je stu-
die en wanneer ga je nu weer eens wat uitvoeren. Ja soms heeft hij een schop onder zijn
kont nodig. Maar het is ook gewoon inventariseren of ie weer psychotisch aan het worden
is of ik ben toch altijd wel enige bezorgdheid over eventuele terugval met blowen want dan
weet ik dat ie echt helemaal apathisch wordt. Maar hij komt wel trouw. Ook heeft hij een
hele leuke relatie met een meisje dat ook erg dol op hem is wat hem ook heel erg steunt dus
uh die relatie is al heel lang stabiel dat is ook heel bijzonder voor hem"

Verder vertelt ze over de behandeling en het contact met hem: 
"Hij heeft zijn medicijnen enne ik ben zijn vaste eh zijn vaste psychiater zegt ie dan. Het
is toch wel een soort van eh steun en soms wat adviezen waar hij behoefte aan heeft. Tja
wat ik hem meer te bieden heb dan zijn huisarts is natuurlijk dat ik hem natuurlijk erg
goed ken en zijn hele familie. Dus we hebben een heel stuk samen gelopen dus…ja dat dat
heeft denk ik wel wat meerwaarde. (…) Nee, ik ik denk dat ie nog steeds zit met wel of
geen medicatie gebruiken. Maar hij is ook bang om die medicijnen te stoppen. Vorig jaar
was hij voor de zomer van plan om te stoppen maar zag daar op het laatste moment van
af. Ik zei nou ja gut al gebruik je de rest van je leven een paar milligram so what? He, als
dat toch maakt dat je het eh goed gaat laat dat dan zo. Nee, ik heb het eerder meege-
maakt. Dat je iemand die heel lang stabiel is met een snufje antipsychotica en die gaat
dan afbouwen, dat ie toch met drie, vier maanden knal psychotisch werd. Dat zou ik hem
niet gunnen."

Erica staat dicht bij de leefwereld van Robert, haar patiënt. Het VM van Robert wordt

voor een groot deel gevolgd, hierover is veel overeenstemming. Hierdoor kan ze invoe-

len wat en waarom Robert iets wil in de behandeling, zoals het stoppen met medicatie. 

Ook gevoelsmatig is er goed contact tussen de twee. Hij vraagt naar het welzijn van

haar kinderen en zij voelt zich een soort van moeder die hem steunt en af en toe streng

moet optreden. 
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8.3 IDEAALTYPEN VAN BEHANDELAARS

We hebben ook voor behandelaars een aantal ideaaltypen geconstrueerd. Deze typen

zijn tot stand gekomen door te kijken naar hun werkwijze; de mate waarin zij de

patiënt vrij laten en rekening houden met zijn of haar VM of juist proberen te beïn-

vloeden, beheersen en vanuit een eigen VM werken. 

De behandelaars zijn in eerste instantie grofweg in te delen in twee groepen.

Kenmerken van de behandelaars in de eerste groep zijn dat ze zich vasthouden aan een

eigen VM, dat als enige ware zien en vaak niet herkennen als een VM. In de tweede

groep vinden we behandelaars die zich bewust zijn van hun eigen ideeën, visies en

VM-en en van het gegeven dat hun patiënten en families ook visies, verhalen en VM-

en hanteren die kunnen verschillen met die van hen. 

In beide groepen vonden we kenmerken van twee ideaaltypen. In de eerste groep die

van 'Bestuurder' en 'Leraar', in de tweede de typen 'Bemiddelaar' en 'Avonturier'. Net

als de typen die we voor de patiënten hebben beschreven, gaat het hier om 'ideaalty-

pen'. Behalve voor de behandelaars die we als 'prototypen' beschrijven, zijn er vaak ele-

menten van meerdere typen in één behandelaar terug te vinden.

Tabel 8.1 Discipline behandelaar - Type behandelaar

* Eén behandelaar is niet weergegeven, zij heeft geen patiënten in dit onderzoek
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8.3.1 DE 'BESTUURDER'
Peter is een SPV van 52 jaar en behandelaar van vier zeer verschillende patiënten, die

aan dit onderzoek hebben meegewerkt. Ze zijn van Turkse en Nederlandse afkomst,

drie mannen en één vrouw. Alle vier hebben ze zeer uiteenlopende sociale- en familie-

problemen, drie van hen hebben een alcohol of drugsverslaving. In het verhaal van

Peter zijn deze verschillen geen belangrijk thema. 

Het gaat Peter erom dat deze patiënten alle vier lijden aan schizofrenie, zoals uit hun

dossier blijkt. Deze ziekte ligt ten grondslag aan de diverse problemen die de patiënten

hebben. Hoe deze ziekte ontstaat is niet bekend.

Peter: "Dat weten we niet. We weten dat daar biologisch iets in bepaald is, we weten dat
er genetisch iets in bepaald is, we weten dat er eh iets erfelijks iets in bepaald is, we weten
dat er sociaal ook iets in bepaald is. Maar wat het allemaal precies is weten we niet en
wat is de kip en wat is het ei hè iemand eh heeft een hele kleine draagkracht, is erg ang-
stig en zo steekt het dan in elkaar denk ik". 
Over een patiënt zegt hij: "Schizofrenie heeft er altijd al gezeten, zijn sociale omgeving
heeft niet bepaald geholpen en toen hij ook drugs ging gebruiken ging hij knallen". 

Peter ziet het als zijn taak om de patiënten ervan te doordringen dat hun ziekte de oor-

zaak is van hun problemen. Dit doet hij door middel van het geven van psychoeducatie

over schizofrenie, medicatie en adviseren op het gebied van verzorging en sociale acti-

viteiten. Hij gaat regelmatig op huisbezoek om te controleren of de afspraken die hij met

patiënten heeft gemaakt, over hoe ze moeten leven met hun ziekte, nagekomen worden. 

Omdat de ziekte de onderliggende oorzaak van de problemen is, moet deze ziekte

onder controle worden gehouden. Dit gebeurt door middel van medicatie, de omgeving

stressvrij houden en door het onthouden van alcohol en drugs. 

Peter is degene met kennis en kunde op dit gebied. Hij kan patiënten uitleggen wat ze

moeten doen en laten om zo weinig mogelijk last te ondervinden van hun ziekte.

Hierin spelen achtergrond of cultuur nauwelijks een rol. De aanleg is bij iedereen het-

zelfde, de terugval als er veel stress wordt ervaren ook. Het maakt derhalve niet uit

waardoor die stress veroorzaakt wordt.

Zijn doel is het leven van de patiënt zo aangenaam mogelijk te maken. Hij vertelt ze

wat ze hiervoor moeten doen en verwacht van hen dat ze zijn adviezen uitvoeren. 

Geen van zijn patiënten is echter in staat of heeft de wil aan zijn verwachtingen te vol-

doen. Dit veroorzaakt voor zowel Peter als zijn patiënten veel frustratie. Peter's reactie,

wanneer hij bemerkt dat er niet aan zijn verwachtingen wordt voldaan, is het opleggen

van sancties.

Rianne leeft in een rommelig huis en heeft geen vast patroon in haar dagelijkse bezighe-
den. Dat baart Peter zorgen, vooral ook omdat Rianne de laatste tijd enorm veel alcohol
drinkt. Hij is bang dat ze door haar overmatig drankgebruik en gebrek aan structuur
zichzelf en haar appartement zal verwaarlozen, steeds passiever zal worden en uiteinde-
lijk weer opgenomen zal moeten worden.
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Hij vertelt haar dat ze haar appartement moet opruimen, activiteiten op het centrum
moet gaan volgen en moet minderen met alcohol. Rianne vindt dat ze wel degelijk een
gestructureerde dagtaak heeft. Ze werkt dagelijks aan haar olieverfschilderijen en heeft
veelvuldig contact met haar moeder. Deze activiteiten worden door Peter niet als serieuze
daginvulling gezien. Er is een gespecialiseerde hulp in de huishouding langs geweest om
haar te helpen met het opruimen, maar omdat ze met deze dame niet overweg kon, heeft
ze haar gevraagd om weg te gaan. Daarvan heeft Rianne nu veel spijt.
's Avonds drinkt ze ongeveer een liter wijn om te kunnen slapen. Ze heeft Peter herhaal-
delijk, maar tevergeefs om slaapmedicatie gevraagd. Haar vorige behandelaar gaf haar dit
wel mee, waardoor ze naar eigen zeggen veel rustiger in haar hoofd werd.

Peter: "Haar vraag was aanvankelijk het afregelen van medicijnen, het minderen van het
drankmisbruik, het op orde brengen van het huis en het huishouden alles dan in één, kort-
om een behoorlijke portie structuur. Dat was het uitgangspunt, en dat was ook wat ze
wilde. Vervolgens begint dan het proces dat er van alles wat ze wil er niets kan omdat ze
dan op het moment dat ze daadwerkelijk iets moet doen stemmen gaat horen en dingen
gaat zien en allerlei onmachtstoestanden krijgt en daardoor angstig gaat worden en…, ja
uiteindelijk komt het op twee dingen neer uh…, ernstig drankmisbruik denk ik…, omdat
ze voortdurend uh.., toch doet, ja en ook…, ja volgens mij dat heeft ze dan kort geleden
voor het eerst uitgesproken ook geen enkele behoefte heeft aan verandering. Eigenlijk wil
ze het liefste zitten waar ze zit, zonder iets te doen…, en God op zich heb ik daar geen
bezwaar tegen maar dan moet je geen beroep doen op allerlei hulpverleners. 
De behandeling bestond eerst uit begeleiding bij medicijnen en dat wilde ze heel erg graag
ook afbouwen en veranderen en zo en dat vond ik geen slecht idee want ze gebruikte best
veel. Nou dat is faliekant misgelopen want uiteindelijk heeft ze weer hetzelfde wat ze altijd
had, of er iets anders valt in wezen, dat lukt allemaal niet en dus met de begeleiding van
medicijnen is dus een punt en de rest is … Ja zijn we bezig geweest met dagstructuur, even-
tueel dagvulling op den duur, en zelfverzorging toch ook wel, uh en drankmisbruik." 

Als Peter na enkele weken bij haar thuis op bezoek komt en ziet dat er nog niets in

de situatie veranderd is, verhoogt hij de druk door te zeggen dat ze nu zeker geen

slaapmedicatie meer zal krijgen. Wanneer hij ook na deze 'stok achter de deur' geen

grip op haar krijgt, dient Peter een verzoek in tot wisseling van behandelaar.

Inmiddels heeft Rianne een soortgelijk verzoek ingediend, omdat ze vindt dat Peter

het onmogelijke van haar vraagt en niet op haar vragen ingaat. De hoge verwachtin-

gen van Peter zorgen voor frustraties bij patiënten, omdat ze het gevoel hebben dat ze

deze niet waar kunnen maken. Ze voelen zich niet begrepen, niet gehoord en enorm

onder druk gezet

Rianne: "Ik voel me bij Peter niet op m'n gemak. Hij luistert niet goed. Het probleem met
hem is dat hij me veel te veel dingen laat doen. Ik moet ja uit rust werken, ja dan niet dat
slome gedoe dat je niks meer doet dat bedoel ik er niet mee maar je moet uit rust, dat je
rustig van binnen bent en van daaruit kan handelen. Want als een mens opgefokt is en
op van de zenuwen, dan lopen de dingen verkeerd en gaat het allemaal mis, vooral zo'n
patiënt als ik. 
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(…) Je wilt toch dat je als mens gewaardeerd wordt en niet uh en een riem onder je hart
steken. Dat is nog een punt, dat het nodig is dat je een complimentje krijgt, en ik ben echt
niet iemand die in de spotlight wil staan echt waar niet hele… juist niet. Ik heb dat ook
wel nodig, dat je moed krijgt om door te gaan. Maar als hier iemand komt die zegt van,
terwijl je toch je best heb gedaan en dat je later dan hoort door je moeder, dat ie tegen me
moeder zegt 'Nou, zou u daar nou willen wonen'…" 

Peter heeft veel van dergelijke frustrerende ervaringen met patiënten. Zij vragen hem

hulp bij problemen, waarop hij actie onderneemt, maar vervolgens bemerkt hij dat

patiënten hun deel van de afspraken niet zijn nagekomen. Deze ervaring wordt

gedeeld door veel SPV-en, vergelijk bijvoorbeeld met Ans in hoofdstuk 5.

Peter's vertrouwen in patiënten is door deze ervaringen afgenomen. Hij zegt over drie

van de vier patiënten dat ze relevante informatie voor hem achterhouden, zoals over

het gebruik van alcohol of het hebben van symptomen die op psychoses zouden dui-

den. Over de vierde patiënt weet hij te weinig om dit te kunnen vaststellen. Dat komt

doordat de familie deze man teveel afschermt en daarmee belangrijke informatie ach-

terhoudt.

De 'Bestuurder' gaat met de ziekte van de patiënt om alsof deze hem toebehoort. Hij

staat boven de patiënt en weet wat het beste voor hem en zijn ziekte is. Deze

'Bestuurder'-behandelaar stelt de therapie voor en legt sancties op wanneer de patiënt

niet voldoet aan de opdrachten, zoals het niet innemen van de medicatie, het onvol-

doende uitvoeren van het huishouden en niet op komen dagen bij activiteiten.

Dit wordt gedaan in de overtuiging dat het beter is wanneer iemand duidelijk de lei-

ding neemt. Een patiënt heeft een ziekte (schizofrenie), maar geen ziekte inzicht en

als hij deze wel heeft zal hij erkennen dat hij deze strakke hulp nodig heeft.

De houding van de 'Bestuurder' wordt nauwelijks beïnvloed door de specifieke ken-

merken en achtergrond van de patiënt. 

Het is als het besturen van een auto of van een bedrijf. De 'Bestuurder' heeft de con-

trole en macht en oefent deze uit over de auto of medewerkers. Wanneer bijvoorbeeld

de remmen of de werknemers niet naar behoren functioneren, dan voelt hij dat direct

als zíjn probleem. 

Hij behandelt de patiënt als onderdaan, een kind, die niet in staat is een eigen leven

te leiden, dus doet hij dat voor hem of haar. Deze infantiliserende methode werkt

ook marginaliserend. Deze patiënten hebben schizofrenie, dat is een chronische

aandoening die, vooral als de patiënten zich niet houden aan de regels, steeds erger

wordt. Er is geen toekomstperspectief, de patiënten worden sociaal dood verklaard.

Hiermee is de basis gelegd voor een cirkelredenatie, waarbij het verhaal van de

patiënt niet van belang is. Patiënten hebben geen contact met de werkelijkheid, dus

hun verhalen zijn onzinnig, daar hoeft niet serieus naar geluisterd te worden.

Daarom weet de behandelaar niet wat het standpunt van de patiënt is, zonder deze

informatie slaan hun verhalen nergens op. De behandelaar wordt bevestigd: zie je

wel ze hebben geen contact met de werkelijkheid en vertellen daarom onzinnige ver-

halen.
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8.3.2 DE 'LERAAR'
De 'Leraar' heeft veel kenmerken van een 'Bestuurder', maar een belangrijk kenmerk

dat hem hiervan onderscheidt is de houding die hij heeft ten aanzien van zijn patiën-

ten. Waar de 'Bestuurder' de patiënt min of meer als zijn bezit behandeld, ziet de

'Leraar' de patiënt als autonome individu die iets geleerd moet worden. 

Jaap is zo'n 'Leraar'. Wanneer hem gevraagd wordt naar wat hij toevoegt, komt het

gesprek steevast op thema's als uitleg en begeleiding. Tevens vertelt hij dat het resul-

taat van zijn behandeling voor een groot deel afhankelijk is van de mate waarin de

patiënt zich een goede leerling toont. Zo vertelt hij over Anand:

"Ik tracht hem te leren om met de rest van die psychose goed om te gaan dat betekent te
vertellen op plaatsen waar dat kan dus niet zoals vroeger bij mensen, zich als een malloot
gedragen. De medicatie kan wat wijzigen, dat soort dingen. De behandeling heeft een
steunend, structurerend karakter. We bespreken wat psychose is, wat hij er mee kan doen,
wat voor plannen hij heeft, dat hij niet al te hoge verwachtingen moet maken. Zou hij dat
wel doen, als hij die cursus bijvoorbeeld gaat volgen, dan kan de spanning te hoog oplo-
pen en wordt ie weer psychotisch. Verder heeft hij hier in dagbehandeling gezeten om soci-
ale vaardigheden te leren dat vindt hij heel leuk." 

Anand heeft zich in de loop der jaren geen beste leerling getoond. Volgens Jaap heeft hij
'weinig ruggengraat', hij start overal mee en maakt niets af. Ook lijkt het alsof hij zijn
psychotisch zijn regelmatig gebruikt als excuus voor bijvoorbeeld aanstootgevend gedrag.

Jaap: "Ik had eerst vreselijk hoge verwachtingen ervan maar nu niet meer. Het is voor mij
het belangrijkste dat hij zo min mogelijk wordt opgenomen dus dat er zo min mogelijk
decompensaties plaatsvinden. We hebben nu leuke open gesprekken, zit volgens mij wei-
nig achter."

Wanneer een patiënt eenmaal weet hoe hij met de ziekte om moet gaan, zal het hem

een stuk beter vergaan. Het is de rol van de hulpverlener om deze informatie te geven.

De hulpverlener heeft deze kennis in huis en geeft deze door aan de patiënt, de leer-

ling. Een goede leerling zal het beter vergaan dan een slechte.

De 'Leraar' heeft bepaalde verwachtingen van de leerling, zoveel is helder. Dit is ook de

reden dat door veel behandelaars die veel kenmerken hadden van een 'Leraar'

genoemd wordt dat allochtonen moeilijker te behandelen zijn. Het leerling idee is vol-

gens deze behandelaars anders bij deze mensen. Allochtonen wachten af, nemen geen

initiatief en voeren onvoldoende leeropdrachten uit omdat ze vinden dat de actie bij de

behandelaar moet liggen, aldus deze behandelaars. Ook zouden allochtone patiënten

bij ziekte een passief idee hebben, op bed willen liggen en voor zich laten zorgen. 

Jaap: "Allochtonen, met name Turken, zijn minder en moeilijker te motiveren om de
behandelprogramma's te volgen die hier zijn, of voor iets anders warm te krijgen. Dat
vind ik wel moeilijk dus bijvoorbeeld zo'n dagbehandelingsprogramma. Ja daar krijg je ze
minder snel gemotiveerd minder goed gemotiveerd voor dan zeg maar Nederlanders."
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Jaap nuanceert overigens later in zijn gesprek zijn uitspraken naar verschillende etni-

citeiten en seksen, iets wat de meeste behandelaars nalaten, zij blijven spreken over

'allochtonen'. 

Bij zowel de 'Bestuurder' als de 'Leraar' is er weinig besef dat ook hij vanuit een eigen

visie, een eigen VM werkt. De visie van de behandelaar staat ver boven die van de

patiënt omdat deze visie de state of the art in de psychiatrie weerspiegelt. De behande-

laar heeft de kennis en kunde om deze ziekte zo goed mogelijk aan te pakken. Zijn pro-

fessionele taak bestaat uit het opleggen en uitleggen van deze ideeën en behandelwij-

ze ('Bestuurder') of door het overdragen van de kennis die hij heeft aan de patiënt,

zodat deze beter met zijn ziekte om kan gaan ('Leraar').

Ook volgens de 'Leraar' is herstel van een chronisch psychotische aandoening niet

mogelijk. Omdat zowel de 'Bestuurder' als de 'Leraar' hun eigen ideeën overdragen

aan de patiënt, is kennis over het verleden van deze patiënt niet noodzakelijk. 

Daartegenover hebben de 'Bemiddelaar' en de 'Avonturier' deze kennis over de patiënt

hard nodig om tot een behandeling te kunnen komen.

8.3.3 DE 'BEMIDDELAAR' 
De 'Bemiddelaar' is zich ervan bewust dat hij het niet op alle vlakken eens is met de

patiënt. Het doel is een consensus te vinden waar ze zich beiden in kunnen vinden.

Hiervoor is het noodzakelijk op de hoogte te zijn van de ideeën van een patiënt, de

behandelaar legt vervolgens zijn ideeën aan de patiënt voor en samen gaan ze op zoek

naar een beeld waar ze zich beiden in kunnen vinden.

Fatih, de eerder genoemde psychiater van Turkse komaf, is geïnterviewd over drie Turkse
patiënten. Bij de vraag van de onderzoekers naar de oorzaken van de problemen van zijn
patiënten noemt hij oorzaken in veel verschillende domeinen, zoals een mogelijke biome-
dische oorzaak, omgevingsfactoren en systeemproblemen en invloed van cultuur.

"In ieder geval speelde een aantal factoren een rol waarom hij zo vaak in acute dienst
terecht kwam maar onder andere ziektebesef dat ontbrak een beetje en ook de taalbarriè-
re en steunsysteem enne… Als mensen een goeie sterke steunsysteem hebben om zich heen
de ouders, broers en zussen betrokken zijn, die zorgen ervoor dat de medicatie patiënt de
medicatie krijgt en weer komt en zo als steunsysteem niet steunt en zwak is dan komen
meestal schizofrenie patiënt op straat terecht. Dus ongeveer bijna éénderde, zonder behan-
deling. Deze afdeling is juist bedoeld voor die doelgroep; mensen met een zwak steunsys-
teem en medicatie gebruiken, medicatie ontrouwe en eh dan zie je vaak drugsmisbruik,
alcoholmisbruik, psycho-sociale problemen zoals eh geen uitkering en ook lichte crimina-
liteit enne ontbreken van ziekenfonds, en dakloosheid zulke mensen komen dus bij ons
terecht.
In dat geval er was één broer slechts maar betrokken die heeft ook een drukke baan en dus
hij moet in staat zijn om hem met alles te helpen, bij die behandeling betrokken zijn,
maar dat kon die broer niet, dat kan hij nog steeds niet. Patiënt komt altijd alleen hier-
heen. En eh et cetera."
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Over zijn achtergrond vertelt Fatih
"Hij is op de kostschool opgegroeid, een school met een streng religieuze richting. Dat
waren allemaal religieuze scholen zeg maar en contact was met zijn ouders ook niet zo
optimaal en dan de tweede reden zou zijn, dat toen hij naar hier kwam rond 1997 geloof
ik en 1998 hij heeft toch een enorme moeilijke periode doorgemaakt vanwege dat cultuur-
verschil, ontbreken van verblijfstatus en hij moest nog trouwen in die tijd en dat lukte ook
niet vanwege al die psychoses en hij kon geen aansluiting vinden hier in Nederland. Je kan
die periode noemen als belemmerende factoren vanuit zijn achtergrond."

Ook in de behandeling heeft hij aandacht voor deze verschillende aspecten. Hij probeert
de patiënt te leren kennen, te begrijpen wat voor hem belangrijk is, wat door deze patiënt
gezien wordt als mogelijke oorzaak of oplossing en hierop aan te haken in zijn behande-
ling. Zijn tijd hiervoor is echter beperkt, dat probeert hij, hiermee instellingsrichtlijnen vol-
gend, op te lossen door SPV-en in te zetten.

"Ja, in ieder geval als psychiater doe ik de medicamenteuze kant, de mensen instellen op
antipsychotica, en psychose vrij krijgen en dan betrek ik altijd een SPV erbij voor die ande-
re soort vorm van zorg. Zoals dat geldt met die psychosociale problemen, met uitkering of
aanmeldingen bij dagbehandeling of voor een aangepast werk et cetera. Want als ik ook
alles zelf moet doen dan loop ik soms snel vast, want een psychiater is eh, die heeft daar
onvoldoende tijd voor, dan moet je de taken goed verdelen. Ja, dus ik heb een heel team
om de zorg van patiënt te regelen. Bij deze meneer heb ik zelf veel geregeld, ben steeds bij
hem thuis geweest, maar dat is… Als psychiater heb ik daar eigenlijk geen eh tijd voor. Pas
sinds vorige week heb ik een SPV gevraagd mee te kijken."

Fatih is een van de allochtone behandelaars die besproken is in hoofdstuk 5. Daarin

werd al genoemd dat hij het gevoel heeft dat hij zich extra moet bewijzen als Westers

denkende arts en mede daarom in eerste instantie veel nadruk legt op een biomedisch

model. 

Door zijn eigen migratie deelt hij een aantal ervaringen met zijn Turkse patiënten. Hij

is zich er dan ook van bewust hoe die ervaringen een negatieve bijdrage kunnen leve-

ren in hun problemen. Er bestaat veel overleg tussen Fatih, zijn patiënten en hun fami-

lieleden. Over de gang naar een hoca, terugkeer naar Turkije, zorg voor vrouw en kin-

deren en financiële en maatschappelijke ondersteuning. Als dit laatste aan de orde is,

wordt deze ondersteuning door Fatih aangevraagd en uitbesteed aan SPV-en of maat-

schappelijk werkers. De patiënt waar het citaat hierboven over gaat is lange tijd door

Fatih intensief begeleid, voordat hij een SPV mee liet behandelen. Fatih geeft hiervoor

een aantal redenen aan: 

- als psychiater wil hij een compleet beeld van een patiënt krijgen, dat betekent naast

de diagnose ook de omgevingsfactoren en standpunten van de patiënt helder krij-

gen, daarvoor is dit intensieve contact vereist,

- deze patiënt spreekt onvoldoende Nederlands en kan met Fatih in het Turks com-

municeren, 

- ook de case-load van de SPV-en loopt over, ook zij hebben dus weinig extra tijd voor

deze patiënt.
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Hij heeft duidelijke ideeën over wat goed voor een patiënt is en wat een patiënt zelf zou

moeten doen om zijn situatie te verbeteren. Dus hoewel hij in gesprek gaat met zijn

patiënten over welke problemen er spelen, wat mogelijke oplossingstrategieën zijn,

moeten ook zíjn ideeën terugkomen in de behandeling. Hij vindt het van belang dat

een patiënt mee denkt, dat ze van elkaars ideeën op de hoogte zijn. Hij wil de ideeën

van zijn patiënten toevoegen aan de behandeling, maar zet zijn eigen VM hiervoor niet

aan de kant en past het in wezen ook niet aan, zijn VM verandert niet. 

De VM-en van de patiënt en die van hemzelf worden expliciet gemaakt, er is dus een

bewustzijn van het bestaan van (mogelijk) verschillende opvattingen en standpunten

van alle betrokkenen. Het doel is een gemene deler te vinden en de verschillen in

opvatting een plaats te geven, zodat iedereen zich kan vinden in de behandeling.

Ook Erica, die zojuist aan het woord was over Robert, is een typische 'Bemiddelaar'. In

deze behandeling zijn er veel overeenkomsten tussen de opvattingen van betrokkenen,

waardoor er weinig gevaar is voor een strijd over behandelonderdelen, de aspecten

waarover ze van mening verschillen, wordt op een typische ''Bemiddelaar'' manier

opgelost. 

Tijdens de interviews blijkt dat de verschillende betrokkenen, Robert zelf, zijn goede vriend
Paul, zijn vader en ook zijn behandelaar Erica, het in veel dingen met elkaar eens zijn.
Drugs en stress moeten vermeden worden, medicatie kan een psychose voorkomen. Ook
vinden ze allemaal dat Robert eigenlijk niet echt in behandeling is. 

Paul: "Hij is gewoon vrij het wordt meer gezien als een steun die hij af en toe eens komt
halen." Zij geeft medicatie, tips en informatie." Zelf ziet zij dit ook zo: "Robert mag zelf
weten wat hij hier mee doet." Robert beoordeelt het contact met Erica als positief: "Zij is
een soort vertrouwenspersoon voor mij"

8.3.4 DE 'AVONTURIER'
De 'Avonturier' durft zijn of haar eigen VM wel aan te passen, dit wordt als cruciaal

voor een goede, aansluitende behandeling beschouwd. Door interactie tussen alle

betrokkenen (patiënt, behandelaar, naasten waaronder familie), verandert eenieder zijn

of haar VM, deze worden aangepast aan elkaars opvattingen. Zo ontstaat een gedeeld,

gezamenlijk VM (dat kan bestaan naast andere VM-en) dat ten grondslag ligt aan de

behandeling. 

Dick, een psychiater van 54, beschrijft hoe hij probeert met de patiënt en zijn of haar
omgeving - hij heeft het altijd over de hele familie, nooit over de patiënt alleen - een nieu-
we cultuur te vormen. Elke persoon heeft zijn eigen cultuurtje, die verbonden is met de cul-
turen waar hij vandaan komt. Als er problemen zijn binnen een familie is dat vaak door-
dat deze culturen botsen en deze verschillen niet bespreekbaar zijn. Door de cultuur van
Dick toe te voegen als derde cultuur kan er wel over gesproken worden en een, voor ieder-
een nieuwe en aanvaardbare, cultuur ontwikkeld worden. Hij ziet het als het regisseren
van een film, de reeds gespeelde stukken worden naast elkaar gelegd, aan elkaar geplakt,
er wordt een mooi geheel van gemaakt.
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De 'Avonturier' heeft een ontmoeting met de ander. Dit betekent op een gelijkwaardig

niveau met elkaar omgaan. Het is mogelijk het eigen VM te behouden, en onder

invloed van de anderen aan te passen. Dit geldt niet alleen voor de patiënten, ook voor

de familie en voor de behandelaar. De 'Avonturier'-behandelaar moet zijn eigen ideeën

kunnen relativeren, flexibel zijn en andermans ideeën en opvattingen op waarde weten

te schatten.

De 'Avonturier' is bezig met herstel van de patiënt, met het herdefiniëren van de film

zoals Dick dat noemt. Dit doet de behandelaar niet alleen, de patiënt ook niet, dit is een

co-productie van patiënt, omgeving en behandelaar. Samen zoeken ze naar de compo-

nenten (scènes) die ze in de nieuwe film willen uitwerken.

Deze 'Avonturier' komt in zijn ideeën overeen met Davidson (2003), die betoogt dat

herstel van schizofrenie weliswaar niet mogelijk is, maar het een nieuwe plek geven in

het leven wel. 

Many people indicate that one of the more essential gains made in the process of recovery was
accepting their illness and incorporating it into a newly defined sense of self. In this sense,
recovery entails learning to live with a disability, while still striving life goals and/or attemp-
ting to achieve these goals despite remaining disabled. 
(Davidson, 2003, p. 44)

8.4 VERKLARENDE MODELLEN VAN BEHANDELAARS

Opnieuw hebben we eerst het bredere verhaal weergegeven, gericht op de behandeling

en positie van patiënt en behandelaar hierin. De VM-en die we uit deze verhalen kon-

den abstraheren waren veel minder divers en gefragmenteerd dan die van patiënten.

Er was sprake van één dominant model dat steeds opnieuw gepresenteerd werd, het

biopsychosociale model. Dit was ook wat we min of meer verwachtten (vgl. hoofdstuk

1). Het biopsychosociale model is door psychiater Engel als eerste voorgesteld. Hij

meende dat mensen een complex zijn van lichaam en geest dat interacteert met de

sociale en fysieke omgeving waarin het zich begeeft (Engel, 1977). Deze idee is terug

te zien in de bekende WHO-definitie van gezondheid uit 1946: "Gezondheid is een

staat van compleet fysiek, mentaal en sociaal welzijn, dus niet alleen de afwezigheid

van ziekte of zwakte". 

Binnen dit dominante biopsychosociale model waren twee stromingen zichtbaar, waarbij

behandelaars meer nadruk legden op de medisch biologische of juist de sociale aspecten. 

Medische VM; schizofrenie als ziekte en het VM als medicijn

Het grootste deel van de behandelaars maakte ons duidelijk dat hun patiënten lijden

aan chronische psychose, diagnose schizofrenie. Ze zeggen het biopsychosociale

model te hanteren, wat volgens hen inhoudt dat de patiënt een biologisch bepaalde,

erfelijke aanleg voor schizofrenie heeft, die bij stress tot problemen leidt, resulterend
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in een psychose. De nadruk ligt op het biologische aspect. Stress vormt het psycho-soci-

ale component, dat enkel luxerend is voor de biologisch aanwezige kwetsbaarheid.

Hun beschrijving vertoont hiermee meer overeenkomsten met het medisch model,

dan met het biopsychosociale model. 

Het lijkt welhaast alsof dit medisch gerichte model werkt als medicijn tegen de

onmacht van de behandelaar. De gevolgen hiervan (de bijwerkingen) zijn verdere groei

van de behandelrelatie (afhankelijkheid van de patiënt aan behandelaar) en stagnatie

bij het groeiproces van de patiënt. Afwijkend gedrag wordt gezien als mogelijk begin-

nende psychotische symptomen. Opstandig gedrag ook, of het wordt gezien als gebrek

aan 'ziekte-inzicht'. Dit is tot op zekere hoogte ook altijd waar: het inzicht in de ziekte

is anders dan die van de behandelaar. Passiviteit of het niet volgen van het plan om te

socialiseren of activeren wordt vanuit het medisch model gezien als 'negatieve symp-

tomen' horend bij schizofrenie. De acties die hierbij passen vanuit het medisch model

kunnen zijn: 

- een medicus erbij halen indien de behandelaar zelf geen arts is

- psycho-educatie

- uitleggen dat de patiënt ziek is en daarom medicijnen nodig heeft 

- wijzen op de risico's als deze niet worden ingenomen

- rust en structuur proberen aan te brengen door adviezen en eventueel 

- deeltijdbehandeling of -opname. 

We constateren dat de behandeling dan toch, ondanks alle goede bedoelingen neer-

komt op symptoomreductie, waarbij de drijfveer van de behandelaar vaak de angst voor

de psychose is.

Het lijkt erop dat er tijdens de behandeling uitgegaan wordt van een soort tweetrapsra-

ket: Allereerst moet iemand psychiatrisch stabiel zijn. Daarna komt inzicht in de ziek-

te en medicatietrouw. Dat is de basis van de behandeling. Hierbij vinden we uitspra-

ken als: "hij is goed ingesteld op medicatie", "medisch is de behandeling nu optimaal"

en "hij is therapie-trouw". 

Als aan die voorwaarden is voldaan vinden de meeste behandelaars dat de behandeling

redelijk of goed werkt. Daarna moeten de volgende stappen volgen, met als toekomstig

doel verdere resocialisatie, activiteiten, met later vrijwilligerswerk en betaald werk.

De erfenis van Kraepelin

De basis voor dit model is gelegd door Kraepelin's beschrijving van Dementia Praecox
(1919/1971), wat we nu schizofrenie noemen, als een onomkeerbare en degeneratieve

aandoening. Door organisch falen van de hersenen wordt deze onomkeerbare achter-

uitgang ingezet. Deze uitleg van schizofrenie als neurobiologische aandoening heeft

de basis gelegd voor een aantal benaderingen in de afgelopen eeuw. Voorstanders van

dit model geloven niet per se alleen in genetische of biologische factoren. Het meest

bekende model dat hieruit ontstaan is, is dat van de stress-kwetsbaarheid. Volgens dit

model wordt schizofrenie veroorzaakt door een complexe interactie tussen genetische

en neurologische afwijkingen, stressvolle levensgebeurtenissen en het inadequaat

omgaan met deze gebeurtenissen. De biologische factoren worden echter beschouwd
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als de belangrijkste; sociale factoren zorgen alleen voor kleine variaties in hun invloed. 

Een groep behandelaars zegt een biopsychosociaal model te hanteren, maar volgt in

feite dit medisch model.

De belangrijkste kritiek op dit model is dat, hoewel het aandacht heeft voor de rol van

de sociale omgeving en omgaan met problemen, het niet ingaat op de manier waarop

mensen meer of minder succesvol met hun ziekte omgaan. Belangrijker nog: volgens

dit model is er geen mogelijkheid om (deels) te genezen van de ziekte (Davidson, 2003,

p. 35). Het is dus een pessimistisch en hopeloos model.

Vandaar dat de hulpverleners die dit model hanteren spreken en handelen voor de

patiënt, deze heeft immers een aftakelende ziekte waar hij niet beter van zal worden

en dus de hulp hard nodig. 

This (Kraepelin's) approach has been described as "highly paternalistic… emphasizing illness
over health, weaknesses rather than strengths, limitations rather than potential for growth."
As a result, advocates have come to view the Kraepelinian model "as stamping out hope by
implying that biology is destiny and emphasizing an external locus of control". 
(Munetz et al. in Davidson, 2003, p. 38)

In ons onderzoek werd duidelijk dat veel GGz-deskundigen, met name verpleegkundi-

gen, de rotsvaste overtuiging hebben dat een psychotische aandoening 'voor het leven

is'. Patiënten wordt dan ook aangeraden hun verwachtingen over de rest van hun leven

sterk naar beneden bij te stellen: een enigszins normaal leven, met een gezinsleven,

werk, ontspanning et cetera, zit er gewoon niet meer in. Dit beeld berust op het biome-

disch model van schizofrenie als een fysiologisch, in oorsprong waarschijnlijk ook

genetisch, verschijnsel.

Behandelaars die dit model hanteren hebben vaak kenmerken van de 'Bestuurder' of

'Leraar'.

Sociale ontreddering, marginalisatie

Ook de behandelaars die sociale ontreddering en marginalisatie beschreven in hun

VM-en, noemden het biopsychosociale model als uitgangspunt. De idee is dat wanneer

een toch al kwetsbare persoon in de zin van aanleg voor psychose, leeft in een omge-

ving waarin hij een langere periode veelvuldig en ernstig wordt achtergesteld, gediscri-

mineerd en buitengesloten, deze persoon schizofrenie ontwikkeld. Het betekent dat

ook zij ervan uitgaan dat er een biologische of erfelijke aanleg is voor psychoses, maar

zij stellen de omgevingsfactoren, waardoor deze kwetsbaarheid een probleem wordt,

en de manier waarop de patiënt hiermee omgaat, voorop. 

Onder deze behandelaars werd de mening gevonden dat kwetsbaarheid ook kan wor-

den veroorzaakt door omgevingsfactoren zoals marginalisatie en trauma. Hierbij vol-

gen zij in belangrijke mate de theorie van 'social defeat'. 

Ze hanteren een breder VM, dat zich makkelijker laat aanpassen aan dat van de patiënten.

Belangrijk is dat ze beseffen dat verschillende partijen verschillende VM-en kunnen

hanteren en dat hierover onderhandeling mogelijk moet zijn. In deze onderhandelin-

gen moeten zowel de VM-en van patiënten (en eventueel hun familieleden) als die van
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behandelaars als serieuze opties worden beschouwd.

Deze behandelaars weten de leefwereld van hun patiënten in hun VM-en en behande-

ling te integreren. We hebben hen 'Bemiddelaar' of 'Avonturier' genoemd. Zij vormen

een minderheid van één derde van de behandelaars (10) en behandelen samen 15 van

de 38 patiënten in dit onderzoek. Waarvan 4 patiënten door 'Avonturiers' worden

behandeld en 11 door 'Bemiddelaars'. Het gaat hier om de hoger opgeleide behande-

laars (psychiaters, psychologen, psychotherapeuten).

Hoewel ook 'Bemiddelaars' en 'Avonturiers' er vaak van overtuigd zijn dat de patiënt

leidt aan de ziekte schizofrenie en dit een chronische aandoening is, weerhoudt hen dit

er niet van om een behandeling in te zetten die gericht is op herstel. Niet noodzakelij-

kerwijs herstel van de ziekte, maar wel herstel van identiteit van de patiënt, diens rol in

de samenleving en zijn leven. Deze opvatting is tegengesteld aan het sociale doodsvon-

nis zoals dat uit de beschrijving van Kraepelin kan worden gelezen, die schizofrenie

beschreef als chronische, degeneratieve ziekte, waar niets aan te doen valt. Dit vormt het

medische model waaraan de 'Bestuurders' en 'Leraren' nog vaak houvast vinden.

8.5 DISCIPLINE ALS BELANGRIJKE FACTOR VOOR TYPE, VM EN MANIER
VAN WERKEN 

Wanneer behandelaars gekenmerkt worden naar type, naar het gehanteerde VM én

naar de typen patiënten en het aantal allochtonen dat zij behandelen is er steeds één

variabele die een groot verschil weet te maken; de discipline waartoe de behandelaars

behoren. We vonden de verschillen tussen ruwweg twee groepen: de verpleegkundigen

en de therapeuten. In hoofdstuk 5 beschreven we de verschillen tussen deze twee groe-

pen behandelaars voor wat betreft hun kennis over de context waarin patiënten leven.

In deze paragraaf zullen we een aantal eerdere bevindingen zien door het licht van de

disciplines. Waar vinden we verschillen en hoe kunnen deze verklaard worden? We

bespreken de ideaaltypen waarin we de behandelaars hebben ingedeeld (vinden we

bepaalde disciplines in bepaalde typen terug), de ideaaltypen van patiënten (worden

bepaalde typen behandeld door bepaalde disciplines) en de VM-en van de behandelaars

(welke VM-en door welke disciplines). Ook noemen we enkele mogelijke verklaringen

voor deze verschillen.

8.5.1 WERKWIJZE, VM-EN EN DISCIPLINE BEHANDELAAR
Een belangrijke factor voor de manier van werken is de discipline van de behandelaar.

Op één na droegen alle SPV en verpleegkundigen vooral de kenmerken van de ideaal-

typen 'Bestuurder' en 'Leraar' (de helft 'Bestuurder', de andere helft 'Leraar'). De maat-

schappelijk werkers en psychologen hadden kenmerken van alle ideaaltypen. De ken-

merken van de artsen, meestal psychiater, waren overwegend terug te vinden in de laat-

ste twee typen, die van 'Bemiddelaar' en 'Avonturier'. 

Hierbij moet opgemerkt worden dat de psychiaters en psychologen in ons onderzoek

niet representatief zijn voor doorsnee collega's in Nederland. Er zijn twee factoren die

hen tot een uitzonderlijke groep maken. De eerste is dat zij vrijwel allemaal zijn opge-
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leid tot psychotherapeut, een opleiding bij uitstek om een werkwijze als 'Bemiddelaar'

of 'Avonturier' eigen te maken. De tweede factor is het feit dat zij met deze groep

patiënten werken: chronisch psychotische patiënten, waarvan een deel van allochtone

afkomst en vaak aan de onderkant van de samenleving levend. Deze groep wordt wei-

nig door therapeuten behandeld.

Verschillen tussen de werkwijzen van disciplines zijn vooral zichtbaar als het gaat om het

beheersen van crises. Het meest gericht op het veranderen van het gedrag van de patiënt

in kwestie zijn de laagst opgeleiden, zoals woonbegeleiders of begeleiders van vrijwilli-

gerswerk. Vergelijk bijvoorbeeld met de in hoofdstuk 3 beschreven Anand. Hij werd door

de woonbegeleiders uit huis geplaatst, tegen de wens van zijn behandelaars in. 

De verpleegkundigen hanteren hun VM op een tamelijk rigide manier en beseffen veel-

al niet dat de patiënt en andere betrokkenen dat ook doen. Ze noemen de andere ideeën

weliswaar, maar wijten dat niet aan andere standpunten, maar aan de ziekte zelf; gebrek

aan ziekte-inzicht of psychotische gedachten (nonsens van buiten de werkelijkheid). Ze

hebben wel oog voor de omstandigheden, maar weten deze niet te integreren in hun

VM. In eerdere hoofdstukken gaven we al mogelijke verklaringen voor hun weinig flexi-

bele werkwijze. Deze verklaringen (grote case-load, tijdsdruk, weinig begeleiding door

psychiaters, gebrek aan kennis en kunde om complexe problematiek te kunnen behan-

delen) lijken deels oorzaak en deels het gevolg te zijn van hun veelal stugge Verklarende

Modellen.

Waarom word een dergelijke onbuigzame manier van werken gehanteerd door ver-

pleegkundigen?

In de eerste plaats worden B-verpleegkundigen vanuit een medisch model opgeleid. De

hulpverlener wordt verder vanuit de GGz als medische tweede lijnsinstelling erg gesti-

muleerd om dit model te gebruiken als richtsnoer. Tenslotte geeft dit model houvast,

duidelijkheid en structuur aan de behandelaar. Het helpt ze bij het managen van hun

tijd en bij het stellen van prioriteiten. Bovendien hebben de meeste verpleegkundigen

geen ander model.

Ook de kennis die een behandelaar heeft over een patiënt is van invloed op zowel het

VM als (daarmee) het handelen. Eerder (hoofdstuk 5) lieten we zien dat therapeuten

beter op de hoogte zijn van de achtergrond van hun patiënten dan verpleegkundigen.

Behandelaars die meer weten over de patiënt zoeken de oorzaak van de problemen (die

ook breder worden omschreven) eerder in de levensgeschiedenis en omstandigheden

van een patiënt en minder in ziektes (zoals schizofrenie). Dit werd met name zichtbaar

toen er meerdere behandelaars over dezelfde patiënt werden geïnterviewd. 

Ideaaltypen

De verpleegkundigen hebben de meeste patiënten onder hun hoede. 'Calimero's' en

'Assepoesters', eerder beschreven als type patiënt met veel complexe problemen en

lastig te behandelen omdat hun leefwereld ver van die van de behandelaar afstaat,

worden uitsluitend door verpleegkundigen en maatschappelijk werkers behandeld;
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geen enkele 'Calimero' of 'Assepoester' wordt behandeld door therapeuten als psy-

chologen of psychiaters. Hiermee blijkt de meest kwetsbare en moeilijk behandelba-

re groep patiënten behandeld te worden door de laagst geschoolde behandelaars.

Wanneer gedacht wordt aan de reeds beschreven problemen die verpleegkundigen

ondervinden bij behandeling, dan is het niet verwonderlijk dat de behandeling vaak

moeizaam verloopt.

Hoe kan bovenstaande situatie - de patiëntengroep die de grootste uitdaging vormt

wordt behandeld door de minst opgeleide en meer stroeve, medisch georiënteerde

behandelaars - verklaard worden? 

- In tegenstelling tot wat tijdens de interviews aan de onderzoekers werd verteld wor-

den mensen niet 'at random' worden toegewezen aan een behandelaar. Patiënten

die weinig vertellen, waar nauwelijks contact mee te maken is en die veel proble-

men hebben op gebied van huisvesting en justitie worden niet ingedeeld bij de psy-

chiater of psychotherapeut in het team, maar bij de SPV-en of poli verpleegkundi-

gen. Deze kunnen in die eerste fase, meteen na de ontmoeting met de GGz, meer

voor een patiënt betekenen. Het is waarschijnlijk dat een patiënt in die eerste,

onrustige fase, waarin van alles geregeld moet worden, meer heeft aan een

'Bestuurder' of 'Leraar' type behandelaar. Er lijkt echter geen evaluatie plaats te vin-

den ná die fase waarin veel praktische problemen aangepakt worden. Als deze fase

achter hen ligt, wordt er geen andere aanpak gekozen of toegevoegd in de behan-

deling, noch een andere behandelaar ingezet. Wat eerder in de behandeling niet

mogelijk was (bemiddeling of avontuur) is nu misschien wel mogelijk, of zelfs

wenselijk. Daarvoor ontbreekt het aan de benodigde flexibele opstelling van de

behandelaars én de instelling waarvoor ze werken, aan evaluatiemomenten en aan

tijd.

- Het is waarschijnlijk dat de verpleegkundigen en maatschappelijk werkers min of

meer gedwongen worden door de omstandigheden waarin ze werken om als

'Bestuurder' of 'Leraar' te opereren. Ze hebben onvoldoende mogelijkheden en vrij-

heid om op een andere manier dan de strakke, technische werkwijze te opereren.

Dit wordt veroorzaakt door de reeds in hoofdstuk 6 genoemde aspecten als grote

case-load en weinig tijd, werkopdracht, kennis en gebrek aan supervisie.

- Een andere mogelijke verklaring is dat de patiënt en behandelaar elkaar bekrachti-

gen in hun rollen. Door de 'Leraar'-benadering gaat een patiënt zich steeds meer

gedragen als slachtoffer en legt steeds minder verantwoordelijkheid in het eigen

handelen ('Calimero'-gedrag) waarop de behandelaar steeds meer in de rol van

'Leraar' vervalt en de patiënt erop zal wijzen wat hij moet doen, dingen voor de

patiënt uit zal zoeken of zelfs regelen. Dit blijkt inderdaad te gebeuren, waardoor

de behoefte aan deze vorm van behandelen door beide kanten wordt gevoed en

blijft bestaan. Het is vaak deze manier van behandelen die snel resultaat geeft, de

patiënt vraagt om praktische ondersteuning, de behandelaar gaat hierop in, als het

lukt, hebben zowel de behandelaar als patiënt hierna een tevreden, voldaan gevoel. 
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- Een ander soort verklaring gaat over het grotere geheel, namelijk stromingen bin-

nen de psychiatrie. Het dominante biomedische model zou mede een verklaring

zijn. De laatste jaren is er veel nadruk gelegd op de genetica bij het ontstaan van

schizofrenie. Dit suggereert dat andere factoren onbelangrijk zijn. Dit eenzijdige

VM - 'afwijking in de hersenen' - in combinatie met een hoge werkdruk van behan-

delaars leidt ertoe dat de 'Bestuurder' of 'Leraar' benadering gehanteerd wordt,

waarbij ook de cultuur van de familie onbekend is, onbemind en misschien zelfs

bedreigend is (Thung 2002). Omdat de GGz uitgaat van schizofrenie als universeel

verschijnsel dat biologisch bepaald is en onafhankelijk van de sociale context voort-

komt, is er geen noodzakelijke aandacht voor mogelijke andere factoren, zoals bete-

kenisgeving vanuit zaken als cultuur of migratie. Vanuit deze vooronderstelling is

het ook niet nodig om te leren van families en om kennis te nemen van de andere

VM-en. Integendeel, het werkt verwarrend en leidt af van de hoofdzaak.

Op het moment is er een beweging gaande waarin steeds genuanceerder wordt

gedacht over wat psychoses zijn, hoe ze ontstaan en hoe je met mensen met psy-

choses omgaat. Zelfs vanuit de biologische stroming wordt de roep om ook andere

factoren als maatschappelijke positie en migratiegeschiedenis te betrekken in ver-

klaringen en behandeling steeds sterker (vgl. discussie hfst. 3). Er komt dus meer

ruimte voor andere ideeën, maar dit is nog niet doorgedrongen tot de mainstream.

Deze ideeën komen normaliter van 'bovenaf' de psychiatrie binnen. Dat wil zeggen

dat de hoger opgeleide behandelaars deze ideeën eerder ventileren en gebruiken in

hun behandeling. Aangezien het vaak ontbreekt aan begeleiding door psychiaters

van andere hulpverleners, zal het lang duren voordat deze 'nieuwe' ideeën ook door

de verpleegkundigen en maatschappelijk werkers gebruikt worden. 

Wij denken dat de hierboven genoemde aspecten allen een deelantwoord geven op de

vraag waarom verpleegkundigen op de beschreven manier werken. We willen de ver-

pleegkundigen hier niet veroordelen, maar een oproep doen aan de groep met meer

kennis en kunde om de patiënt in zijn of haar context een goede behandeling te bieden,

de verpleegkundigen te begeleiden. Dit is overigens ook formeel het beleid in de instel-

lingen, maar door tijdgebrek, hoge werkdruk et cetera, kan hieraan niet worden voldaan.

Dus ook aan de instellingen de oproep om hier nauwlettender mee om te gaan.

8.5.2 ETNICITEIT BEHANDELAARS EN PATIËNTEN
De verwachting was dat allochtone behandelaars vooral in de laatste twee

('Bemiddelaar' en 'Avonturier') ideaaltypen terug te vinden zouden zijn. Dit was inder-

daad het geval. Maar omdat vijf van de zes allochtone behandelaars therapeuten waren

(psychiater, psychotherapeut) en we zojuist aantoonden dat we bij hen vooral kenmer-

ken van 'Bemiddelaars' en 'Avonturiers' vonden, blijft het onduidelijk of hun manier

van behandelen bepaald wordt door hun etnische achtergrond of door hun discipline.

Waarschijnlijk hebben beide een grote invloed.

Voor wat betreft de allochtone patiënten, zij worden voornamelijk behandeld door ver-

pleegkundigen. Deze verpleegkundigen hebben in totaal veruit de meeste patiënten in

hun case-load, dus ook allochtone. Ook verhoudingsgewijs hebben ze meer allochtonen

in zorg, hoewel dat beeld wat wordt verstoord door één Turkse psychiater die, vanwege
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zijn afkomst, drie Turkse patiënten onder zijn hoede heeft.

Verder bleek al uit eerdere analyses dat bepaalde type patiënten vaker voorkomen in een

bepaalde etnische groep, zoals we gezien hebben in hoofdstuk 6. 'Calimero's' zijn

allochtone patiënten en die worden dus behandeld door verpleegkundigen. De allochto-

ne patiënten die door andere disciplines worden behandeld zijn ingedeeld in bijvoor-

beeld 'Bijzonder Persoon' en 'Computer'. De allochtone patiënten onder behandeling

bij hoog opgeleide behandelaars zijn in een 'autochtoon' type ingedeeld. Ook die alloch-

tone patiënten die om reden van hun afkomst bij een (Turkse) psychiater onder behan-

deling waren, droegen de kenmerken van een 'autochtoon' type; 'Bijzonder Persoon'.

8.6 DISCUSSIE

In dit hoofdstuk zijn de ideeën die behandelaars hebben over psychotische (allochtone)

patiënten aan de orde geweest en de manier waarop ze met hun patiënten omgaan. 

We beschreven behandelaars per type patiënt en zagen dat er een kloof bestaat in denk-

en leefwereld, tussen de behandelaars en de 'moeilijke' patiënten, zoals typen 'Calimero'

en 'Assepoester', wat nogal eens leidt tot onbegrip en frustratie van beide kanten.

Hierna construeerden we vier typen voor behandelaars: 'Bestuurder', 'Leraar',

'Bemiddelaar' en 'Avonturier', waarbij de eerste twee gekenmerkt worden door (onbe-

wust) vasthouden aan de eigen VM-en en de laatste twee door in acht neming van

andere opvattingen. 

Na een vergelijking tussen type behandelaar, discipline en type patiënt, kwamen we tot

enkele opmerkelijke conclusies, waarvan de twee belangrijkste:

1. De discipline van een behandelaar is voor een belangrijk deel bepalend voor het

type dat uit zijn of haar verhaal geconstrueerd kan worden. Verpleegkundigen droe-

gen kenmerken van 'Bestuurder' en 'Leraar', artsen die van 'Bemiddelaar' en

'Avonturier'. Maatschappelijk werkers en psychologen waren minder eenduidig in

te delen, bij hen werden kenmerken van alle typen gevonden.

2. De meest moeilijk te behandelen patiënten (vooral 'Calimero' en 'Assepoester')

worden behandeld door verpleegkundigen, dus op een tamelijk onbuigzame

'Bestuurder' of 'Leraar' manier.

De verpleegkundigen behandelen in aantal en aandeel de meeste patiënten en vrijwel

alle 'moeilijke' patiënten. Het zijn tevens de verpleegkundigen die moeite hebben hun

manier van werken en VM aan te passen aan dat van de patiënt, ondanks dat enkele

van hen een breder VM hanteert dan werd aangenomen bij deze typen. 

De consequentie hiervan is dat het grootste deel van de uitgevoerde behandelingen

onder deze doelgroep niet aangepast wordt en waarschijnlijk niet aansluit aan patiën-

ten en hun omgeving.

Dit wordt nog versterkt door factoren zoals genoemd in hoofdstuk 5; deze verpleegkun-

dig behandelaars kennen de leefwereld van patiënten minder goed en als ze deze ken-

nen, weten ze die niet te integreren in de behandeling.

De beroepsgroep van verpleegkundigen, die werken als behandelaar in de psychiatrie,

lijkt een eigen identiteit te missen. Ze hebben een zelfstandige positie als behandelaar,
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maar het ontbreekt hen aan een ontwikkeld idee over hun positie en functie. Ze worden

ook wel de 'verlengde arm' van artsen genoemd, zo is ook hun identiteit gevormd. Maar

wanneer deze arm zelfstandig moet functioneren, wat nadrukkelijk het geval is, gaat dit

niet op. Dan wordt 'de rest van het lichaam' gemist in begeleiding en ondersteuning.

Zoals we in het vorige hoofdstuk lazen, schrijven de patiënten de meeste problemen in

hun leven juist niet toe aan de psychiatrische aandoening waarvoor ze in behandeling zijn.

Bij de verpleegkundige behandelaars lijkt grofweg het omgekeerde het geval. Bijna al de

problemen worden toegeschreven aan schizofrenie of aan een recidief psychose dan wel

met de hiermee samenhangende gebreken en beperkingen. Dit maakt dat de verhalen en

de context hiervan van patiënt en behandelaar mijlenver van elkaar af lijken te staan.

The ways that lay and medical EMs interact in the clinical consultation are influenced not
only by physical context in which they occur (such as a hospital ward or a doctor's office), but
also by the social class and gender of the two parties involved. The power invested in clinici-
ans by virtue of their background and training may allow them to mould the patient's EM to
make it fit into the medical model of disease, rather than allowing the patient's own perspec-
tive on illness to emerge. 
(Helman, 1990, p. 95)

Dit betekent dat ook wanneer een behandelaar een patiënt heel goed kent, ook diens

geschiedenis en ervaringen, dit nog niet altijd invloed heeft op de behandeling. Bij het

hanteren van het bovenstaande medische, universalistisch, model is de informatie over

iemands leefwereld nauwelijks van enige betekenis. Het kan niet gebruikt worden in

de behandeling.

Door te normaliseren13) 
zou meer gedrag begrepen kunnen worden, vanuit niet-psychi-

atrisch oogpunt, zoals de uitzichtloosheid die patiënten ervaren. Dit gevoel van uit-

zichtloosheid wordt door behandelaars vaak geïnterpreteerd als psychotisch gedrag of

psychotische uitspraken. Door de context in acht te nemen, kan juist het hebben van

uitzicht in deze situatie een illusie zijn. Ofwel, de reactie van patiënten kan een ratio-

nele reactie zijn op de uitzichtloosheid.

De afstand tussen de leefwerelden van hulpverlening en patiënten is een probleem juist

door de verwevenheid van psychose en de leefwereld. Behandelaars kunnen het gedrag

en de beleving van patiënten soms niet op zijn juiste waarde schatten omdat zij de con-

text van het handelen niet kennen. Hoewel wij niet beweren dat alles wat deze patiën-

ten doen, denken en voelen 'begrijpelijk' is, is een deel wel verklaarbaar in termen van

context, code en motivatie (Ingleby, 1980). Als dat deel niet goed in kaart gebracht wordt

gebracht door de behandelaar, dan is er ook weinig zicht op welk het 'gekke' of afwijken-

de deel is. Dit probleem lijken de verpleegkundigen zich niet te realiseren. 
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Met normaliseren bedoelen we niet dat uitspraken en gedrag als normaal aangenomen dienen te wor-

den, maar dat ze geplaatst moeten worden in hun context, waardoor ze begrepen kunnen worden.

“Normalising starts from the assumption that common sense (or some eleborated version of it) is capable of

doing justice not only to ordinary behaviour, but also to that of mental patients.” 

(Ingleby, 1980, p. 48)
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Nathalie is de 19 jarige dochter van Rosa. Zij vertelt dat zij, door alles wat ze in haar
jeugd met haar moeder en de twee ex-echtgenoten heeft moeten meemaken, de nodige
klappen heeft opgevangen en nu ook forse psychische problemen heeft. Hiervoor wordt zij
psychiatrisch behandeld.
Haar moeder kan nu niets, moet alles met mate doen. "Ze kan niet naar ouderavonden
van mijn broertje bijvoorbeeld, want dat is te zwaar. Mijn moeder doet eigenlijk helemaal
niks, die zit nu thuis, die doet niks leuks, doet geen leuke dingen, gaat de deur niet uit, komt
bijna niet buiten, die leest geen boek omdat dat niet kan, kijkt allang geen televisie meer
omdat dat niet kan, die doet eigenlijk helemaal niks. Ik hoop echt dat er nog wat gedaan
kan worden dat dat niet weer terugkomt, want zo kan ze niet leven. Ik vind het erg."

9.1 INLEIDING

Thus, from the ethnomedical perspective, it is the EM and the semantic sickness network it
constitutes and expresses for a given sickness episode that socially produce the natural history
of illness and assure that it, unlike the natural history of disease, will differ for different health
care systems. 
(Kleinman, 1980, p. 107)

Verklarende Modellen van familieleden spelen bij psychosen, zeker wanneer die voor

het eerst optreden, een belangrijke rol bij oplossingsstrategieën en het zoeken van

hulp. Wanneer allochtone patiënten en hun families na een lange, enerverende zoek-

tocht uiteindelijk bij de GGz belanden, volgt er een nieuwe, verplichte inburgering: ze

moeten zich aanpassen aan de organisatorische spelregels en aan het VM van de GGz

(Thung, 2002). De GGz op haar beurt heeft, zoals we hebben laten zien, weinig oog

voor de sociale context van de patiënt en voor de VM-en van de familieleden. Maar een

behandeling staat of valt nogal eens met de samenwerking tussen familie, patiënt en

steunsysteem. Het benodigde ziekte-inzicht, hier inzicht in de ziekte van de patiënt

door de behandelaar, is moeilijker te krijgen als de culturele verschillen tussen patiënt

en behandelaar groter zijn. Hij of zij heeft de familie dan harder nodig om de context

en de VM-en goed te begrijpen en zal meer tijd en energie moeten besteden aan

gesprekken met de patiënt en zijn naastbetrokkenen (ibid.). 

Er is nog een andere reden om vaak met de familie te spreken. Ook aan het ziekte-
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inzicht van de psychiatrie inzake psychose ontbreekt nog wel wat. We weten bijvoor-

beeld nog weinig over de rol van geweldservaringen of migratie bij het ontstaan en het

beloop van een psychose terwijl er aanwijzingen zijn dat dit relevante factoren zijn

(Van Gerven, van der Hart, Nijenhuis & Kuipers, 2002; Selten et al., 2001, Cantor-

Graae & Selten, 2005). Juist ten behoeve van het wetenschappelijk inzicht zijn we aan-

gewezen op onze patiënten en hun naastbetrokkenen om van te leren. 

In zijn publicatie in het Tijdschrift voor Systeemtherapie zegt een van ons: 

De systeemtherapeut zou een vaste plaats moeten krijgen bij de behandeling van mensen met
psychotische stoornissen, omdat systeemtherapeuten zich richten op de context, omdat zij met
families kunnen praten en kunnen 'onderhandelen' over verklaringsmodellen. Ik denk hierbij
aan een inventariserend systeemgesprek over de VM-en met de patiënt, leden van zijn leefsys-
teem en de vaste hulpverlener in de beginfase van de behandeling. Soms zal dit een éénmalig
gesprek zijn. In andere gevallen zullen meerdere gesprekken nodig zijn, bijvoorbeeld om de
families te helpen omgaan met de vele trauma's en verliezen of om interculturele misverstan-
den op te helderen. De familieleden worden betrokken als ervarings- en cultuurdeskundigen,
als partners bij behandeling en diagnostiek (medisch, sociaal en cultureel) en als mensen die
mede-lijden met hun zieke gezinslid. 
(Thung, 2002, p. 210)

Het organiseren van dergelijke gesprekken betekent soms een forse tijdsinvestering.

De verwachting is dat die investering bijna altijd de moeite waard is, vanwege de voor

de behandeling relevante informatie over de historie, de VM-en en de wijze waarop het

steunsysteem functioneert. Anders blijft deze informatie, ondanks vele jaren continue

zorg, verborgen. Na een dergelijk systeemgesprek zullen behandelaars en familie

elkaar ook sneller en duidelijker weten te vinden in crisissituaties (Thung, 2002).

Het laatste hoofdstuk van dit deel over Verklarende Modellen gaat over de VM-en van

de naasten, meestal familieleden. Bij 34 patiënten zijn groepsgesprekken gearran-

geerd. Drie van deze onderzoeksgesprekken zijn gehouden zonder naasten: de gege-

vens uit deze gesprekken zijn niet in dit hoofdstuk meegenomen. Over de naasten van

de andere 31 patiënten gaat dit hoofdstuk.

We beginnen niet met de narratieve context, zoals we dat wel deden voor de patiënten

en in zekere mate ook voor behandelaars, omdat dit bredere verhaal van de families en

hun band met de patiënt al beschreven staat in hoofdstukken 3 en 4 over de leefwerel-

den van patiënten.

VM-en zijn geen eenduidige modellen die kant en klaar liggen om verteld te worden.

Bijna alle naasten vertellen over de, vaak moeizame, zoektocht naar een antwoord op

wat er met hun zieke naaste aan de hand is en wat daaraan gedaan kan worden. Vele

mogelijkheden passeren de revue. Uiteindelijk is het zelden één enkel VM dat gehan-

teerd wordt. Ook wisselt het model over de tijd en tussen familieleden.

In paragraaf 9.2 beschrijven we de organisatie en structuur van de groepsgesprekken
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die het basismateriaal hebben geleverd voor dit hoofdstuk. Er is een selectie ontstaan

van naasten die geïnterviewd zijn en die er waarschijnlijk andere ideeën op nahouden

dan de mensen die niet naar het groepsgesprek wilden komen. Ook wordt hierin het

resultaat van de groepsgesprekken beschreven. Welke invloed hadden deze op de

behandeling, wat vonden betrokkenen ervan en waarom was er geen navolging?

Uit de verhalen van de naasten, zoals deze tijdens de groepsgesprekken werden verteld,

hebben we getracht een aantal stromingen te abstraheren en zijn gekomen tot vier VM-

en: 1) sociaal relationeel, 2) bovennatuurlijk, 3) levensstijl en -omstandigheden en 4)

medisch. In het methoden hoofdstuk (2) is te lezen welke methoden we hiervoor hebben

toegepast. Deze vier VM-en zullen worden beschreven in aparte paragrafen (9.3 t/m 9.6).

Dit hoofdstuk wordt afgesloten met een discussie (9.7), waarin naast enkele inhoude-

lijke bevindingen ook de toegevoegde waarde van groepsgesprekken besproken wordt. 

9.2 NAASTEN DIE HUN VERHAAL VERTELDEN; DE SAMENSTELLING VAN
DE GROEPSGESPREKKEN

Eén en ander kwam voor de familie volledig als een verrassing. Moeder was dat jaar vaak
ziek en een andere broer ging trouwen. Niemand wist iets over depressies en psychosen.
Het had nooit eerder in de familie plaatsgevonden. In het ziekenhuis zijn er gesprekken
gevoerd met de familie. De familie hoorde toen dat er sprake was van een psychose, een
medisch probleem en dat Roy medicijnen hiervoor nodig had. 
Familie van Roy over diens eerste psychotische episode.

De gegevens die zijn weergegeven in dit hoofdstuk zijn afkomstig uit de gehouden

groepsgesprekken. In deze paragraaf gaan we in op de organisatie van deze gesprek-

ken, wie er aanwezig waren en wie niet, omdat deze selectie van aanwezigen het onder-

zoeksmateriaal heeft gevormd. Hierna bespreken we het vervolg aan de groepsgesprek-

ken of beter, het gebrek daaraan.

Deze paragraaf is niet alleen bedoeld om te tonen waar de gebruikte informatie van-

daan komt, maar veeleer om te laten zien dat er veel informatie voortkomt uit de opzet

van een dergelijk gesprek, voorafgaande aan het gesprek zelf; zoals informatie over

familiestructuren, motivaties en sociale- en familierollen.

9.2.1 SELECTIE
Bij de meeste gesprekken waren familieleden aanwezig - bij 9 van de 12 groepsge-

sprekken met Hindoestaanse Surinamers, 9 van de 11 met Turken en 11 van de 12 met

Nederlandse patiënten. Bijlage 4 bevat een tabel met aanwezigen tijdens de groepsge-

sprekken.

Bij het arrangeren van de groepsgesprekken werd aan de patiënt gevraagd wie uitgeno-

digd zou moeten worden. Deze personen werden dan, in overleg met de patiënt, door

hem/haar zelf, door de behandelaar of door de onderzoekers uitgenodigd.
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Bij de gesprekken zonder naasten was vooraf duidelijk dat er niemand uit de omgeving

van de patiënt mee zou komen. Dit kon zijn omdat de patiënt dit niet wilde, omdat een

sterfgeval van een andere naaste eerst verwerkt moest worden, omdat de naasten geen

contact met de psychiatrie wilden, of omdat de naasten geen contact meer wilden met

de patiënt. 

De tabel in bijlage 4 vertelt ons niet wie er wel gevraagd zijn, maar niet zijn gekomen.

Een deel van de genodigden kwam niet opdagen. Het betrof steeds broers en zussen

die ziek waren, geen tijd hadden of geen vrij hadden weten te krijgen van hun werk.

Dit gebeurde bij de groepsgesprekken waar wel andere familieleden aanwezig waren.

Bij verschillende gesprekken werd duidelijk dat enkel die persoon gekomen was die

nog enigszins een positieve relatie met de patiënt had, zoals de moeder van een

Hindoestaans Surinaamse man. Hij had zich zo onmogelijk gedragen dat de broers die

ook gevraagd waren, niet wilden komen. Het is aannemelijk dat dit veel vaker gebeur-

de dan dat expliciet gemeld is.

Bovenstaande betekent dat we te maken hebben met een selectie van naasten die (het

langst) een redelijk contact heeft met de patiënt. Dat zal invloed hebben gehad op de

VM-en die we uit het onderzoeksmateriaal hebben gehaald. Naar verwachting hebben

de naasten die niet meekwamen, overwegend andere VM-en met negatievere connota-

tie (meer verwijt) dan de naasten die wel de moeite namen naar het groepsgesprek te

komen.

Dit is een mogelijke verklaring voor het feit dat bij een aantal Hindoestaans

Surinaamse patiënten die veel (problematisch) drugsgebruik kenden in het verleden,

hierover tijdens de groepsgesprekken niet of nauwelijks wordt gesproken.

Maar er zijn ook juist mensen gekomen die niet zo'n goede band hebben met de

patiënt in kwestie. Zij gebruiken het groepsgesprek om vragen te stellen over betere

medicatie, therapie en vooral hoe hun naaste geactiveerd kan worden. Ook wilden som-

mige familieleden een praktische dienst van de GGz instelling, zoals een verklaring

voor een instantie of plaatsing in een woonvorm van hun zieke familielid. Ze willen

met dit groepsgesprek iets bereiken waarmee de zorg die nu op hun schouders ligt,

verlicht wordt. 

Hindoestaans Surinaamse patiënten

Bij bijna alle groepsgesprekken met Hindoestaans Surinaamse patiënten en hun fami-

lie begint het verslag met "Het heeft veel energie en tijd gekost om dit groepsgesprek

te organiseren". Hoewel bekend is dat het organiseren van een groepsgesprek extra tijd

en energie vraagt, was dit bij de Hindoestaans Surinaamse patiënten wel erg nadruk-

kelijk het geval. We noemen een aantal mogelijke verklaringen. 

Zoals in voorgaande hoofdstukken werd beschreven is er bij veel Hindoestaans

Surinaamse patiënten sprake van losse familiebanden. Familieleden die volgens de

patiënt bij het gesprek aanwezig zouden moeten zijn, waren soms zelfs volledig uit

beeld verdwenen. Het kostte tijd om deze mensen op te sporen, contact met ze te krij-

gen en een afspraak te maken. Een groepsgesprek betekent voor alle betrokkenen een

tijdsinvestering en die was niet iedereen bereid te leveren. Ook voor de patiënt waren

dit spannende momenten. 
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Er was vaak weinig contact met familieleden van Hindoestaans Surinaamse patiënten.

Als er vanuit de GGz contact werd gelegd, was dat in het verleden altijd omdat zich een

crisis had voorgedaan. Dit betekende in eerste instantie veel uitleg over het doel van het

gesprek, namelijk onderzoek, en de geruststelling dat er op het moment geen sprake

was van een crisis.

Tevens bleek dat veel familieleden, met name Hindoestaans Surinamers, teleurgesteld

waren in de hulpverlening. Een verzoek om naar de kliniek te komen voor een groeps-

gesprek, niet direct voor hun naaste, maar primair met onderzoek als doel, viel dan ook

niet altijd in goede aarde.

Uiteindelijk lukte het om 12 Hindoestaans Surinaamse patiënten bereid te vinden

deel te nemen aan het groepsgesprek. Bij twee van hen is het niet gelukt om naasten

bij het gesprek te betrekken. Er zijn geen patiënten die het groepsgesprek geweigerd

hebben.

Turkse patiënten

Het organiseren van groepsgesprekken met Turkse patiënten bracht andere kwesties

aan het licht die ook vooral te maken hebben met de sociale- of familiestructuren waar-

in patiënten leven. Aangezien de meeste Turkse patiënten een hecht familienetwerk

om zich heen hebben, was het betrekkelijk eenvoudig om naasten op te sporen. Er

speelden echter twee problemen voor de organisatie van een groepsgesprek. 

1. Patiënten hadden zich vaak zo onmogelijk gedragen dat de familieleden ze nu even

niet wilden zien. Ze hadden er even schoon genoeg van. Het betreft hier vooral

patiënten met een drugsverslaving. Om deze reden ging in twee gevallen het

groepsgesprek helemaal niet door en twee maal vond er een groepsgesprek plaats

zonder familie. 

2. Het tweede opmerkelijke punt bij de groepsgesprekken met Turkse patiënten was

dat meegekomen familieleden nadrukkelijk een eigen agenda hadden. Om deze

reden waren ze soms juist gretig geweest om aan een groepsgesprek deel te nemen.

Deze eigen agenda zorgde ervoor dat er slechts één thema steeds weer terugkeer-

de, waarover weliswaar veel informatie werd verkregen, maar waardoor andere

onderzoeksthema's onderbelicht bleven. Ook is het aannemelijk dat vanwege de

zelf ingebrachte belangrijke onderwerpen er op andere terreinen wenselijke ant-

woorden werden gegeven, teneinde te krijgen waarvoor men gekomen was. De zelf

meegebrachte thema's betroffen met name aanvragen voor WAO en hulp bij re-

migratie of migratie van de echtgenote, zoals in onderstaand voorbeeld.

Bij het groepsgesprek van een Turkse patiënt is een grote groep mannen aanwezig; twee
ooms, drie broers en een neef. Het hele gesprek is gekleurd, omdat de familie heel graag
wil dat de echtgenote van hem een verblijfsvergunning krijgt en ze hopen dat een verkla-
ring van een arts van psychiatrisch ziekenhuis daarbij helpt. Dat was een belangrijk
motief om te komen lijkt het. 
De groep mannen staat op één lijn, de komst van echtgenote is de oplossing, dan is hij
minder eenzaam en is er iemand die voor hem zorgt zodat zij dat niet meer hoeven te
doen.
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Broer: "Nadat de aanvraag voor de verblijfsvergunning van zijn vrouw en kinderen was
mislukt was hij helemaal van slag en is hij een week vermist geweest. Hij zei: 'Ben ik dan
geen man dat ik van Nederland mijn vrouw en mijn kind niet hier bij me mag hebben?'
Ik heb hem gezocht en gevonden. Ik heb hem gesmeekt, kom nou terug, je moet de moed
niet opgeven. We hebben hier alles, je begeleiders, je therapeuten. We zullen een advocaat
voor je inhuren en kijken of we iets kunnen doen, hè. En we hebben ook dit gesprek afge-
wacht als familie om te kijken of jullie hier wat voor kunnen betekenen."

Deze eigen agenda hadden familieleden van niet-Turkse patiënten ook, maar op een

minder dwingende of opvallende manier.

Nederlandse patiënten

Bij de Nederlandse patiënten was de samenstelling van de groep tijdens het gesprek

het meest divers. Een aantal van hen nam woonbegeleiders, vrienden of buren mee. De

meesten ook familie, maar niet zo vanzelfsprekend de naaste familieleden. Eigen kin-

deren wilden soms niet, of de verschillende familieleden (ouders, vader en dochter)

wilden niet bij elkaar in één gesprek (in één ruimte), er werden dan meerdere groeps-

gesprekken georganiseerd met verschillende naasten.

9.2.2 NÁ HET GROEPSGESPREK
De verwachting was dat de groepsgesprekken die in het kader van dit onderzoek waren

opgezet een vervolg zouden krijgen in de behandeling van de patiënten, vanwege de

meerwaarde van deze gesprekken. Familieleden of andere naasten zouden op kunnen

treden als cultuurdeskundigen, als partners bij behandeling en diagnostiek en als

mede-hulpvragers. 

Echter, er kwam nooit een vervolg op de gehouden groepsgesprekken, hoewel dat tij-

dens de bijeenkomst wel de bedoeling leek. Aan het einde van het gesprek werd het

vaak positief gewaardeerd en er werd door zowel de behandelaar als psychiater-onder-

zoeker (FT) toegezegd dat er mogelijkheden waren voor herhaling. Hiervan heeft nie-

mand gebruik gemaakt. De patiënt niet, de familie zoekt geen contact meer en de

behandelaar geeft hier ook geen gevolg aan (vgl. hoofdstukken 5 en 8). Dit tot teleur-

stelling en ook berusting van veel patiënten. Bij de evaluatie in het tweede individuele

gesprek waren bijna alle reacties van patiënten op het groepsgesprek negatief of onver-

schillig: 'niets nieuws gehoord', 'misschien voor anderen nuttig, niet voor mij', 'bij ons

word al veel onderling gepraat', 'in het kader van onderzoek misschien nuttig om ande-

ren te helpen, niet voor mij'. 

Mogelijke verklaringen voor geringe impact van groepsgesprekken op de behandeling

Er is nogal een grote verscheidenheid aan behandelaars. Een deel van de patiënten

werd behandeld door een psychiater die tevens gezinstherapeut was, er was ook

iemand in behandeling bij een SPV in opleiding. Bij de eerst genoemde waren vaak al

meerdere gezinsgesprekken geweest, deze behandelaars waren het gewoon om groeps-

gesprekken als onderdelen van de behandeling te organiseren en gingen daar dan ook

mee door. Bij de laatst genoemde, de SPV, had het groepsgesprek bijna het karakter van

een evaluatie in aanwezigheid van een supervisor. 
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Over het algemeen blijkt onze 'interventie' weinig impact te hebben gehad. Hierin is wei-

nig verschil gevonden tussen de onderzochte groepen. De meeste behandelaars gingen

terug naar wat zij daarvoor ook al deden, en met hen ook de patiënt en zijn of haar omge-

ving. Met hun benadering kiezen verpleegkundigen voor een medisch-biologische invals-

hoek. Terwijl in de jaren zeventig bij een psychose meteen naar de biografie en (soms

beschuldigend) naar de familie werd gekeken, lijkt nu het omgekeerde het geval. De bio-

grafie, de familie en de betekenisgeving lijken onbelangrijk. Voor zover er aandacht is

voor de familie wordt deze eenzijdig gezien als steunsysteem. Men richt zich alleen op

het geven van psycho-educatie en het bieden van steun en structuur in het hier en nu.

Het is kennelijk niet mogelijk om opeens met een hele nieuwe, afwijkende visie te star-

ten in zo'n bestaande groep van patiënt, familie en behandelaar. Behandelaars die dit

nooit deden, kunnen niet zonder begeleiding deze systeemtherapeutische benadering

uitvoeren. De meeste behandelaars (met name de verpleegkundigen) zijn niet opgeleid

om groepsgesprekken te organiseren en te leiden, ook is er te weinig tijd om dit gestalte

te geven. Tegelijkertijd lijkt een ander belangrijk argument te spelen voor het geen ver-

volg geven aan de groepsgesprekken als dit al niet eerder in de behandeling gebeurde. De

hulpverleners zouden hun behandeling aan patiënten, die soms al jaren duurt, als onvol-

ledig moeten beschouwen. Dit houdt in een (onbewuste) diskwalificatie van een werkwij-

ze die al jarenlang gaande is en waarover nooit is geklaagd. Dit kan een verklaring zijn

waarom het voor hulpverleners kennelijk zo moeilijk is een ommezwaai te maken in hun

behandeling.

Maar ook aan de kant van de families blijkt er weinig animo te zijn om contact met

behandelaars te behouden. Geen van hen heeft om meer groepsgesprekken gevraagd, of

anderszins contact opgenomen met een behandelaar naar aanleiding van het groepsge-

sprek, terwijl men expliciet daartoe uitgenodigd werd. Waarschijnlijk geldt ook voor hen

dat zij zich verzoend hebben met de huidige contactvorm en weinig behoefte en tijd heb-

ben voor regelmatige komst naar de kliniek. 

De opbrengst van de groepsgesprekken is dat familieleden nu bij (dreigende) crisis weten

hoe en waar ze de behandelaar kunnen bereiken.

Bovenstaande geldt voornamelijk voor patiënten die door verpleegkundigen worden

behandeld. Het waren de psychiaters en psychologen die in hun reguliere behandeling

veel gebruik maakten van groepsgesprekken. Zoals in eerdere hoofdstukken reeds bleek,

zijn het vrijwel uitsluitend autochtone Nederlanders die door hen worden behandeld. Het

is dus juist die groep waarvoor we een grote opbrengst verwachtten van de groepsge-

sprekken, die hier slechts eenmalig gebruik van heeft kunnen maken in het kader van dit

onderzoek. 

Tijdens deze eenmalige interventie speelde een ander problematisch punt, nog een reden

voor betrokkenen om dit niet vaker te doen. Wanneer er zelden of nooit met familie

gesproken is en dit één keer tijdens een lopende behandeling, na jaren, gebeurt, komt er

veel en grote problematiek op tafel te liggen. Behandelaars schrikken van de forse proble-

matiek die de patiënt én zijn familieleden kennen, families dreigen te verdrinken in hun

verhaal en voor patiënten is het vaak lastig dat er 'negatief' over hen gesproken wordt. Een

eenmalig gesprek is hier niet voldoende.
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Tenslotte is een mogelijke verklaring voor het ontbreken van een vervolg aan de groeps-

gesprekken dat deze eenmalige interventie niet anders was ingekaderd dan binnen dit

onderzoek. De aanleiding voor de groepsgesprekken was niet een therapeutische

vraag, maar informatieverzameling. Onze verwachting is dat wanneer bij de behande-

ling een groepsgesprek georganiseerd wordt (waarbij een consult wordt aangevraagd

bij een systeemtherapeut), bijvoorbeeld om de betrokkenheid van de familie te vergro-

ten, dit meer impact zal hebben op alle betrokkenen en ook de kans op effectiviteit en

herhaling van de groepsgesprekken vergroot.

9.3 HET SOCIAAL RELATIONELE VM

In de paragrafen 9.3 tot en met 9.7 beschrijven we VM-en van familieleden en naasten,

die we uit hun verhalen hebben gehaald, zoals ze die vertelden tijdens de groepsgesprek-

ken. We beginnen met de ideeën van naasten die wij gecategoriseerd hebben als heb-

bende een relationeel VM. Deze categorie is onder te verdelen in drie subcategorieën: 

1. de problemen zijn veroorzaakt door een persoon uit de nabije omgeving; 

2. de problemen zijn veroorzaakt door problematische relaties die de patiënt had

met naasten, meestal ouders; en 

3. problemen zijn veroorzaakt door uitsluiting en benadeling door de omgeving

(vgl. het begrip 'social defeat').

9.3.1 VEROORZAAKT DOOR IEMAND UIT DE OMGEVING
Het gaat in deze verhalen meestal om de ex-partner, of mensen uit de nabije omgeving

die de patiënt iets hebben aangedaan waardoor hij of zij ziek is geworden. Er is sprake

van moedwillige slechte behandeling van de patiënt.

Over de oorzaak van de ziekte van Hatice, een 42 jarige Turkse vrouw, zijn alle aanwe-
zigen (ouders en zusters) het eens; ze is psychisch en fysiek mishandeld door haar echtge-
noot die alleen met haar trouwde om een verblijfsvergunning te krijgen. Deze mishande-
ling is vele jaren doorgegaan. De familie is hier geleidelijk achtergekomen. Toen zijn de
problemen van het in zichzelf praten en soms agressief gedrag pas begonnen.

In de VM-en van familieleden spreekt vaak de zoektocht naar wat hun naaste is over-

komen door. Zo vertelt haar zuster dat Hatice ook als kind al problemen had. Ze was

als een soort geestelijk gehandicapte, kon ook op school helemaal niet meekomen, ze

begreep niets. Moeder vult het verhaal over de zoektocht aan en zegt dat toen Hatice

anderhalf was, ze 'iets heel ergs' heeft gehad. Ze heeft twee dagen gehuild en daarna

is er ook iets met haar oog niet goed gekomen. Misschien waren het geesten? Zus lacht

dat hard weg als bijgeloof, maar moeder herhaalt het nog eens. Het kan ook nekkramp

zijn geweest waardoor haar hersenen zijn aangetast. Niemand weet wat er toen aan de

hand was. Toch zijn ze er nu allen van overtuigd dat de problemen die Hatice heeft zijn

veroorzaakt door haar slechte relatie met haar ex-man. 

Door alle (allochtone) familieleden van de door ons genoemde 'Assepoesters' wordt

iemand uit de nabije omgeving aangewezen als veroorzaker van haar problemen. Haar
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slechte positie (eerder 'speelgoed' genoemd) is ook voor naasten duidelijk, of in de loop

der jaren helder geworden. De personen die aangewezen worden als boosdoener zijn

(ex-) partners waardoor patiëntes jarenlang mishandeld of misbruikt zijn. 

9.3.2 HET RELATIONELE VM
Door Nederlandse naasten worden nabije familieleden, meestal ouders, genoemd als

veroorzaker van problemen. Deze verhalen van Nederlandse families zijn erg psycho-

dynamisch getint. Ze gaan niet zozeer over bewuste schade die door een persoon is

aangebracht, maar over de relatie die de patiënt (in zijn vroege jeugd) heeft gehad met

vader, moeder of broer. Deze slechte relatie heeft gezorgd voor een instabiele ontwik-

keling van de patiënt en uiteindelijk tot psychoses.

Hieronder staat een deel uit het groepsgesprek met Luc. Bij dit gesprek was zijn behan-

delaar, een psychiater, aanwezig en had hij zijn achterneef uitgenodigd. Luc heeft hier

heel uitdrukkelijk voor gekozen; andere familieleden zijn niet uitgenodigd. Wanneer

het over het gezin gaat waaruit Luc komt en over de oorzaak van zijn problemen, wordt

duidelijk waarom hij heeft gekozen voor de aanwezigheid van enkel deze achterneef.

Achterneef: "Als je dus eigenlijk helemaal teruggaat, ik was 10 jaar en hij was 3 jaar en
ik nam hem overal met de fiets mee naartoe. Het was een heel lief jongentje waar niemand
ooit last van had. Ik kom dus uit een gezin van 4 kinderen, ook mijn broers hebben met
Luc een hele goede, tedere relatie. En zo hebben we ook vakanties met elkaar gehad en ook
heel veel liefde en later ook leed met elkaar gedeeld. Toen bleek eigenlijk later dat de rela-
tie van Luc z'n ouders, die relatie zat niet lekker in elkaar. Er gebeurden toch wel dingen
met drank en ook agressie op een gegeven moment. En wij kenden dat helemaal niet en
mijn ouders wilden dat ook niet erkennen dat dat gebeurde. Want mijn ouders kenden dat
helemaal niet, vanuit een redelijk traditioneel gezin grootgebracht en er gebeurden toch
dingen dat ik denk poeh. En toen ik dus 13 jaar was, werd ik dus daar in mijn leven ook
mee geconfronteerd dat mensen die heel dicht bij mijn stonden, dat die elkaar dat aande-
den. En zowel Luc als zijn broer die leden eronder. 
Zijn broer heeft zich helemaal afgesloten. Hij wil helemaal geen contact meer met zijn
vader of die familie, met de oma en de opa. Dat heeft hij helemaal afgesloten. (…) Dat
zegt dus heel veel over de gezinssituatie van Luc."
Psychiater: "En toen zijn ze gescheiden?"
Achterneef: "Uiteindelijk zijn ze toen gescheiden."

De achterneef vertelt verder dat Luc's moeder daarna in psychische problemen terecht
kwam. Regelmatig is ze toch weer af en toe terug gegaan naar vader. Toen is ze ook vaak
door vader bont en blauw geslagen. In de periode dat dit speelde zat Luc in de 6de klas
van de lagere school. Het bleek toen ook niet goed met hem te gaan daar. Hij is ook nog
een keer getest in verband met deze problemen. Tegelijkertijd was het zo dat Luc iemand
was die zich heel goed wist te presenteren als "een handig kereltje", dat hij overal tussen-
door fietste en het niet opviel dat hij problemen had. Van hieruit in het gesprek gaat de
onderzoeker (FT) over naar de vraag " wanneer zijn de problemen ontstaan en wie heeft
ze het eerst gemerkt?" 
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Achterneef vertelt dan dat Luc al heel vroeg dingen moet hebben meegemaakt. Zo zijn
toen hij een jaar of 4 was alle twee zijn armen gebroken. Het verhaal was dat vader met
hem speelde, hem in de lucht gooide en dat Luc viel en beide armen brak. Achteraf vraagt
hij zich af wat er nu echt gebeurd was. Luc zelf vertelt over dat moeder door een ruit in
de voordeur was gegaan en dat hij eerst te horen had gekregen dat ze van de trap was
gevallen maar later heeft begrepen dat moeder door vader door die ruit heen is geduwd. 

De achterneef vertelt ook dat zíjn vader ook een vaderfiguur is geworden voor Luc en zijn
broer, maar met name voor Luc. Toen zijn vader overleed, raakte Luc dus ook een soort
vaderfiguur kwijt. 
Achterneef: "Mijn vader heeft dus in heel die situatie die Luc dus van thuis mee heeft
gemaakt naar mijn belevingen, ik weet dat ook van jouw broer dan, een heel belangrijke
vadersrol gespeeld, zeg maar. En toen mijn vader is overleden is ook een stukje van hun
vader overleden. En dat verdriet is toen heel duidelijk naar boven gekomen."
Onderzoeker: "Heb je ook echt het gevoel dat na het overlijden van jouw vader de klach-
ten van Luc eigenlijk begonnen zijn?"
Achterneef: "Ja, ja. Volgens mij is dat de gebeurtenis geweest die in Luc's toch onregelma-
tige leven, want op een gegeven moment was er toch een rustpunt gekomen. Want de vader
van Luc was weggegaan en dat gaf toch wat rust en ik geloof dat het overlijden van mijn
vader een gebeurtenis was in Luc's jonge leven die hem toch een douw heeft gegeven. Ja,
het was voor ons ook heel erg, ik was toen 24 jaar."
Luc: "Ja, die gaf adviezen of tips of je moet zo doen. Het was een tweede vader eigenlijk.
Wat mijn eigen vader niet deed dat nam zijn vader eigenlijk over."

De achterneef was tijdens het gesprek veel aan het woord. Hoewel de diagnose schizo-

frenie, die door de psychiater was gesteld, ook door de achterneef bevestigd werd, was

het VM volgens hem toch vooral sociaal relationeel. De oorzaak moet gezocht worden

in de familieomstandigheden, met name het slechte huwelijk van de ouders en alcoho-

lisme van vader. Hiernaast speelt sociale stress een rol. Hij legt veel nadruk op uitslui-

ting door de samenleving, niet alleen in Luc zijn jeugd, maar ook later als hij gaat wer-

ken en onterecht zijn baan verliest. Hij is hier ook erg boos over. 

Relationele omstandigheden verbeteren

Welke oplossingen worden aangedragen door familieleden die als oorzaak relationele

VM-en aandragen? Dit is afhankelijk voor de fase waarin de patiënt zich bevindt.

Wanneer deze nog in de situatie verkeert waarin deze oorzakelijke problemen een rol

spelen, dan worden deze problemen als eerste aangepakt. Zo is de echtgenoot van

Hatice door haar én zijn familie teruggestuurd naar Turkije, de schoonzus van Gerda

is uit haar leven verbannen en probeert de achterneef van Luc een veilig thuis voor Luc

te creëren. 

Ook hierna wordt waar mogelijk rekening gehouden met de oorzaak. Deze oplossin-

gen zijn wat breder en georiënteerd op algehele sociale emancipatie van de patiënt. Er

wordt geprobeerd de patiënten uit hun isolement te halen, ze aan te zetten een (vrijwil-

ligers-) baan of activiteit te zoeken.
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De beschreven familieleden hebben weliswaar een ander VM dan de behandelaar,

maar zoals gezegd, ontkennen ze niet dat er sprake is van een ziekte bij hun naaste.

Deze ziekte moet bestreden worden met medicatie. Daarover meer in paragraaf 9.5.

9.3.3.'SOCIAL DEFEAT'
In voorgaande hoofdstukken hebben we verschillende malen de mogelijkheid van

'social defeat' als (mede-)oorzaak van het ontstaan van psychoses genoemd. Wordt dit

sociale model ook door familieleden genoemd? Wijten zij de problemen van hun naas-

te aan bredere sociaal-maatschappelijke verbanden dan aan een specifiek persoon? Het

antwoord hierop is 'nee'. Aspecten die wij onder 'social defeat' zouden scharen worden

veelvuldig genoemd door de allochtone familieleden, maar slechts wanneer het gaat

over hún leven. Op geen enkel moment wordt uitsluiting of marginalisatie genoemd

als mogelijke oorzaak van de psychotische problemen van hun naaste.

Hieronder het relaas van de vader van een 19 jarige Turkse patiënt.

Vader: "Toen ik in Nederland kwam, was Rotterdam een dorp, het was een dorp. Ik ben
in deze straat komen wonen, deze gebouwen zijn niet groot. Nederland is vooruit gegaan.
Heel veel vooruit gegaan. Wij zijn achteruit gegaan maar Nederland is vooruitgegaan."
Onderzoeker (LO): "Hoe bedoelt u dat?"
Vader: "Nou kijk ik heb die huizen [verwijst naar nieuwbouw in dezelfde buurt] zelf opge-
bouwd, maar ik mag er niet in wonen. Waarom mag ik er niet in wonen? Waarom weet
ik niet, waarom? Geef me maar antwoord. In deze driekamerwoning, wonen acht men-
sen. Waarom mag ik niet in een ander huis. Daar in die driekamerwoning woont één
mens omdat het een Nederlandse is. Zij kan gewoon alleen in een groot huis. Ik ben 15
jaar ingeschreven geweest voor een huis, maar dit probleem komt niet tot een oplossing."
(…)
"Kijk het gaat zo hè, de gemeente geeft opdracht aan de huisbaas en als er een
Nederlander hiernaast woont en als hij vandaag weg wil, heeft hij een ander huis, in één
dag."
(…)
Vader heeft als bouwvakker in Nederland gewerkt. Hij ontvangt nu een uitkering vanwe-
ge rugklachten.
Vader: "Ik werk niks meer, gewoon sociale dienst, ik ga nooit meer werken voor deze land.
Ik heb 30 jaar voor dit land hard gewerkt maar er is niks veranderd."

Dit gevoel van uitsluiting en achterstelling wordt door veel allochtone families

genoemd, in hun verhaal over hun migratiegeschiedenis, huisvesting, vinden en

behouden van werk, krijgen van uitkeringen én het krijgen van hulp van de GGz.

Vader: "Vroeger was hij de perfecte jongen, lachte veel op school, was perfect tot hij 16 was.
Thuis was het goed, maar toen ging het langzaam elke dag veranderen. Hij wilde steeds
minder, zelfs niet meer douchen en hij werd agressief. Ik heb met de huisarts afspraak
gemaakt. De huisarts heeft een dokter gestuurd en toen is hij bij De Mammoet geweest, op
de kinderafdeling. Daar waren één man en één vrouw, maar hij is gewoon weggestuurd!
Later is hij weer naar Mammoet gestuurd, weer weg. Wat moeten wij doen?"
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Onderzoeker: "En toen hebben jullie hem weer mee naar huis genomen?"
Zuster: "Ja, maar hij was zo agressief, daardoor is mijn moeder overleden. Door span-
ning, de hoge bloeddruk van mijn moeder. Hoge bloeddruk hersenbloeding. Als hij eerder
geholpen was geworden, misschien was het dan niet zo erg geweest, ik zeg eh die andere
kinderen die werden wel meteen geholpen."

'Social defeat' speelt wel een rol in het leven, maar niet in het VM van familieleden.

De familieleden benoemen door henzelf ervaren 'social defeat'. De ziekte van hun

naaste en de struikeltocht voor hulp is nogmaals een bevestiging hiervan.

Familieleden ontwikkelen een eigen ziekteverhaal dat gaat over sociale uitsluiting,

vermoeidheid, het niet meer deel kunnen nemen aan maatschappij. Hierdoor lijkt het

soms haast alsof de patiënt als excuus gebruikt wordt om (sociale) verplichtingen niet

meer na te hoeven komen.

Zoals de ouders van Orhan. Door het ontbreken van familie in Nederland, zijn ze

erg aangewezen op het eigen gezin en vrienden van de verschillende gezinsleden.

Dit sociale netwerk is aangetast doordat Orhan ziek werd en niet alleen gelaten kon

worden.

Moeder: "Als voorbeeld, vrienden van mij die bij mij thuis kwamen en op dat moment ligt
Orhan te slapen… dus dat betekent dat hij niet gestoord mag worden. Vrienden van mij
en mijn man, vriendinnen van mij, vrienden en vriendinnen van mijn dochters blijven
wel bestaan maar van sommige mensen hebben we toch meer afstand moeten nemen."
Vader: "Dat kwam omdat wij hem niet alleen konden laten daardoor zijn er toch minder
relaties geweest met vrienden en vriendinnen die niet bij ons regelmatig kunnen komen
omdat wij hem niet alleen konden laten als we dan ergens naar toe wilden gaan waar iets
gebeurde konden wij hem niet meenemen omdat hij rust nodig had en dan gingen wij
weer terug. Maar we moesten ook aan onze andere kinderen denken, die zich toch wilden
vermaken. Dus als er een feest was dan brachten we een dochter daar naar toe, gingen zelf
weer terug omdat we hem niet alleen konden laten en haalden de dochters aan het eind
van het feest weer op."

9.4 BOVENNATUURLIJKE VM-EN

De bovennatuurlijke verklaringen variëren van religieuze ideeën tot zwarte magie of

voodoo. Soms is er sprake van beheksing of het aanwenden van duistere krachten door

iemand uit de nabije omgeving van de patiënt en is het VM een combinatie van 'door

iemand aangedaan' en een bovennatuurlijke VM. 

Bovennatuurlijke verklaringen worden vrijwel alleen genoemd door de Hindoestaans

Surinaamse families. Slechts tijdens één groepsgesprek met een Nederlandse en met

een Turkse patiënt en zijn naasten zijn deze verklaringen geopperd.

9.4.1 HET BOVENNATUURLIJKE VM
Anand heeft in Suriname een Winti ritueel meegemaakt, er heeft zich toen iets voor-

gedaan waardoor hij is aangetast.
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Broer: "Anand was 8 jaar en in het huis achter ons erf hielden Creolen een Winti feest.
Er waren toen van die afscheidingen en daar zat een klein gaatje in. Toen is Anand naar
dat feest gegaan en die mensen die offerden drank en geld en eten aan hun vader, moeder
en de geesten van hun familie. Anand is daar uit nieuwsgierigheid naar toe gegaan. Hij
ging er naar toe omdat hij dat geld wilde hebben geloof ik en toen hebben ze hem daar
gepakt. Ik weet niet wat ze gedaan hebben maar hij kwam schreeuwend thuis. Zei dat er
een grote geest achter hem aanzat. Hij was helemaal in paniek en zo en hij kwam bin-
nen en gelijk de deur op slot en zo en sinds die tijd was hij helemaal ziek en heeft mijn
vader hem op het achtererf meegenomen en bijna 4 dagen heeft hij daar gelegen onder die
bomen en toen heeft mijn vader hem met bladeren bedekt en zo en ik weet niet wat hij
allemaal gedaan heeft en toen was het weg. Dus ik denk dat hij toen wel door een geest
bezeten is geweest ik weet het niet want we zijn nooit naar een priester of zo geweest maar
in ieder geval denk ik dat het toch wel iets is dat er iets in zijn jeugd is gebeurd. Ja en die
drugs later kan je ook allerlei hallucinaties krijgen maar ik denk dat er toen toch ook wel
iets met hem is gebeurd."
Onderzoeker (FT): "Dus jullie denken dat wat toen gebeurd is ook invloed heeft op het
hier en nu?"
Beide broers knikken: "Ja ik denk het wel."

Toen Anand psychotisch werd, richtte hij zijn aandacht op het geloof.
Broer: "Hij vertelde uit zichzelf ook toen veel over het hindoeïsme. Boeken had hij, hij
wilde een familieboek schrijven en hij wilde alles opzoeken van het hindoeïsme. Hij had
het de hele tijd over voodoo van dit van dat en alle goden namen en dat hij macht had.
Als hij iemand tegen kwam praatte hij er ook over en dachten wij ja misschien moeten we
het meer ook in die richting zoeken."

Soms wordt er door iemand in de omgeving gebruik gemaakt van bovennatuurlijke

krachten, zoals door de ex-schoonzus van Gerda.

De onderzoeker (LO) is op bezoek bij Gerda de jonge Hindoestaans Surinaamse vrouw,
haar moeder is ook aanwezig. Na de vraag hoe het kwam dat ze zo angstig was gewor-
den en 'in de war was geraakt', vertelt haar moeder over de schoonzus van Gerda. Gerda
neemt het verhaal onmiddellijk over. Haar broer is enkele jaren getrouwd met een
Hindoestaans Surinaamse. Samen hebben zij één kind. Deze schoonzus was vaak ziek
en is mede voor haar gezondheid een paar maanden naar Suriname geweest. Gedurende
deze maanden verbleef hun kind bij de schoonouders, dat wil dus zeggen bij Gerda, haar
ouders en haar zus in huis. Toen de schoonzus terug kwam in Nederland, heeft ze een
scheiding aangevraagd en is het kind op komen halen met de mededeling dat ze de fami-
lie iets aan zou doen. Niet lang daarna overleed de oma van patiënte, moeder kreeg vage
gezondheidsklachten. Zowel patiënte als haar zus werden erg angstig en hoorden stem-
men.

Deze bovennatuurlijke verklaringen voor de problemen van de patiënt vormen vaak

kleurrijke verhalen. Dezelfde verhalen worden, indien door de patiënt verteld, door

behandelaars psychotische uitingen genoemd.
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Jaap, de behandelend SPV van Anand, tijdens het groepsgesprek: 
"Nou ik loop al jaren mee als het met jou Anand minder goed gaat dan komt toch het
Hindoeïsme geloof heel erg om de hoek kijken dat is voor een teken van hé het gaat min-
der goed en krijgt dat de overhand ga je dus eigenlijk een verklaring voor je psychose geven
en als je dan inderdaad wat je moeder ook zegt met een hele harde stem gaat praten en ik
kom er niet meer tussen dan denk ik van ho, het wordt te veel."

Tijdens het individuele gesprek, waar Anand niet bij is, vertelt Jaap de onderzoeker (LO):
"Dan heeft hij een oom dan die al priester is daar gaat hij dan zijn heil bij zoeken. Daar
is de oom een paar keer in meegegaan en dat is toen fout gegaan want hij gebruikt alles.
Hij probeert dan ook het Hindoeïsme, … om mij te bekeren dan gaat hij heel ver. Het is
een hele gedrevenheid een hele passie die ook in zijn familie zit en die ook ongezonde ses-
sies hebben dan. Ik merkte dat hij telkens als hij daar was geweest, steeds psychotischer
werd. Ik heb ze gevraagd dit niet meer in zijn bijzijn te doen. Ik merk dat hij steeds als
hij daar [bij zijn familie] is geweest, dat het minder goed gaat. Hij is dan heel druk en erg
bezig met het geloof. Ik heb ze gevraagd daar voorzichtig mee te zijn (…)
Hij is op een gegeven moment ook weer psychotisch geworden omdat zijn oom had gezegd
dat hij geen medicatie meer nodig had."

De bijeenkomsten, gesprekken, posters en gebruiken met een religieus tintje in de

Hindoestaans Surinaamse familie, worden door Jaap gezien als luxerende factor voor

de psychotische, religieuze beleving van Anand. Het zou volgens hem dan ook beter

zijn als Anand hier zo min mogelijk mee geconfronteerd zou worden. 

Wanneer Anand deze gebeurtenissen en zijn beleving hierbij vertelt aan Jaap, ziet Jaap

deze als psychotische uitingen. Het zijn symptomen van psychose waarover Jaap zich

zorgen maakt. Hij weet dat de familie van Anand ook deze belevingen heeft, maar

maakt zich daarover geen zorgen.

9.4.3 DE GANG NAAR EEN RELIGIEUS LEIDER
De oplossingsstrategieën van Hindoestaans Surinaamse familieleden die bovenstaande

bovennatuurlijke oorzaken noemen, liggen vaak in het verlengde hiervan, namelijk de

gang naar een religieus leider met aanzien. 

Wanneer ervoor wordt gekozen géén religieus genezer te raadplegen, dan komt dit door-

dat een of meerdere belangrijke familieleden hierop tegen zijn, zoals de vader van Anand.

Over de religieuze verklaring voor Anand zegt zijn broer: "Hier hebben we nooit iets aan

gedaan. Vader was heel erg tegen zulk soort dingen hij gelooft daar niet in. We hebben

ook nooit een Hindoestaanse priester ingeschakeld of een dienst thuis gehouden."

Veel andere families, zelfs waarvan het religieuze model niet het dominante model

was, zijn dit contact wel aangegaan.

Pandit

Het zijn vooral de Hindoestaans Surinaamse familieleden die samen met een religieus

leider pogen de problemen op te lossen. De meeste Hindoestaanse Surinamers in dit

onderzoek zijn hindoeïstisch en dat betekent dat een pandit, een hindoeïstische pries-

ter, wordt geraadpleegd. 
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Hieraan gaat eerst opheldering vooraf. Wat heeft het probleem veroorzaakt? In de

beantwoording van deze vraag kan de pandit behulpzaam zijn. Wanneer dit een religi-

euze of anderszins bovennatuurlijke oorzaak is, dan zal de pandit helpen dit probleem

op te lossen.

Vervolg van het verhaal van Gerda.

In deze moeilijke periode voor de familie kwam er regelmatig een pandit bij hen thuis
diensten doen. Tijdens een van deze bijeenkomsten werd Gerda zo angstig dat ze gillend
wegrende. De pandit heeft haar daarna samen met haar moeder vragen gesteld. Ze heb-
ben hem het verhaal over de schoonzuster verteld. Hij heeft voor hen gebeden en een amu-
let gemaakt dat Gerda moest dragen. 
Gerda: "Hij deed iets in een buisje, dat moest ik om mijn nek hangen, dat heeft heel erg
geholpen. Ik heb gehuild, omdat ik mensen weer herkende en niet bang meer was."

Bij Hindoestaanse Surinamers is het bezoek aan een pandit gekoppeld aan een bepaalde

overtuiging dat er sprake is van hekserij of tovenarij. Pandits worden in Nederland

bezocht, of thuis uitgenodigd. Slechts een enkele patiënte gaf aan eens naar Suriname te

zijn gegaan voor genezing door een pandit, omdat daar de juiste kruiden te vinden waren. 

Er worden vaak grote bedragen betaald aan de pandit. Het is moeilijk een goede pan-

dit te vinden in Nederland, vooral een die niet teveel geld vraagt. De indruk bestaat dat

de ze vroeger beter waren. Tegenwoordig hebben ze wel gestudeerd, weten ze veel,

maar ze vragen ook heel veel geld voor hun diensten.

Soms worden patiënten en hun families in hun overtuiging teleurgesteld en stoppen

ze met het zoeken, maar in veel gevallen blijft men denken dat er toch sprake is van

betovering of dat ze door een soort straf van god zijn getroffen, bijvoorbeeld een straf

die de familie treft omdat de laatste generaties niet meer aan de goden hebben geof-

ferd. Dan zeggen ze: het is allebei belangrijk, het medische deel en het religieuze deel. 

Hoca

Tijdens de groepsgesprekken worden er door Turkse families geen religieuze verklarin-

gen genoemd, maar wel religieuze oplossingsstrategieën; de gang naar de hoca. Hoca's

zijn traditionele islamitische genezers die worden geraadpleegd over het zieke familie-

lid. Het initiatief van een hoca bezoek ligt bij andere familieleden (meestal moeder),

niet bij de patiënt zelf. De hoca's worden bezocht in Turkije, Duitsland en (in minde-

re mate) Nederland.

Dit bezoek is niet gekoppeld aan de overtuiging dat de hoca hen met een concreet pro-

bleem kan helpen, zoals dat wel vaak het geval was bij de Hindoestaanse Surinamers

die hulp zochten tegen beheksing en het goed maken van gemaakte fouten als te wei-

nig offers brengen.

Vader: "De behandeling van Orhan is eigenlijk alleen hier bij De Mammoet geweest maar
het is niet zo dat we kunnen zeggen dat we niet bij een hoca zijn geweest dat wil zeggen,
geestelijke geneesheer in Turkije." 
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Onderzoeker (FT): "Kunt u daar iets over vertellen over hoe dat bezoek gegaan is bij de
hoca? 
Vader: "Ja vrienden die zeiden dat als hij naar een hoca gaat dat hij misschien wat met
hem kan spreken. Ik heb zelf ook een keer op TV een programma gezien en dat heb ik ook
een keer geprobeerd om uit te leggen aan meneer (behandelend SPV van Orhan) wat de
bedoeling was van dat programma, dat zowel bij Turkse als Marokkaanse mensen, dat de
combinatie van dokter en een geestelijke genezer beter resultaat zal geven in dit soort situ-
aties in de behandeling." 
Onderzoeker: "Heeft u het gevoel dat het bezoek aan de hoca een positief effect heeft
gehad?" 
Vader: "U heeft mij in de moeilijkheden gebracht met uw vraag want als ik zou zeggen
dat een hoca dit soort ziektes kan behandelen dan zou ik echt niet in geloven ondanks het
feit dat ik een heel sterk geloof heb. Daar kan je mijn geloof echt niet in stuk krijgen maar
ik denk niet dat een hoca dit soort ziektes kan behandelen. Ik zal een voorbeeld geven als
iemand bij een verkeersongeluk zijn arm heeft gebroken en je vraagt een hoca dat te
behandelen dan zal hij niet het kunnen genezen. 
Ik denk niet dat dat echt heeft geholpen. Hij heeft hem toen een paar papiertjes gegeven
maar dat heeft hij toen niet regelmatig gedragen." (Waarschijnlijk wordt hier een amulet
mee bedoeld waarop teksten van de Koran zijn geschreven)
Behandelend SPV: "Wat ik ook zou willen weten is of u denkt dat de samenwerking tus-
sen een hoca en een westerse dokter of dat beter is dan wanneer een van de twee helpt." 
Vader: "De bedoeling van het TV programma was dat de hoca die eigenlijk ook een soort
dokter is dat die in overleg gaat met een andere dokter dus een overleg tussen twee dokters.
Maar de ene dokter is daar extra nog hoca bij. De combinatie van een hoca en een dok-
ter kan ook moeilijkheden geven want als de patiënt vertrouwen in de hoca krijgt dan ver-
liest hij het vertrouwen in de dokter of juist andersom. En dan denk ik dat een patiënt
beter gemaakt kan worden door een dokter en dat de steun van een hoca niet noodzake-
lijk is. Als een patiënt weet wat er aan de hand is en wat hij moet doen voor zijn ziekte
dan kan hij het beter op die manier met een dokter afhandelen." 
(…)
Vader: "Ik wil u toch wel duidelijk maken dat sommige van die hoca's het alleen maar
doen om geld op te zuigen en die hebben dus helemaal geen positieve invloed. Maar een
hoca die echt deskundig is met een echt godsdienstige boodschap ik ben er helemaal niet
op tegen als die wat doet. Hoca's die het echt alleen maar doen om geld te verdienen daar
is niks positiefs aan. Deskundige hoca's doen het gewoon voor het goede doel zonder daar
geld voor te verwachten. Goede hoca's doen het om iets mee te geven terwijl je er ook bij
hebt die alleen maar hun zakken willen vullen. Een goede hoca zou iemand ook doorver-
wijzen naar een arts als dat nodig is." 

De Turken zijn terughoudend om over hoca bezoek te praten, ook wanneer er op wordt

doorgevraagd en belangstelling wordt getoond. Het lijkt of ze zich schamen om hier

tijdens het onderzoek over te praten. Zoals een patiënt zei: "Ik ging naar de hoca omdat

mijn moeder het wilde, zelf vind ik het onzin, ik kreeg een amulet die ik thuis weg-

gooide." 
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Turkse patiënten wekken de indruk dat het raadplegen van een hoca niet met een dui-

delijk geloof of overtuiging gebeurt, maar vooral met hun etnische achtergrond te

maken heeft. Kennissen of oudere familieleden adviseren. Enerzijds leg je zo'n advies

niet zomaar naast je neer - zeker niet als de familieoudsten zoiets opperen - anderzijds

"baat het niet dan schaadt het niet". 

De hoca wordt bij voorkeur in Turkije bezocht. Er gaat vaak een lange zoektocht aan

vooraf. Deze zoektocht naar de beste hoca in de regio (en soms zelfs ver buiten de

regio, in een afgelegen gebied in Turkije) wordt uitgevoerd door familieleden. 

Ook gewone dokters en ziekenhuizen worden in Turkije bezocht, meestal in dezelfde

periode (vakantie) als dat ze de hoca raadplegen. Vaak worden door de reguliere artsen

hoge doseringen medicijnen voorgeschreven die suf en kalm maken. In de loop der

jaren blijkt de GGz de beste oplossing te bieden, zo wordt gezegd. "We weten nu dat

dokters hem beter kunnen helpen dan de geestelijken".

Evenals de Hindoestaans Surinaamse familieleden betalen de Turkse familieleden en

niet de patiënten zelf de onkosten. Veel families klagen over de hoge kosten en vermoe-

den van frauduleuze praktijken. Hindoestaanse Surinamers omdat de pandit die geko-

men was geen goede zou zijn, maar toch veel geld vroeg en de Turken omdat de hoca

zag dat ze uit (het rijke) Nederland kwamen en daarom extra veel geld vroeg.

9.4.3 GGZ-HULP BIJ BOVENNATUURLIJKE VM-EN
De moeder van Gerda heeft hulp gezocht bij een pandit voor haar problemen. Dit heeft

ook geholpen. Toch is het ook de moeder van Gerda die ervoor gezorgd heeft dat ze

onder behandeling kwam bij een reguliere GGz instelling. Op aanraden van een buur-

vrouw heeft ze met De Mammoet gebeld om de problemen van Gerda uit te leggen. Op

deze manier is Gerda in zorg gekomen en door de GGz hulpverlener ingesteld op

medicatie, een antipsychoticum. De ouders en zussen hebben voorlichting van de

hulpverleners gehad. Nu vertelt de familie van Gerda dat er veel meer mensen zijn die

stemmen horen en dat stemmen horen een ziekte is. Tegen deze ziekte helpen medi-

cijnen.

Evenals veel andere familieleden (vgl. Gerda en Orhan) die een religieus VM, of deel-

VM hanteren, komt ook de familie van Anand uit op een verklaring die veel overeen-

komsten vertoont met dat van de psychiatrie. Dat is op zichzelf niet zo erg verwonder-

lijk, want hun familielid is op dit moment onder behandeling bij een GGz instelling. 

Broer: "Ja zodra het probleem zich voordoet ga je terugkijken zou het hieraan liggen zou
het daaraan liggen."
Hierna wordt in het groepsgesprek duidelijk dat de familie eigenlijk heel erg aan het zoe-
ken was waaraan het niet allemaal zou kunnen liggen. 
Wanneer de onderzoeker (FT) vraagt of hun kijk op het probleem veranderd is dan zegt
de broer van Anand: "Ik zie het nu sowieso als medisch probleem. Ik heb meer geaccep-
teerd dat het zo is. Ik heb er ook veel over gelezen en ik weet dat veel mensen hier nu aan
lijden en dat hij medicijnen nodig heeft." 
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9.5 LEVENSSTIJL ALS OORZAAK EN OPLOSSING

In deze paragraaf bespreken we de ideeën van naasten die zowel de oorzaak als oplos-

sing zien in de levensstijl van hun zieke familielid.

9.5.1 LEVENSSTIJL ALS OORZAAK
Door op een bepaalde manier te leven heeft de patiënt, volgens zijn naasten, zelf de

problemen over zich afgeroepen. Deze families vinden dat hun familielid ziek is

geworden door een ongezonde levensstijl. Ze zijn meestal van Turkse komaf en doelen

met ongezonde levensstijl op drugs of alcohol gebruik.

Broer: "Ik heb even gedacht dat iemand iets in zijn drinken had gedaan, een pilletje of een
tabletje, waardoor hij even een tijd niet goed was, maar later heb ik gemerkt dat er toch
wel iets meer aan de hand was. Ik wist toen in die tijd niet dat hij drugs gebruikte."
Oudere broer: "Ja eerst dachten we met jongens onder elkaar die wel eens een geintje uit-
halen en dat ze een pilletje of een tabletje of iets dergelijks in zijn drinken hadden gedaan."
Oom: "Als hij niets gebruikt, is er niets aan de hand met hem, dan gaat het goed, maar
anders kan ik eigenlijk ook niet veel doen, maar zoals het nu gaat, gaat het beter dan vroe-
gen." 
Onderzoeker (FT): "Heeft u allemaal het idee dat het belangrijkste probleem is, dat hij
drugs gebruikt, of denkt u dat er andere problemen zijn die belangrijker zijn?" 
De jongere oom en de broers praten door elkaar, het antwoordt luidt: "Het zou ook een
ziekte kunnen zijn. Hij kan niet alleen maar door het gebruik van middelen er zo aan
toe zijn, het is ook een ziekte."

Bovenstaand citaat komt uit een groepsgesprek waar behalve de Turkse patiënt ook een

groot aantal mannelijke familieleden aanwezig was. Er is twijfel hoorbaar over drugs-

gebruik als enige oorzaak. Hoewel drugs gezien wordt als een uitlokker van proble-

men, wordt er gedacht aan een dieperliggende oorzaak voor de grote problemen die

uiteindelijk ontstaan zijn. Dat kan haast niet anders dan een ziekte zijn.

Opmerkelijk is dat er tijdens meerdere groepsgesprekken geopperd werd dat het pro-

bleem veroorzaakt zou zijn door drugsgebruik, terwijl de patiënt ontkent ooit iets

gebruikt te hebben en er ook geen aanwijzingen zijn dat hij ooit drugs heeft gebruikt.

Wanneer de oorzaak zo onduidelijk is, moet het wel zoiets als drugs zijn, zo wordt

gedacht.

Vader van een Turkse patiënt: "Toen hij zo was, dacht ik dat hij drugs gebruikt had, maar
ik wist het niet, maar de dokter heeft toen gezegd nee hij is geestelijk ziek."

Hoewel in hoofdstuk 3 het drugsgebruik van veel van de Hindoestaans Surinaamse

patiënten aan de orde is geweest, wordt het slechts tijdens twee groepsgesprekken

genoemd als oorzaak van de problemen. Tijdens de overige gesprekken werd wel

gesproken over verslavingsproblematiek die nu, of in het verleden een rol speelde,

maar dit werd niet gezien als óórzaak van de ziekte. 
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9.5.2 LEVENSSTIJL ALS OPLOSSING; ACTIVERING
Ook de oplossing ligt vaak op het gebied van de levensstijl. De relatie tussen oorzaak

en oplossing is echter minder direct dan we suggereren door ze beide onder de noe-

mer 'levensstijl' te plaatsen. Het is niet zo dat wanneer drugsgebruik als oorzaak wordt

genoemd, de oplossing wordt gezocht in het stoppen met gebruiken. De oplossings-

strategie die volgens familieleden het meest oplevert is het activeren van de patiënt, het

aanbieden van een zinvolle dagbesteding.

Turkse en Nederlandse families en naasten smeken haast om activering van de patiënt.

Hiermee zitten de families op één lijn met de behandelaars. De patiënten in kwestie

zien hier echter niet zoveel heil in en als de patiënt dit niet wil, kunnen behandelaars

geen trajecten opstarten om de patiënt meer activiteiten te laten ontplooien. 

Moeder: "Wat ik zou willen is dat hij wat simpele andere dingen kan doen en niet alleen
de hele dag op straat is. Ik weet niet wat hij, hij wil zelf verder niks. Hij doet niks.
Misschien door de week werken. Als ik twee keer iets vraag, één keer, nog een keer. Twee
keer zeggen, doet hij nog niks". 
Broer: "Hij wil meteen naar z'n bed. Hoe doet verder niks. Hij is wel buiten en zo maar
al is het dan twee uurtjes, dan heeft hij tenminste de dag weer gedeeld hè. En dan heeft
hij… Wat hij nu ongeveer doet is opstaan, eten, hij ontmoet mij of nog iemand en dan
heeft hij kennissen met wie hij gaat koffiedrinken. Om een uur of zes gaat hij thuis of bij
moeder of bij andere familieleden eten. Dat doet hij iedere dag hetzelfde."
Onderzoeker (LO): "Dus u vraagt eigenlijk een activiteit per dag?"
Broer: "Zo'n 2 uur per dag zodat hij iets te doen heeft. Niet sporten of zo (zus en broer
lachen) maar ook andere dingen, als hij maar bezig blijft." 
Zus: "Ik denk dat hij heel snel afhaakt. Maar dat hij heel snel moe wordt dan hij dan niet
meer kan omdat hij dan de energie niet heeft. Hij schrijft zelf hele mooie gedichten hij kan
hele mooie tekeningen maken als je daar naar kijkt, ja snap je? Het zijn gewoon dingen
waar hij heel erg goed in is. Dat (wijst op tekening) heeft hij ook gemaakt hij is heel kun-
stig hij is daar heel erg goed in. Daarom is het heel erg jammer dat hij daar niets mee kan
doen, omdat hij de energie niet heeft of zo. Omdat hij moe is. Hij moet iets hebben om
voor te kunnen leven."

Dit citaat is afkomstig uit het eerste gesprek bij een Turkse patiënt thuis, waarbij een groot

deel van zijn familie aanwezig was. De aanwezige broers, zus en moeder, namen actief deel

aan het gesprek. De familie is niet tevreden met de behandeling zoals deze nu verloopt.

Broer: "Nee, maar wat houdt de behandeling nu in dan? Hij gaat alleen spuiten. Dat is
behandeling. Dat is behandeling? Behandeling is voor mij dat, zeg maar, dat hij voor
hulp, buiten het spuiten, dat je naar een instantie gaat om te worden geholpen. Dat noem
ik behandeling."
Moeder: "Ze vraagt dan alleen van hoe ging het deze week of hoe gaat het. Wat heb je
gedaan en wat is er gebeurd en zoiets."

Het zijn de Nederlandse en Turkse familieleden die vragen om activering van hun

naasten. Voor Turkse families speelt hierbij ook de aansluiting van deze activering aan
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hun cultuur van herkomst een rol. De eerder genoemde Turkse patiënte Hatice blijft

in een Turkse leefwereld doordat ze steeds maar bij haar ouders is en met hen de helft

van het jaar (zomer) in Turkije verblijft. Net als haar ouders spreekt ze bijna geen

Nederlands. Deze afhankelijkheid van haar ouders komt ook doordat de opvang in de

hulpverlening niet aansluit. Wat er volgens de familie nodig is, is iets van dagbesteding

waar ze naartoe kan en waar men haar taal spreekt, bijvoorbeeld met andere Turkse

patiënten. Die is er niet. Deze vraag van haar broer en zusters komt mede vanuit

bezorgdheid over moeder die steeds met de patiënte is 'opgezadeld'. Ook maken zij

zich zorgen over hoe het verder moet als moeder er niet meer is. Dit is een vraag die

natuurlijk ook bij Nederlanders speelt maar daar is er altijd een vangnet in de zin van

beschermd wonen. Bij haar is dit moeilijk.

Veel Turkse families maken zich zorgen over wat te doen als met name moeder, of de

rest van het gezin, er niet meer is. Hun zieke familielid zou niet meer goed verzorgd

worden binnen een Turkse context. In een Nederlandse omgeving zouden ze het niet

redden. 

9.6 MEDISCH VM

9.6.1 AANLEG VOOR SCHIZOFRENIE
Vrijwel alle naasten, meestal familieleden, noemen (vaak naast andere VM-en) ook een

VM dat veel lijkt op dat wat door behandelaars gehanteerd wordt. De patiënt zou ook

een ziekte hebben, meestal wordt schizofrenie genoemd. De oorzaak hiervan is niet

geheel duidelijk, maar waarschijnlijk is het een combinatie van erfelijke en biologische

factoren die voor een kwetsbaarheid zorgen. Bij stress of grote levensgebeurtenissen

komt de ziekte tot uiting. Deze verklaring hoorden we vaak tegelijkertijd met, of naast,

andere verklaringen die hierboven reeds beschreven zijn. 

Bijna alle Nederlandse families noemden deze aanleg voor schizofrenie als oorzaak (9

van de 11) en een groot deel van de Turkse families (6 van de 10) en 3 van de 10

Hindoestaans Surinaamse families die we hierover spraken.

Hoewel deze verklaring vaak naast andere verklaringen gehanteerd werd, is het voor

een groot deel van de families en naasten dé belangrijkste verklaring voor de proble-

men van hun zieke naaste. 

Het 'aanleg voor schizofrenie-verhaal' vertoont veel overeenkomsten met het verhaal

van behandelaars. Soms ontstond tijdens de groepsgesprekken de indruk dat de fami-

lieleden aan de behandelaar wilden laten zien dat ze goed naar zijn uitleg geluisterd

hadden. Dat betekent voor dit onderzoek dat de kans groot is dat er op dit punt sociaal-

wenselijke antwoorden gegeven zijn. Deze indruk wordt versterkt door de discrepantie

met de antwoorden die de onderzoeker (LO) kreeg toen ze, zonder behandelaar, bij

patiënten thuis op bezoek ging en daar familieleden sprak.

In paragraaf 9.3 is het verhaal van Gerda weergegeven. Zij vertelt aan LO, samen met

haar moeder, dat ze in de war is geraakt omdat haar ex-schoonzus door middel van

magie de ziekte bij haar, en ook bij haar zus, heeft veroorzaakt. Dit verhaal is ook door

de familie aan FT, die haar een periode behandeld heeft, verteld. Tijdens het groepsge-
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sprek wordt echter gezegd dat er veel mensen zijn die stemmen horen, dat stemmen

horen een ziekte is en dat medicijnen hiertegen helpen. Het magie-verhaal wordt niet

genoemd en, wanneer hier naar gevraagd wordt, zelfs ontkend. "Als dat zo was, was ze

al lang beter geweest". Later zeggen ze: "Dat denkt Gerda alleen als ze in de war is". Er

lijkt sprake van gêne te zijn over de gang naar de pandit en het bidden. In de loop van

het groepsgesprek geven ze toe dat ze het nog steeds doen en dat dit belangrijk voor

hen is. Allereerst wordt dit ontkend: de pandit kan niets doen, alleen maar bidden.

Daarna komt naar voren dat kort geleden Gerda nog lang heeft gebeden bij de priester

en dat dit geholpen heeft. 

9.6.2 MEDICATIE ALS OPLOSSING
Door vrijwel alle naasten wordt medicatie als de belangrijkste of een van de belangrijk-

ste manieren genoemd om de problemen onder controle te houden of zelfs helemaal op

te lossen. Hiervoor hoeven ze geen medisch VM te hanteren, of zelfs maar te noemen.

Hierop zijn slechts twee uitzonderingen. De zus van Rosa wilde dat zij per direct zou

stoppen met haar contacten met de GGz. De behandelingen zouden haar meer kwaad

dan goed doen. Het was voor haar zuster duidelijk dat de problemen gezocht moesten

worden in haar verdrietige geschiedenis met mannen. In de GGz werd Rosa 'gek' ver-

klaard en moest zij medicatie tegen haar 'gekte' gebruiken. Hiermee was zij niet gehol-

pen. Rosa is ingegaan op dit advies van haar zuster en heeft haar behandeling - gesprek-

ken, medicatie, gespecialiseerde thuiszorg - tegen advies van haar behandelaar stopgezet.

De tweede uitzondering, waarbij de familie medicatie niet zag als een oplossing is

Gladys. De patiënte en haar familie menen dat betovering door de schoonfamilie van

eerste echtgenoot de oorzaak is. Zij is bezeten door een geest die al jaren bij haar is en

die ervoor zorgt dat zij daarna nooit meer een geslaagd huwelijk heeft gehad.

Medicijnen werken volgens familie negatief, verslechteren de concentratie en het

geheugen. Toch vinden ze dat de behandelaar goed werk doet met haar gesprekken met

Gladys; deze helpen haar.

Ondanks deze uitzonderingen, achten de meeste familieleden het van groot belang dat

hun naaste medicatie krijgt. Ook als dit tegen de wens van de patiënt zelf is. De patiënt

wordt door zowel de behandelaar als de familie gemotiveerd toch medicatie te gebrui-

ken. Wil hij of zij dit niet, weigert de patiënt de middelen te nemen, dan 'helpt' de

familie hiermee. Familieleden zien meestal geen heil in dwang en zijn bang voor de

agressie die dit bij de patiënt uit kan lokken. Ze kiezen er daarom geregeld voor om de

medicatie stiekem toe te dienen. Het zijn meestal de moeders die het antipsychoticum

heimelijk in de soep of de pap verwerken.

De antipsychotica die voorgeschreven werden zijn geen wondermiddelen. Ze werken

niet direct, nemen niet het hele probleem weg en hebben veel bijwerkingen. Er wordt

door de industrie veel reclame gemaakt voor antipsychotica, waar patiënten en vooral

hun familieleden erg gevoelig voor zijn. Ze weten van het bestaan van verschillende

middelen en vragen naar omzetting op een ander antipsychoticum voor hun psychoti-

sche familielid. Ze denken dat het hen zal helpen om hun familielid handelbaarder te

maken, zodat ze er makkelijker mee om kunnen gaan. Zoals de familie van Hatice.
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In gesprekken met de familie van Hatice wordt duidelijk dat haar familie de oorzaak van
haar problemen vindt in de trauma's als gevolg van slechte behandeling, mishandeling en
vernedering door haar echtgenoot. Hierdoor speelt er een film in haar hoofd, beleeft ze
steeds opnieuw gesprekken met deze man, of met haar ouders, die ze hardop uitspreekt.
Het gaat om conversaties die echt hebben plaatsgevonden of zouden kunnen plaatsvinden
waarbij ze de dingen die de mensen allemaal zeggen hardop uitspreekt. Hatice zelf heeft
hier niet zoveel last van. Haar familie vindt het vooral vervelend omdat ze zich hiervoor
schamen, voor bezoek en wanneer ze op straat met haar lopen.
Ze hebben bij haar behandelaar een verzoek ingediend om over te gaan op een antipsy-
chotica. In de periode dat dit onderzoek loopt wordt een nieuw middel voorgeschreven.
Hoewel Hatice er erg suf van wordt, is de familie erg tevreden. Het hardop uitspreken van
haar gedachten is vrijwel gestopt, waardoor de familieleden zich weer met haar onder
andere mensen durven te begeven.

Hoewel medicatie een typisch medische oplossing is, waren het zeker niet alleen de

families die ook een medische oorzaak noemden, die voor medicatie als oplossing

kozen. Er moet onderscheid gemaakt worden tussen medicatie als genezing en medi-

catie als symptoombeheersing. Een mogelijke verklaring voor deze nadruk op medica-

tie door familieleden is dan ook dat zij veel last hebben van uitspattingen door patiën-

ten wanneer ze psychotisch zijn. De medicatie is in staat in de meeste gevallen deze

uitspattingen, vreemd gedrag en crises af te zwakken.

9.6.3 CONTINUÏTEIT VAN DE ZORG
Continuïteit is op zichzelf geen oplossingsstrategie, maar de naasten die denken dat

het probleem van de patiënt wordt veroorzaakt door een chronische ziekte, vinden het

een belangrijke voorwaarde om de patiënt niet te laten 'terugvallen'. 

Deze continuïteit van zorg, of vooral het gebrek aan continuïteit in het verleden en

daardoor grote problemen, wordt met name door allochtone families spontaan

genoemd.

Over de behandeling van haar moeder Rosa, heeft Nathalie de volgende gedachten: 
"Toen ze voor 't eerst hier was opgenomen, eh echt in een inrichting, toen was ik nog klein,
6 of 7 jaar. Ik ben niet naar haar toe geweest om haar op te zoeken. Toen ze terugkwam,
was ze weer beter, was ze dus opgenomen een tijdje en dan was ze weer beter. Ik weet niet
wat ze daar deden. En zo is het daarna steeds weer opnieuw gegaan. Na een opname was
ze altijd weer opgeknapt maar daarna valt ze vroeg of laat weer terug waarna ze weer
opnieuw moet worden opgenomen. (…) Begeleiding na een opname? Nee, dat kan ik me
niet herinneren."

Eigenlijk heeft ze niet het idee dat al die jaren opname en behandeling zoveel hebben opge-
leverd: "Ja tijdelijk wel, tijdelijk, maar ze valt elke keer terug, ze wordt elke keer weer over-
spannen. Ik kan nu al zeggen, dat mijn moeder weer overspannen gaat worden, ja, dat
kan ik nu al zeggen…"
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"Ik denk, dat ze nog wel wat hulp nodig heeft. Als het niet met medicijnen is, dan zal het
met gesprekken moeten of zo. Geen gesprekken over het verleden denk ik, maar er op
gericht, hoe het nu beter gaat worden. Niet elke keer herhalen steeds, niet over het verle-
den, want dan blijft mijn moeder maar doorpraten over het verleden en dat doet ze heel
haar leven al."

Ook patiënten noemen het gebrek aan continue zorg problematisch (vgl. hoofdstuk 4,

paragraaf 4). Wanneer deze zorg niet door de GGz geboden wordt, zijn het de familie-

leden die de patiënt opvangen bij een nieuwe crisis. Deze last drukt zwaar, de roep om

continue ondersteuning door de GGz is dan ook niet moeilijk te verklaren. Dit bete-

kent ook doorlopende zorg (of júist) als de patiënt zich niet aan alle, door de GGz

gestelde, regels houdt. 

9.7 DISCUSSIE

Groepsgesprek

We beschreven hoe de groepsgesprekken tot stand zijn gekomen en wie er kwamen;

de selectie van aanwezigen. Opgemerkt dient te worden dat deze naasten of familie

geen homogene groep vormen. Met name tussen de generaties (ouders, kinderen) von-

den we veel verschillen in opvattingen over tal van zaken, zoals identiteit, ideeën over

oorzaak van ziekten en oplossingsstrategieën. Deze verschillen werden tijdens de

groepsgesprekken expliciet besproken. In dit hoofdstuk is niet gepoogd de familie of

naasten van een patiënt als één groep te bezien, maar zijn hun verschillende opvattin-

gen gepresenteerd. Over praktische zaken, als activeren van een patiënt of plaatsing in

een begeleide woonvorm, is vaak al overleg geweest tussen familieleden onderling.

Hierover verschillen ze dan ook veel minder van mening.

Het groepsgesprek is een uitstekend instrument gebleken tijdens dit onderzoek om infor-

matie uit te wisselen. Zoals bedoeld, was er sprake van informatie die verschillende rich-

tingen op ging en een discussie die ontstond over verschillen in mening omtrent het VM.

Er kwam echter geen vervolg aan deze groepsgesprekken als de behandelaar hier niet

al eerder mee had gewerkt. Het was niet wat we verwachtten, maar na onderzoek te

hebben gedaan naar mogelijke oorzaken voor dit gebrek aan vervolg, toch niet meer zo

verbazingwekkend. Voor alle deelnemende partijen is het moeilijk een reeks groepsge-

sprekken op te starten, zeker als hier eerder geen sprake van was. Het was als 'mosterd

na de maaltijd', te laat, paste niet bij het dessert (sloot niet aan bij huidige behandeling)

en was te weinig, slechts één bijeenkomst. Wanneer deze ondersteuning van alle par-

tijen beter ingekaderd wordt en een langer leven beschoren is dan één bijeenkomst,

dan kan (en moet) het voordeel zoals we dat beschreven hebben waarneembaar zijn.

Groepsgesprekken zijn belangrijk voor de aansluiting van zorg, maar hierin spelen

VM-en een minder grote rol dan wij verwachtten. VM-en kunnen een methode zijn om

een gesprek over verschillende ideeën en opvattingen tot stand te brengen, maar vor-

men een minder belangrijk component voor aansluiting dan het gevoel begrepen en

gehoord te worden.
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Verklarende Modellen naasten

Hoewel naasten verschillende oorzaken en oplossingsstrategieën naast elkaar hante-

ren, zijn deze onderdelen van de VM-en beter uitgewerkt en vormen een consequen-

ter geheel dan bij de patiënten.

Opmerkelijk is dat religieuze verklaringen of oplossingsstrategieën die door patiënten

werden genoemd en door een aantal behandelaars als 'psychotische nonsens' worden

weggezet, soms ook door familieleden gehanteerd worden. De behandelaar reageert

hierop met waarschuwingen over hoe deze ideeën een psychose van 'zijn' patiënt kun-

nen aanwakkeren, maar beschouwt dit blijkbaar niet als een teken van psychopatholo-

gie bij deze familieleden. Hoewel zij dezelfde VM-en hanteren, worden deze in het

geval van familieleden niet gezien als psychotische nonsens, slechts als gevaarlijk voor

de toestand van de patiënt.

Voor naasten is niet de oorzaak richtinggevend voor de gehanteerde oplossingsstrate-

gie, maar de betekenis van de ziekte in het huidige leven. Zij benoemen de status quo

en geven daarmee aan waar er ruimte is voor verbetering. We vonden twee belangrijke

thema's. 

1. Activeren De patiënt is passief, zit de hele dag binnen, hangt rond bij zijn familie of

slaapt. De oplossing is het aanbieden van gestructureerde dagactiviteiten. Al is het

maar twee uur per dag, zoals de broer van een van de Turkse patiënten aangaf. 

2. Overlast De families ondervinden veel last van psychotische episodes van hun naas-

te. Het is hen er dan ook veel aan gelegen deze episodes zo zeldzaam mogelijk te

maken en bij chronische problematiek, de symptomen zo mild mogelijk. We

beschreven het voorbeeld van Hatice, waarvoor de familie zich schaamde voor haar

hardop uitgesproken gedachten en die de oplossing vond in een ander, suf makend,

antipsychoticum.

Het hebben van een psychotische naaste betekent een enorme ingreep op het leven.

Familieleden praten over de enorme last. Deze last heeft ook invloed op hun gezond-

heid. Dit is nog sterker wanneer de familie een aantal ervaringen - negatieve sociale

factoren - met de patiënt deelt, zoals uitsluiting, discriminatie en achterstelling. Dit

geldt voornamelijk voor de allochtone families. 
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VM IN CONTEXT
De VM-en van patiënten werden uit diens bredere verhalen gehaald, over hoe ze in het

leven staan en over de problemen die zij op hun weg tegenkwamen. Deze verhalen heb-

ben we in hoofdstuk 6 middels ideaaltypen gepresenteerd. Zo'n verhaal ging lang niet

altijd over psychoses. Voor zover er daarin verklaringen terug te vinden waren, hadden

deze ook niet altijd betrekking op een ziekte, maar veeleer op grote problemen die patiën-

ten op het moment in kwestie ervoeren, zoals armoede, dakloosheid, verslaving en jus-

titiële problemen. Bij de analyse van VM-en in hoofdstuk 7 hebben we daarintegen spe-

cifiek gezocht naar die VM-en die wel betrekking hadden op de ziekte (psychose). 

Bij analyse van de geconstrueerde ideaaltypen bleek de achtergrond van een patiënt

van belang te zijn. We hebben laten zien dat het bij allochtone patiënten niet zozeer de

specifieke etnische achtergrond is die het verschil maakt, maar de migratiegeschiede-

nis. Het al dan niet gemigreerd zijn blijkt een cruciale factor te zijn voor de manier

waarop mensen nu in het leven staan, ongeacht hun land of gebied van herkomst. We

verbonden deze bevinding met 'social adversity' en het doormaken van 'social defeat'.

De langdurig ervaren uitsluiting, discriminatie en achterstelling zou ertoe bijdragen

dat er vrijwel alleen onder allochtone patiënten zogenoemde 'Calimero's' en

'Assepoesters' gevonden werden. Autochtone patiënten vertelden verhalen met ken-

merken van door ons genoemde 'Computer' of 'Gehoorzame Patiënt', ideaaltypen die

beter aansloten bij de denkwijzen van de behandelaars.

Ook voor behandelaars hebben we ideaaltypen geconstrueerd om zo hun volledige ver-

haal te ordenen. Deze ideaaltypen hebben vooral betrekking op de manier van werken.

De verhalen van behandelaars over hun patiënten gingen wel altijd over de psychose,

de ziekte. Dit is immers de reden van in zorg zijn van de patiënt, waarop behandelaars

zich beroepshalve richten.

Ook in het verhaal van naasten vonden we een gerichtheid op de psychoses van de

patiënt, zij het in wat bredere zin: het gaat ook om directe gevolgen hiervan. Voor naas-

ten is de reden om zich te richten op de psychose divers, maar heeft in elk geval te

maken met de grote indruk die psychoses en het daaruit voortvloeiende gedrag van de

patiënt hebben gemaakt, de problemen die hierdoor ontstonden en de angst dat dit

terug zal komen. 

De verhalen die voor de patiënten zo'n grote betekenis hebben, de contexten waarin

hun VM geconstrueerd wordt, zijn bij hun behandelaars vaak onbekend en kunnen

dus ook niet gebruikt worden in de behandeling. Behandelaars die deze kennis over

hun patiënten wel al hebben, gebruiken deze ook. Behandelaars die door dit onderzoek

op de hoogte werden gebracht van de context van hun patiënten, wisten niet hoe deze

te integreren in de behandeling en zagen daar meestal ook de noodzaak niet van in. 

INHOUD VM
In hoofdstuk 7 lieten we zien dat patiënten verschillende (fragmenten van) VM-en

naast elkaar kunnen hanteren (hoofdstuk 7). 
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De etnische achtergrond blijkt van invloed te zijn op de VM-en. Het gaat hier niet

zozeer om het gemigreerd zijn, zoals we dat bij de leefwerelden zagen, maar veel meer

om de invloed die de specifieke etnische achtergrondkenmerken hebben. 

We zagen dat naasten (ook) veel dezelfde oorzaken van psychoses noemen als hun psy-

chotische familielid, ook als deze oorzaak een in de psychiatrie zeer ongebruikelijke is,

zoals religieuze (bijvoorbeeld lastig gevallen door goden), spirituele (zoals behekst door

schoonzus) of sociale oorzaken (zoals uitbuiting door een werkgever). Wanneer een

patiënt deze oorzaken noemt, wordt dat door de behandelaar vaak afgedaan als psycho-

tische onzin. Door familie genoemd, werden deze factoren door behandelaars als inte-

ressant gezien en soms werd gewaarschuwd de patiënt hiermee niet teveel te confron-

teren, omdat hij/zij daar psychotisch van zou worden (bijvoorbeeld door gebedsdien-

sten om 'slechte geesten' uit te drijven). Toch werden de familieleden nooit als psycho-

tisch beschouwd wanneer ze deze oorzaken noemden. 

Onder behandelaars vonden we weinig diversiteit in de gehanteerde VM-en. Ze zeiden

allen het biopsychosociale model te hanteren. Wij hebben laten zien dat in de uitvoe-

ring een deel van de behandelaars een louter biologisch model hanteert. De inhoud van

de VM-en verschilt met name tussen de patiënten en behandelaars. 

Door familieleden worden vaak VM-en gepresenteerd die in de betreffende context het

best passend worden geacht. Ofwel, als familieleden bij patiënten thuis gezien worden,

dan komen hun VM-en dichtbij hetgeen de patiënt vertelt. Echter, wanneer de familie

naar hun VM-en wordt gevraagd in de kliniek, in aanwezigheid van de behandelaar(s)

dan word een VM genoemd dat veel meer aansluit bij dat van de behandelaars en soms

zelfs in conflict is met het VM dat thuis verteld is, zoals gebeurde bij de familie van Gerda.

RELATIVERING VAN HET VM-CONSTRUCT
De VM-en die we uit de verhalen van patiënten wisten te abstraheren waren meestal

gefragmenteerd en erg divers. Soms waren de verschillende genoemde onderdelen

zelfs strijdig met elkaar. De behandelaars noemden wel één min of meer afgerond VM,

meestal een biopsychosociaal of biologisch VM. Ook familieleden of andere naasten

presenteerden tamelijk afgeronde, volledige VM-en, doch niet één, maar meerdere

naast elkaar. Het is afhankelijk van de context welk VM op de voorgrond staat.

De vraag naar samenhang tussen VM-en en in de praktijk toegepaste oplossingsstrate-

gieën is hiermee niet eenduidig te beantwoorden. Patiënten geven een diversiteit aan

modellen weer, die niet altijd betrekking hebben op psychoses. Sommige (onderdelen

van) verklaringen gaan logisch vooraf aan de oplossingsstrategieën die gekozen wor-

den, andere onderdelen juist niet.

Wij vonden gefragmenteerde, elkaar soms tegensprekende oorzaken én oplossingen

en ondervonden problemen met het construeren en categoriseren van VM-en. 

In de inleiding van hoofdstuk 7 gaven we aan dat VM-en geen statisch en afgerond

geheel vormen. Deze kenmerken van VM-en, als zijnde meerduidig en veranderlijk in
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tijd en context, zijn ook opgemerkt door Williams en Healy (2001), Bhui en Bhugra

(2002) en McCabe en Priebe (2004b en 2004a) (vgl. hfst. 1). In eerstgenoemde studie

zijn patiënten geïnterviewd over de redenen voor hun verwijzing naar een ambulante

GGz instelling. In deze studie werden geen vaststaande, maar vloeiend in elkaar over-

lopende oorzaken genoemd, die soms tegenstrijdig waren. In reactie hierop stellen

Williams & Healy (op. cit.) voor om het begrip 'Explanatory Models' door 'Explanatory

Maps' te vervangen, omdat 'maps' een meer accuraat inzicht geeft in hoe mensen ver-

halen over hun ziekte construeren. 

Dit zou juist onder allochtone groepen relevant zijn. Zij verschillen in de mate van

acculturatie en zullen zich derhalve baseren op verschillende sociale en linguïstische

bronnen om verhalen over hun ziekte te vertellen. 

De verschillende, in elkaar overlopende, verklaringen maken vergelijkingen problema-

tisch, bijvoorbeeld in tijd of tussen personen. Volgens McCabe en Priebe (2004a) is de

stabiliteit van VM-en over de tijd laag, waarmee ze weinig voorspellende waarde op de

langere termijn hebben. Deze auteurs onderzochten patiënten met de diagnose 'schi-

zofrenie' en vonden dat de inhoud van de VM-en over een tijdspanne van 12 maanden

weinig stabiel was. Ze vonden wel een zekere mate van stabiliteit in de opvattingen

over de ernst van de ziekte en de prognose. 

Deze relativering van de bruikbaarheid van VM-en blijkt niet nieuw te zijn. In het tijd-

schrift Culture Medicine & Psychiatry, jaargangen 5 en 6 (1981 en 1982), vinden we een

discussie naar aanleiding van het artikel 'Rational Man and the Explanatory Model

Approach' van Alan Young (1981), waarin hij kritiek heeft op VM-en als theoretisch

concept
14)

. Young betoogt dat het vormen van een VM een kunstmatig gegeven is, want

mensen hebben geen theoretisch model van hun eigen ideeën over ziekte en gezond-

heid; zoiets is een construct in de hoofden van medisch antropologen. 

Dit artikel heeft veel stof doen opwaaien onder medisch-antropologen, zoals blijkt uit de

daaropvolgende uitgave van dit tijdschrift, waarin de redactie besloten heeft een heel

nummer aan reacties op het artikel te wijden (Hahn, 1981; Elstein & Holmes, 1981;

Blumhagen, 1981; Good, 1981; Stein, 1981; Daniel, 1981; Kleinman, 1981). Centraal staan

thema's als contextualizeren, problemen met classificeren door wetenschappers en de

manier waarop mensen zichzelf presenteren. Schweder (1981) plaatst de discussie in een

wat breder licht met de vraag hoe wetenschappers met het 'irrationele' om moeten gaan. 

De uitvinder van het VM-begrip, Arthur Kleinman (1981), geeft tenslotte zelf ook een

reactie. Hierin doet hij een stapje terug en noemt het gebruik van VM-en slechts een

middel om in gesprek te komen over de betekenis van ziekte voor alle betrokkenen: 

Since the primary care physician is engaged in an ongoing conversation over the years with the
families for whom he provides care, a conversation that contributes to the social construction of
their shared clinical reality, it is likely that the Explanatory Models elicitation framework will
build on and contribute to a fairly deep appreciation of particular illness meanings and, if the
physician is open to the opportunity, will sensitize him to an understanding of how his profes-
sional culture's categories and relationships socially construct sickness as ideal-typical diseases.
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Kleinman relativeert de bruikbaarheid van VM-en dus al snel na zijn lancering van dit

concept. Deze 'oude' discussie schijnt niet bekend te zijn bij de huidige generatie auteurs

die de bruikbaarheid van VM-en aan de kaak stellen. Zij verwijzen niet naar de discussie

en ook uit hun literatuurverwijzingen blijkt niet dat zij hiervan op de hoogte zijn.

In de oude discussie speelt vooral de vraag in hoeverre analyse van wat mensen

vertellen, ons inzicht kan bieden in onderliggende cognitieve structuren. Elstein en

Holmes (1981) stellen de vraag: "What can we know about cognitive structures or rea-

soning from talk? (…) People do not always mean what they say nor do they say what

they really mean". 

De huidige discussie spitst zich vooral toe op de complexiteit van VM-en en stelt de

vraag of VM-en wel als zodanig bestaan. Ze worden immers in verschillende contexten

(al dan niet bewust) strategisch ingezet: mensen hanteren verschillende fragmenten

van VM-en naast elkaar. Williams en Healey (2001) opperen te spreken van

'Explanatory Maps' om dit probleem te ondervangen. 

Zowel in de recente discussie als in die van 1981-1982 zijn er auteurs geweest die

poneerden dat VM-en misschien te complex zijn om toepasbaar te zijn in de klinische

praktijk. Is de nadruk die Kleinman met ingang van 1978 op verklarende modellen

heeft gelegd, dan misplaatst geweest? Waarschijnlijk verschilt het antwoord per geval.

In Kleinman et al. (1978a) wordt het voorbeeld aangehaald van een 60-jarige vrouw die

aan het herstellen was na een hartziekte.

Although her cardiac status greatly improved and she became virtually asymptomatic, she
induced vomiting and urinated frequently into her bed. She became angry when told to stop.
Psychiatric consultation was requested.

Review of the lengthy medical record showed nothing as to the personal significance of the
patient's behavior. When asked to explain why she was engaging in it and what meaning it
had for her, the patient's response was most revealing. Describing herself as the wife and
daughter of plumbers, the patient noted that she was informed by the medical team responsi-
ble for her care that she had "water in the lungs." Her concept of the anatomy of the human
body had the chest hooked up to two pipes leading to the mouth and the urethra. The patient
explained that she had been trying to remove as much water from her chest as possible
through self-induced vomiting and frequent urination. She analogized the latter to the work
of the "water pills" she was taking, which she had been told were getting rid of the water on
her chest. She concluded: "I can't understand why people are angry at me."

Dit voorbeeld betreft een eigenzinnig maar heel concreet VM, met duidelijke gevolgen

voor gedrag. Het verschil met het professionele VM is evident en expliciet. De patiën-

ten die wij hebben onderzocht blijken echter zelden zo'n duidelijk model in hun hoofd

te hebben wat betreft de aard en oorzaak van hun probleem en de manier waarop het

opgelost moet worden. Het probleem is veelzijdig; alles hangt met alles samen en een

oplossing is evenmin duidelijk. Bovendien is het conflict met het medisch model niet

concreet en lokaliseerbaar, zoals in bovenstaand voorbeeld. Het is eerder een kwestie
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van 'incommensurable paradigms' (onverenigbare paradigma's), van zienswijzen die

zo verschillend zijn dat er nauwelijks sprake is van raakvlakken. Patiënt en behande-

laar spreken elkaar niet tegen, ze praten langs elkaar heen.

Er is ook een ander uitgangspunt denkbaar, waardoor het hanteren van meerdere VM-

en minder onlogisch lijkt te zijn. Wereldwijd, in verreweg de meeste samenlevingen,

bestaan er twee of meer gezondheidszorgsystemen naast elkaar. De meest opvallende

voorbeelden zijn te vinden in ontwikkelingslanden, waar naast moderne Westerse

zorg, ook traditionele geneeswijzen worden gehanteerd Deze vormen van zorg sluiten

niet op elkaar aan, maar bijten elkaar ook niet. Het simultaan hanteren van tegenstrij-

dige VM-en is dus eerder regel dan uitzondering. Het is normaal dat er meerdere ver-

klaringen door één persoon gehanteerd worden, in een min of meer opportunistische

strategie. Bovendien is dit verschijnsel niet alleen beperkt tot inwoners van de derde

wereld, migranten of etnische minderheden. Ook onder autochtone westerlingen is

het volkomen normaal dat mensen hun heil zoeken in een heel arsenaal aan remedies

(biomedisch, psychologisch, religieus, 'alternatief' en 'mainstream'), vooral - maar niet

uitsluitend - wanneer ze de wanhoop nabij zijn.

In een recent artikel (Kleinman & Benson, 2006) wordt door Kleinman opnieuw inge-

gaan op het nut van VM-en. Hierin benadrukt hij, net als in bovenstaand citaat uit

1982, dat VM-en geen vaststaande entiteiten zijn in het hoofd van mensen en dat ze

vooral gebruikt moeten worden om de dialoog op te starten.

One of us [AK] introduced the "Explanatory Models approach," which is widely used in
American medical schools today, as an interview technique (described below) that tries to
understand how the social world affects and is affected by illness. Despite its influence, we've
often witnessed misadventure when clinicians and clinical students use Explanatory Models.
They materialize the models as a kind of substance or measurement (like hemoglobin, blood
pressure, or X rays), and use it to end a conversation rather to start a conversation. The
moment when the human experience of illness is recast into technical disease categories some-
thing crucial to the experience is lost because it was not validated as an appropriate clinical
concern. Rather, Explanatory Models ought to open clinicians to human communication and
set their expert knowledge alongside (not over and above) the patient's own explanation and
viewpoint.

Het is precies vanuit deze visie dat één van ons (FT) voorstelde om een discussie over

VM-en te gebruiken als middel om wederzijds begrip van patiënten, naasten en behan-

delaars te bevorderen.

VERHALEN VAN PATIËNTEN
Mensen begrijpen hun leven normaal gesproken als een verhaal waarin een verband

wordt gelegd tussen het verleden waar zij vandaan komen en hun toekomstige onder-

nemingen (Hoogenboezem, 2003, p. 69). De verhalen die bij een aantal allochtone

patiënten werden opgetekend zijn volgens dit criterium niet normaal. Zes verhalen van

Turkse patiënten lieten zich bijzonder moeilijk analyseren, evenals drie van de verha-

295

Ongehoord_binnenwerk-PS.qxp  14-2-2007  20:57  Pagina 295



len van Hindoestaanse Surinamers. In deze verhalen is het 'normale' construct van tijd

afwezig. Er is geen verhaal van verleden, heden en toekomst. De verhaaldelen lijken te

zweven in een tijdsvacuüm. Hun verhaal is lastiger te begrijpen, maar niet onmogelijk.

Dit lukt, als gangbare gedachten over hoe een verhaal opgebouwd dient te worden en

dat een verhaal waar en toetsbaar moet zijn, losgelaten worden. Het gaat hier immers

niet om het boven tafel krijgen van feiten, maar van belevingen van de patiënten. Die

zijn, hoe fantasierijk ze ook mogen klinken, feitelijk echt.

Door hulpverleners wordt deze inspanning vaak niet verricht. Vooral doordat de hulpver-

lener het probleem niet herkent. De hulpverlener is vooral bezig met het ontkennen van

het verhaal dat er nog wel is, omdat het zo gek lijkt dat het niet te gebruiken is. Dat ben

je niet, dat denk je maar je bent psychotisch. Er wordt geen aandacht besteed aan de

vraag "wie ben ik dan wel?". Petry (1997) stelt dat de patiënt wordt uitgestoten door zijn

psychotische stigma en het moeilijk begrijpbare verhaal. In plaats van het ontkennen van

het verhaal van de patiënt bepleit hij acceptatie van de patiënt met zijn beperkingen en

eigenaardigheden en rehistorisering, het heropbouwen van een levensgeschiedenis. In

dit licht merkten wij ook het negeren van 'psychotische' verhalen op (paragraaf 7.4), en

noemden een aantal redenen om met de patiënt in gesprek te gaan hierover.
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10.1 INLEIDING

In dit slothoofdstuk willen we de belangrijkste thema's uit dit onderzoek nog eens uit-

lichten en met elkaar verbinden. Aan het einde van het hoofdstuk zullen we aanbeve-

lingen doen voor behandeling en beleid, voortvloeiend uit de resultaten van het onder-

zoek.

Kwalitatieve en kwantitatieve methoden van onderzoek

We beginnen met enkele opmerkingen over de door ons gekozen benaderingswijze.

Vanwege de aard van de probleemstelling kozen we voor kwalitatieve methoden. Deze

zijn bij uitstek geschikt voor exploratief onderzoek waarin de betekenissen die gebeur-

tenissen voor mensen hebben, worden verkend.

Door het hanteren van narratieve methoden hebben we meer recht gedaan aan het

eigen verhaal van de patiënten. Zij zijn zelf aan het woord gelaten, bepaalden zelf wat

verteld en benadrukt werd en wat niet. Ze zijn gehóórd. 

Davidson (2003, pp. 211-212) constateert dat het autobiografische optreden van een

patiënt, wanneer dit door anderen positief wordt gewaardeerd, een helende werking

heeft. We sluiten ons verder aan bij zijn stelling, dat narratieve methoden een belang-

rijk uitgangspunt zijn voor het begrijpen van de patiënt en het bevorderen van diens

herstel.

In becoming an autobiographer, the person with psychosis first has to assume the role of a
somebody somewhere about whom a story may be told. By bringing his or her story into the
public sphere - whether through research or practice - we invite the person to reassume this
role as a member of a shared community here, alongside us. (…) This approach would seem
to provide an important starting point for efforts to understand and promote recovery from
this most dehumanized, and dehumanizing, of human conditions.

De belangrijke thema's die we in dit slothoofdstuk willen presenteren zijn: de rol van

negatieve sociale factoren (paragraaf 10.2), de bruikbaarheid van VM-en (paragraaf

10.3), de meerwaarde van groepsgesprekken als onderzoeksinstrument en als behan-

delinterventie (paragraaf 10.4), de etniciteit van patiënten en behandelaars (paragraaf

10.5) en aansluiting (paragraaf 10.6). 

De vraagstelling, zoals we deze beschreven en uitgewerkt hebben in hoofdstuk 1, luid-

de:
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1. In hoeverre sluit de ambulante psychiatrische behandeling van de GGz aan bij

allochtone chronisch psychotische patiënten?

a. In hoeverre zijn verschillen en overeenkomsten in Verklarende Modellen (VM-

en) en oplossingsstrategieën van behandelaar, patiënt, diens sociale steunsys-

teem of naastbetrokkenen, van invloed op de aansluiting van de behandeling? 

b. In hoeverre zijn er verschillen met de behandeling van autochtone patiënten

voor wat betreft de bovengenoemde aspecten?

De paragrafen 3 en 5 van dit hoofdstuk geven antwoord op de subvragen a en b. In

paragraaf 6 'Aansluiting' geven we antwoord op de hoofdvraagstelling en doen we aan-

bevelingen voor behandeling en beleid, naar aanleiding van de onderzoeksresultaten. 

10.2 DE ROL VAN NEGATIEVE SOCIALE FACTOREN

Wat we bij aanvang van de studie vooral wilden onderzoeken, was de betekenis van een

psychotische ziekte voor mensen die eronder lijden, hun naasten en hun behandelaars.

We ontdekten echter dat in de beleving van de patiënten (en ook van sommige naas-

ten), deze ziekte van ondergeschikt belang was. Veel relevanter voor hen waren de

levensgebeurtenissen ('life-events') en omstandigheden die ze verantwoordelijk hiel-

den voor hun huidige benarde positie. Hun armoedige en geïsoleerde leven was voor

de patiënten veel saillanter dan de psychiatrische stoornis waarvoor ze in behandeling

waren. De perceptie van de meeste behandelaars was precies omgekeerd; ze hechtten

weinig belang aan het levensverhaal en de concrete situatie van de patiënten, hun aan-

dacht ging vooral uit naar de ziekte en de (medicamenteuze) behandeling ervan.

Patiënten vonden derhalve dat negatieve sociale factoren een veel belangrijker rol in

hun leven speelden dan erkend wordt door de huidige psychiatrie.

Hoe belangrijk zijn de sociale factoren waar patiënten zoveel nadruk op leggen? De

vraag naar het belang van deze factoren in het ontstaan en beloop van schizofrenie is

een causale kwestie, die onderzocht moet worden aan de hand van grote steekproeven,

gestandaardiseerde meetinstrumenten en complexe multivariate analyses; niet door

het soort kleinschalig kwalitatief onderzoek dat wij hadden opgezet. Toen wij met dit

onderzoek begonnen waren er ook zeer weinig studies gepubliceerd waarin het belang

van sociale factoren werd aangetoond. Tijdens de uitvoering van ons onderzoek ver-

scheen echter in de internationale literatuur een reeks studies die, tegen de gangbare

opvattingen in, duidelijke bewijzen vonden voor de invloed van negatieve sociale facto-

ren op schizofrenie. Factoren als armoede, urbanisatie, 'social adversity', 'social defeat'

en gebrek aan 'social capital' worden genoemd (zie paragraaf 3.5). Deze factoren zijn

zowel oorzaak als gevolg van de ziekte en vormen een obstakel voor herstel. Enkele stu-

dies legden ook een specifiek verband bloot tussen migratie en schizofrenie.

Achteraf bezien kunnen we ons kwalitatieve onderzoek beschouwen als een soort toe-

lichting op deze recent verschenen, kwantitatieve studies. Het laat op een concrete

manier en op het niveau van de individuele patiënt zien, hoe sociale factoren als migra-
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tie, armoede en sociaal isolement van invloed kunnen zijn op het leven van het indivi-

du en zijn familie.

Een vraag die zich opdringt is waarom dergelijke kwantitatieve studies over sociale oor-

zaken van schizofrenie niet eerder voorhanden waren. We willen hier enkele mogelij-

ke oorzaken noemen:

- De prevalentie van schizofrenie is laag (volgens Saha et al., 2005, ongeveer 0,4%).

Om de etiologie van zeldzame verschijnselen als deze te onderzoeken zijn grote

onderzoekspopulaties nodig.

- Omdat tegelijkertijd gecontroleerd moet worden voor een groot aantal samenhan-

gende factoren is de benodigde populatie nog groter. Om bepaalde alternatieve ver-

klaringen te kunnen uitsluiten is bovendien een longitudinaal design gewenst.

- Slechts in landen waar al decennia lang op grote schaal is geïnvesteerd in bevol-

kingsonderzoek op het gebied van de 'public health', is het mogelijk om dergelijke

studies te ondernemen. 

- Zelfs wanneer aan al deze voorwaarden is voldaan, geldt dat de huidige consensus

binnen de psychiatrie zeer sceptisch staat tegenover de waarde van dergelijk onder-

zoek. Een statistisch verband tussen schizofrenie en negatieve sociale factoren is al

lang bekend, maar dat verband wordt doorgaans gezien als een gevolg van de ziek-

te (de 'social drift' hypothese). 

Slechts in een paar Scandinavische landen zijn in recente jaren studies uitgevoerd die

in staat zijn geweest de causale rol van sociale factoren in schizofrenie bloot te leggen.

Bij deze studies ging het om een onderzoeksgroep van enkele miljoenen mensen.

Zelfs in deze studies is er nog geen duidelijkheid ontstaan over de precieze werking

van deze sociale factoren; gemeten zijn vooral de indicatoren van negatieve sociale

invloeden, zoals het leven van een uitkering of in een huurwoning. Niemand veronder-

stelt dat huurwoningen of uitkeringen op zich ziekmakend zijn: het gaat om nog te ont-

dekken factoren die daarmee samenhangen. Veel nieuw onderzoek moet nog verricht

worden om de precieze mechanismen bloot te leggen. Studies zoals onze eigen verken-

ning van de levensverhalen en leefwereld van psychotische patiënten, kunnen een

belangrijke bijdrage leveren aan het formuleren van vruchtbare hypothesen en onder-

zoeksvragen.

De leefwerelden van allochtone patiënten zijn beschreven als sociaal zwak en met op

veel gebieden levensgrote problemen. Met name de allochtone patiënten kennen veel

'social defeat' en weinig 'social capital'. Dit betekent dat ze veel en langdurige ervarin-

gen als uitsluiting, discriminatie en achterstelling kennen ('defeat'), maar weinig

ondersteuning vanuit hun omgeving kunnen krijgen ('capital'). Dit geldt ook voor een

deel van de Nederlandse patiënten. Maar hoewel de aard van de problematiek vaak ver-

gelijkbaar is, is bij deze laatsten de situatie minder ernstig. Daar waar allochtone

patiënten steeds verder in de problemen raken, lijken er voor de Nederlandse patiën-

ten vaker alternatieven open te staan, gelden er meer 'affordances' (mogelijkheden).

Bovendien weten de allochtone patiënten minder goed de weg in de GGz dan de

autochtone patiënten, wat ook geldt voor hun familieleden. 
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'Social adversity', zoals ervaren door patiënten en familieleden en vastgesteld door de

onderzoekers, heeft zowel invloed op het verloop van de ziekte als op de gehanteerde

VM-en.

Behandelaars en behandeling

De leefwerelden van behandelaars zijn nauwelijks vergelijkbaar met die van de alloch-

tone patiënten. Hoewel deze leefwerelden ook nog ver van die van de Nederlandse

patiënten afstaan, hebben ze hiermee wel raakvlakken. Er is bij behandelaars momen-

teel geen sprake van zulke negatieve sociale factoren als die welke de leefwerelden van

patiënten kenmerken. Bij de allochtone behandelaars, voor zover afkomstig uit zoge-

naamde arme landen, is dit echter niet altijd zo geweest. Zij herkennen de problemen

van veel gemigreerde patiënten.

De kloof tussen de leefwereld van behandelaars en psychotische mensen wordt dus

niet alleen veroorzaakt door de psychose maar ook - in belangrijke mate - door verschil-

len in leefwijze die mede voortkomen uit verschillen in de sociaal-economische positie

van behandelaars enerzijds en de patiënten anderzijds. Dit geldt in nog sterkere mate

voor allochtone patiënten, waarbij het cultuurverschil tussen patiënten en behande-

laars in de meeste gevallen de afstand vergroot. 

Het onderzoeksmateriaal beschouwend moet geconcludeerd worden dat over het alge-

meen de historie en het persoonlijke verhaal van mensen en hun families nauwelijks

onderdeel vormen van de huidige behandelwerkelijkheid van schizofrene mensen in

de GGz. Een aanzienlijk deel van de behandelaars, met name verpleegkundigen, heeft

gebrekkige kennis van de context waarin een patiënt zich bevindt. Er is wel aandacht

voor praktische individuele zaken, zoals huisvesting en geld. Maar deze behandelaars

betrekken de omgeving van de patiënten niet bij de behandeling en zij weten informa-

tie over de context van een patiënt, middels dit onderzoek verkregen, niet bij de behan-

deling te gebruiken. Hun opleiding en de arbeidsomstandigheden moedigen dit ook

niet aan. Vooral bij allochtone patiënten bij wie de behandeling gebrekkig aansluit,

wordt er weinig geïnvesteerd in contact met de familie en de leefwereld van de psycho-

tische patiënt. Het omgekeerde zou het geval moeten zijn.

10.3 VERKLARENDE MODELLEN EN MODELVERKLARINGEN

De VM-en waar we naar op zoek waren, konden we niet op de verwachte manier con-

strueren uit verhalen van patiënten en hun familieleden. De gepresenteerde VM-en

gaven minder inzicht in mogelijke aansluitingsproblemen dan gehoopt, vanwege het

pluriforme, veranderlijke en instabiele karakter ervan. In onderstaande paragraaf

bespreken we de bruikbaarheid van VM-en voor onderzoek en de praktijk.

10.3.1 SAMENSTELLING VM-EN
In onze zoektocht naar VM-en van patiënten zijn we gestart met brede verhalen, om

de beleving van patiënten geen geweld aan te doen. Deze brede verhalen, die we
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samengevat hebben aan de hand van een aantal typeringen, gingen over hun leven en

de situatie waarin zij zich bevonden. In de analyse van deze verhalen hebben wij ons

aanvankelijk gericht op de VM-en over (psychotische) ziekte. In de verhalen van de

meeste patiënten speelde echter hun ziekte, en de daarmee samenhangende VM-en,

slechts een beperkte rol en soms zelfs helemaal geen rol. 

Hoewel de familieleden of andere naasten ook een breed verhaal vertelden, stonden in

hun verhalen en in hun VM-en wel de psychoses van hun naaste centraal. De verhalen

van de behandelaars hadden altijd betrekking op de ziekte van hun patiënt. Wanneer

de omgeving van de patiënt al ter sprake kwam, was dat omdat deze in direct verband

werd gezien met de psychose.

De VM-en van patiënten en hun naasten zijn dus onderdelen van verhalen die vaak

niet gaan over de ziekte, wat wel altijd het uitgangspunt is geweest van onderzoek naar

VM-en. Ze zijn gefragmenteerd, er is binnen één VM vaak weinig samenhang (weinig

verband tussen visie op oorzaak en oplossingsstrategieën), er worden meerdere (frag-

menten van) VM-en naast elkaar gebruikt en deze worden strategisch ingezet, waar-

door ze naar gelang de situatie en gehoor verschillen. 

In tegenstelling tot McCabe & Priebe (2004) vonden we echter een zekere stabiliteit

van ideeën in de loop van de tijd. Dat wil zeggen, stabiliteit van de fragmenten van VM-

en, die we konden construeren uit de verhalen van patiënten. 

De vraag dringt zich op of deze manier van VM-en presenteren typisch is voor chro-

nisch psychotische patiënten en hun familieleden, of dat zij ook geldt voor andere zie-

ken en ziektes. Uit literatuur krijgen we de indruk dat dit laatste in principe het geval

is; dit verschijnsel doet zich ook voor bij andere patiëntengroepen en hun naasten (zie

bijvoorbeeld Dein, 2002; Yeh et al., 2005). Vragen naar wat mensen geloven is lastig.

Mensen lijken niet te weten wat ze geloven en zijn slechts moeizaam in staat in

abstracto daarover te vertellen. Bovendien lijkt het ook niet zoveel uit te maken.

Wanneer er wel ideeën en VM-en uit verhalen geconstrueerd kunnen worden, dan

blijkt dat mensen niet in de geest van hun eigen VM-en handelen (paragraaf 7. 4 dit

boek, Yeh et al., 2005). 

10.3.2 BELANG VAN VM-EN VOOR AANSLUITING
Hoe belangrijk zijn VM-en voor de behandeling en hoe belangrijk zijn ze überhaupt?

De eerste subvraag van het onderzoek die in deze paragraaf wordt beantwoord luidt: In

hoeverre zijn verschillen en overeenkomsten in Verklarende Modellen (VM-en) en

oplossingsstrategieën van behandelaar, patiënt, diens sociale steunsysteem of naastbe-

trokkenen, van invloed op de aansluiting van de behandeling? 

Naar de mening van Kleinman (Kleinman, 1978a, 1978b; Kleinman et al., 1978;

Kleinman, 1980) is het belangrijk dat de VM-en van de patiënt en zijn naasten (meest-

al de naaste familieleden) aan de ene kant en die van de arts of behandelaar aan de

andere kant, goed op elkaar aansluiten. Hoe meer deze VM-en met elkaar overeenko-

men, hoe succesvoller de behandeling verloopt - zo luidt de theorie. 

Dit blijkt echter in ons onderzoek niet zo eenvoudig te zijn. De complexiteit en lastige

bruikbaarheid van VM-en worden vooral veroorzaakt doordat er zelden sprake is van
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één eenduidig VM en doordat, naast VM-en, ook andere factoren een belangrijke rol

spelen voor het welslagen van de behandeling. Het groepsgesprek en het verdere ver-

loop van de behandeling laten duidelijk zien dat overeenstemming over oorzaak en

aard van de aandoening geen garantie is voor goede aansluiting en andersom, dat er

sprake kan zijn van goede aansluiting zelfs wanneer de (delen van) VM-en ver van

elkaar af lijken te staan. 

De analyse van de VM-en leert dat er meestal sprake is van fragmenten van een model.

Het VM van de behandelaars sluit bij gedeelten hiervan aan en een enkel keer hele-

maal niet. De waardering voor de behandelaar hangt hier maar gedeeltelijk mee

samen. Patiënten noemen belangstelling, vriendelijkheid, laagdrempeligheid, beschik-

baarheid en betrokkenheid als belangrijke factoren in het contact. Wij gebruikten deze

begrippen, in hoofdstuk 1, om uit te leggen wat aansluiting inhoudt. In dit licht willen

we het begrip 'holding' noemen. Holding is een begrip uit de psychoanalyse, het bevat

de bovenstaande factoren waarmee wij aansluiting hebben omschreven. Holding bete-

kent vrij vertaald dat er een veilige omgeving wordt gecreëerd die een vruchtbare

bodem vormt voor behandeling. Noch dit begrip holding, noch de afzonderlijke facto-

ren die wij noemden, komen voor in hedendaagse behandelprotocollen, terwijl dit zo

noodzakelijk en gewenst is voor deze groep patiënten. 

De mate van aansluiting en de tevredenheid van patiënten blijkt derhalve lang niet

altijd overeen te komen met de mate waarin VM-en overeenkomen, maar ook niet met

de kennis die behandelaars wel of niet hebben over VM-en van hun patiënten. Vaak

hebben de contacten hun waarde gekregen door het grote aantal jaren waarin zij

bestaan. Deze 'aspecifieke' behandelelementen zijn erg bepalend voor de kwaliteit van

het contact, de binding aan het behandelinstituut, de kans dat iemand in zorg blijft, en

de kans dat iemand zich in moeilijke tijden - bijvoorbeeld een crisis - bij de hulpverle-

ner meldt. De mate van aanwezigheid van aspecifieke behandelelementen is belangrij-

ker dan het enkel kennis nemen van de VM-en van patiënten. 

Aansluiting omschreven we eerder als behandeling die zinvol, relevant en aangepast

is, met wederzijds begrip, erkenning en vertrouwen. Wanneer er sprake is van aanslui-

ting, kunnen mensen zich in de behandeling 'vinden' en worden ze bereikt; dan kan

er een hechte samenwerking tot stand komen (vgl. hoofdstuk 1). Uit ons onderzoek

blijkt echter dat behandelaars vaak geen aandacht besteden aan de beleving van patiën-

ten. Ook andere voorwaarden voor een goede aansluiting ontbreken vaak bij de behan-

deling van psychotische mensen, met name bij allochtonen. 

Het hoeft niet direct problematisch te zijn voor de aansluiting van zorg, als de VM-en

van patiënten en behandelaars van elkaar afstaan. Het lijkt er zelfs op, dat het noodza-

kelijk is voor aansluiting dat de behandelaar juist niet in alle opzichten hetzelfde VM

heeft. De behandelaar moet namelijk iets toevoegen. Als zijn VM exact hetzelfde zou

zijn, dan zou de patiënt voor hulp evengoed naar een gelijkgezind familielid kunnen

stappen. Het is juist deze discrepantie in denk- en belevingswereld die het de moeite

waard maakt in zee te gaan met de behandelaar. 
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Maar de complexiteit en flexibiliteit van het VM van de behandelaar zijn zeker van

belang voor de inhoud van de behandeling en voor het beoogde resultaat. Waarbij

hogere flexibiliteit, niet stug vasthouden aan het eigen VM, weten dat iedereen een VM

hanteert en kennis hebben over de VM-en van de patiënt, allemaal een positief effect

hebben op de aansluiting en tevredenheid van patiënten. Duidelijk is, dat de waarde-

ring van de behandeling niet strikt samenhangt met een overeenkomst in VM. Dus

niet de overeenstemming van VM-en, maar het serieus nemen van elkaars VM (als

gelijkwaardig, maar niet gelijk), is van cruciaal belang voor aansluiting.

Pas laat in dit onderzoek werden we geattendeerd op een zeer relevante discussie over

de bruikbaarheid van VM-en, die 25 jaar geleden reeds plaatsvond (vgl. Deel III, afslui-

ting). Kleinman bleek toen al tot een vergelijkbare conclusie te komen. Hij noemde

overeenkomstige VM-en niet langer een uitgangspunt voor aansluiting, maar het pra-

ten over VM-en een middel om tot aansluiting te komen (Kleinman, 1981). Dit is pre-

cies de conclusie die we uit het huidige onderzoek hebben getrokken.

VM-en zijn slechts één van de factoren die een rol spelen bij goede aansluiting. Het

concept van VM-en moet, voor een goede behandeling, aangevuld worden met syste-

matische aandacht voor de leefwereld van de patiënt.

10.4 GROEPSGESPREKKEN: ONDERZOEKSINSTRUMENT OF
BEHANDELINGSINSTRUMENT? 

De groepsgesprekken hadden in dit onderzoek een tweeledig doel, als onderzoeksin-

strument en als behandelinterventie. In deze paragraaf gaan we in op de bruikbaarheid

van de groepsgesprekken in beide opzichten. 

De groepsgesprekken zijn tot stand gekomen bij 35 patiënten, waarvan er bij 29 naasten

aanwezig waren. Het resultaat hiervan was voor wat betreft informatie-uitwisseling -

zeker in het kader van het onderzoek - uitermate geslaagd. De context van de patiënt werd

verhelderd, de VM-en van alle betrokkenen werden besproken en er was merkbare inter-

actie tussen alle aanwezigen, waarbij ter plaatse VM-en werden aangepast of bediscussi-

eerd. Met name voor de behandelaars en familieleden leverde het veel informatie op die

ze hiervoor niet hadden over de patiënt, de leefwereld en zijn of haar behandeling.

Samenwerking tussen behandelaar, patiënt en familie is belangrijk bij de behandeling

van psychotische patiënten. Dit klemt des te meer bij allochtonen, omdat de VM-en en

een heleboel andere kenmerken van de patiënt, de familieleden en de behandelaar, vaak

niet op elkaar aansluiten. Ze leven in verschillende werelden. Daarnaast hanteren veel

behandelaars een éénzijdig biologisch VM van schizofrenie als hersenziekte, waardoor

ze denken dat de sociale context niet belangrijk is. Omdat de behandelaar vaak weinig

contact heeft met de familieleden, wordt deze kloof ook niet overbrugd (Thung, 2002). 

Als oplossing werd voorgesteld dat expliciete aandacht voor de VM-en van de patiënt

en zijn familieleden onderdeel zou moeten zijn van de behandeling (vgl. hoofdstuk 1).
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Dit doel werd bereikt door groepsgesprekken over deze VM-en op te zetten met de

patiënt, diens naasten en behandelaar. 

Voor zowel allochtone als autochtone patiënten vormt de familie de belangrijkste bron

van sociale steun. Vooral bij allochtone patiënten weet de behandelaar echter weinig over

de familie en de manier waarop ze tegen de ziekte aankijken. Een moeizame aansluiting

gaat samen met weinig contact, of pogingen vanuit de behandelaar daartoe, met de fami-

lie. Het initiatief wordt aan de familie overgelaten.

Bij psychotische mensen wordt veel over hen gepraat en bijna niet met hen. In groepsge-

sprekken is er gelegenheid om juist samen te praten, mensen weer met elkaar te verbin-

den. Dit is vaak lastig en kost tijd, het behoeft vaak meerdere gesprekken. Tevens wordt

de patiënt tijdens zo'n gesprek geconfronteerd met de door de familie ervaren last. 

De behandelingseffecten van de groepsgesprekken in het kader van dit onderzoek,

waren echter anders dan verwacht. Het belangrijkste obstakel was dat de behandelaars

die eerder geen groepsgesprekken aangingen (de verpleegkundigen, die de meeste

patiënten behandelen), dit ook na die tijd niet deden en de informatie die vergaard

werd tijdens de groepsgesprekken niet konden gebruiken in hun behandeling. De

groepsgesprekken, hoe informatief ook, kregen hierdoor geen gevolg. De idee om

groepsgesprekken in te lassen in de huidige behandelstrategie werkte in deze gevallen

niet. We introduceerden een afwijkende behandelstrategie en dat werd door geen van

de partijen gewaardeerd. Dit betekent dat niet halverwege, maar vanaf het allereerste

moment de naasten bij de behandeling betrokken moet worden.

We vinden deze argumentatie ook terug in het citaat van Kleinman waarin hij reageert

op de kritiek op de bruikbaarheid van VM-en. Hij spreekt van de 'construction of sha-

red clinical reality' (Kleinman, 1981, zie voor langer citaat de afsluiting van deel III van

dit boek). Met deze 'construction' als doel moeten behandelaars een discussie over VM-

en op gang brengen.

10.5 ETNICITEIT

Een deel van de onderzoeksvraag betrof de invloed van etniciteit op de aansluiting van

zorg en de gehanteerde VM-en. In deze paragraaf beschrijven we welke verschillen we

vonden tussen de drie etnische groepen en bij de allochtone behandelaars die deelna-

men aan dit onderzoek. 

10.5.1 PATIËNTEN
Leefwereld

Tussen de drie etnische groepen vonden we verschillen in leefvormen, religie en fami-

lierelaties. Dat wil zeggen, inhoudelijke verschillen in geloof, eetgewoontes, met wie

samengewoond wordt en hoe en met wie er gehuwd wordt. Deze thema's werden

anders beleefd en waren anders ingevuld. 

Voor wat betreft sociaaleconomische positie en mate waarin drugs het leven beïnvloe-
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den vonden we verschillen in kwaliteit. Beide allochtone groepen waren er sociaaleco-

nomisch slechter aan toe dan de Nederlanders. Ook vonden we meer gebruik van

drugs bij de allochtone patiënten. 

Het belangrijkste verschil betrof ervaringen van negatieve sociale factoren, van 'social

adversity'. Deze ervaringen kwamen onder allochtone patiënten veel voor en werden

zeer sterk beleefd. Ook sommige Nederlandse patiënten kenden enkele van deze erva-

ringen. Die waren dan vooral te wijten aan stigmatisering en uitsluiting vanwege hun

ziekte. Bij de allochtone patiënten leek er sprake te zijn van 'social adversity' in het

kwadraat; door het allochtoon-zijn en door de psychische ziekte. 

Contacten met de GGz

Voor alle patiënten geldt dat ze een chronisch psychotische aandoening hebben, zoals

vastgesteld door hun behandelaar. Dit was immers een belangrijk inclusiecriterium.

Toch is slechts de helft van de patiënten langdurig in zorg, wat geldt voor alle drie de

etnische groepen. Het verschil zit daarin dat de allochtone patiënten onder dwang of

drang contact houden met de GGz, terwijl de helft van de autochtone patiënten vrijwil-

lig contact blijft houden. 

Alle patiënten hebben hun gedwongen opnames als zeer traumatisch ervaren. Hierin

bestaat geen verschil tussen de allochtone en autochtone patiënten. Opvallend is het

onbegrip dat ze ervoeren gedurende het proces van opname (opgehaald door politie,

vastgebonden, gesepareerd) en de eerste periode van de opname zelf. Ze voelden zich

niet begrepen, wisten niet waar ze waren en waarom ze zich daar bevonden. 

Allochtone patiënten hebben de meeste ervaringen met gedwongen opnames. Bij hen

werd dit vaak voorafgegaan door geweldsuitbarstingen. De Hindoestaans Surinaamse

patiënten werden het vaakst gedwongen opgenomen, op twee na waren allen ooit

gedwongen opgenomen geweest. Bij de Turken gold dat voor 11 van de 16 patiënten.

Opvallend is dat geen enkele Turkse patiënt ooit vrijwillig opgenomen is geweest. Zij

werden volledig ingekapseld en verzorgd door hun familie. We noemden als mogelijke

oorzaken hiervoor schaamte en de slechte naam die de psychiatrie heeft in de Turkse

gemeenschap. Anderzijds weten deze familieleden heel weinig van de GGz, maar heb-

ben ze wel behoefte aan informatie. Aan deze behoefte komt de GGz niet tegemoet.

Van de autochtone patiënten is de helft ooit gedwongen opgenomen geweest en zijn

drie patiënten nooit opgenomen geweest.

We vonden ook verschillen tussen de etnische groepen wat het verloop van de ziekte

betreft. Bij allochtone patiënten leek de psychose veel plotselinger te ontstaan dan bij

de autochtone patiënten. Bij de Turkse en Hindoestaans-Surinaamse patiënten 'was er

opeens iets mis', een probleem dat ná de migratie ontstond. Nederlandse patiënten

kenden vaak al een lang traject in het hulpverlenercircuit, wegens klachten als angst,

depressie, onzekerheid of leer- en concentratieproblemen. 

Verklarende Modellen

In de bredere verhalen van patiënten, die we in hoofdstuk 6 aan de hand van 'ideaalty-

pes' hebben geanalyseerd, vinden we verschillen tussen de allochtone en autochtone
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patiëntengroepen; niet zozeer tussen de allochtone groepen onderling. De verschillen

in typeringen hebben veel te maken met de verschillen in de leefwerelden van patiën-

ten, waarbij we bijvoorbeeld de patiënten die zich sterk gemarginaliseerd voelen en

geen mogelijkheden zien om hier iets aan te doen, als 'Calimero's' beschreven.

Wat de VM-en betreft, vonden we verschillen in inhoud tussen de drie etnische groe-

pen. Met name religieuze oorzaken en oplossingsstrategieën werden wel door de

allochtone groepen genoemd, maar nauwelijks door Nederlanders. Hierbij moet opge-

merkt worden dat het meestal de familieleden waren, die deze bovennatuurlijke VM-

en hanteerden. De patiënten zelf noemden soms mogelijke religieuze oorzaken, maar

zelden religieuze oplossingen voor hun psychotische problemen. 

In alle patiëntengroepen werd genoemd dat hun psychoses waren veroorzaakt door

iemand uit de omgeving die jaloers, boos of onredelijk was. Deze mogelijke oorzaken

werden ook door Hindoestaans Surinaamse en Nederlandse naasten genoemd, maar

veel minder door Turkse familieleden. Zij vonden veelal oorzaken in meer algemene

sociale omgevingsfactoren en stress. 

De VM-en die we uit de verhalen van Nederlandse patiënten en hun naasten constru-

eerden, kenden meer overeenkomsten met die van behandelaars dan de VM-en van

allochtone patiënten en hun familieleden. De Nederlandse patiënten met min of meer

overeenkomstige VM-en werden door de behandelaars als makkelijker te behandelen

('Gehoorzame Patiënt') ervaren en hun ideeën en opvattingen werden beter gekend.

De behandelaars kenden de VM-en van hun allochtone patiënten en naasten door-

gaans gebrekkig.

De VM-en waren bij vrijwel iedereen gefragmenteerd en meervoudig, hierin verschil-

den de groepen niet. 

Verschillen in prevalentie van psychosen tussen eerste en latere generaties allochtonen

in Nederland

Geven onze bevindingen aanwijzingen voor een verklaring van de hogere prevalen-

tie van psychoses bij de tweede en tussengeneratie allochtonen? Een suggestie die uit

ons materiaal spreekt is dat deze generaties migranten veel last hebben ondervonden

van 'social defeat' en dat in ernstiger mate dan de generatie van hun ouders. Dit ver-

schijnsel menen we te kunnen verklaren doordat hun ouders vaak slechts geografisch
gemigreerd zijn. Ze zijn niet geïntegreerd in de Nederlandse samenleving, maar zijn

zich binnen hun eigen etnische groep blijven bewegen. Ze hebben weinig contact

met de dominante Nederlandse maatschappij. In de terminologie van Berry (vgl.

hoofdstuk 3) was er sprake van 'separatie'. Deze terugtrekking in de eigen groep heeft

een beschermende functie (vgl. Selten, 2005). Afzondering in een groep is echter

geen mogelijkheid meer voor de tussengeneratie: zij moeten de dominante cultuur

in. Ze worden min of meer gedwongen tot integratie, uit praktische noodzaak en ook

vanwege het huidige politieke klimaat en de eisen vanuit de Nederlandse samenle-

ving. Binnen de Nederlandse samenleving ervaren ze echter langdurige achterstel-

ling, discriminatie en uitsluiting. Dit zijn kenmerken van 'social defeat', volgens

recent onderzoek een belangrijke factor in het ontstaan en het beloop van chronische

psychosen.

308

slotbeschouwing

Ongehoord_binnenwerk-PS.qxp  14-2-2007  20:57  Pagina 308



10.5.2 BEHANDELAARS
Aan dit onderzoek werkten zes allochtone behandelaars mee, waarvan drie uit zoge-

naamde arme landen afkomstig waren. Hoewel deze drie behandelaars ervaringsdes-

kundig waren op probleemgebieden die we noemden voor patiënten (sociale achter-

stelling, uitsluiting, discriminatie, eenzaamheid en onbegrip), waren zij niet in staat

een lans te breken voor de allochtonen die door hen behandeld werden. De allochtone

behandelaars worden in hun huidige werkomgeving niet in staat gesteld concreet met

hun ervaring en wijsheid aan de slag te gaan en voelen zich min of meer gedwongen

om zich volledig aan te passen aan de dominante visie op psychoses en aan het beleid

van de instelling waarvoor ze werken. Hieronder worden enkele suggesties gedaan

voor het voorkomen van valkuilen en het beter benutten van de mogelijkheden van

allochtone behandelaars.

'Ethnic matching' van behandelaars

Met deze resultaten in gedachten, hoe zou de ideale behandeling er dan uitzien? Onze

suggesties zijn ontleend aan de brochure van de Stichting Werkervaringsplaatsen voor

allochtonen in de GGz (WEP) (Van Hugte, 2000), aan andere literatuur (o.a. Weldring,

1996) en aan eigen ideeën (Thung & Demiralay, 2002). Het uitgangspunt moet zijn

dat professionele diversiteit optimaal benut wordt. Dit betekent dat de 'allochtone erva-

ringsdeskundigheid' op het gebied van migratie en de eigen cultuur van herkomst,

erkend wordt als kwaliteit. Dit mag echter niet ten koste gaan van erkenning van de

deskundigheid als hulpverlener. Juist daarom mag er bij het wervings- en aannamebe-

leid niet getornd worden aan de formele eisen voor de betreffende functie. 

Bij problemen tussen (allochtone en autochtone) collega's, is het belangrijk om onder-

scheid te maken tussen taal-, communicatie-, samenwerkings- en deskundigheidspro-

blemen. Als alle moeilijkheden worden toegeschreven aan het taalverschil wordt het

probleem eenzijdig bij de allochtone collega gelegd. 

Daarnaast is het belangrijk om meerdere allochtone hulpverleners in dienst te nemen

zodat ze geen geïsoleerde positie innemen. Tevens hebben ze ruimte nodig om met

zowel allochtone als autochtone collega's binnen en buiten de eigen instelling te pra-

ten over de soms pijnlijke ervaringen en dilemma's van het werken tussen twee of

meer culturen. Veel aandacht moet worden geschonken aan het gevoel van veiligheid:

ook voor de andere teamleden betekent verandering, dat alles minder voorspelbaar en

dus onveiliger wordt. 

De kwaliteiten van allochtone hulpverleners kunnen verder worden benut door hen te

laten 'aanschuiven' bij (moeilijke) behandelingen door autochtone collega's, van

patiënten uit de eigen etnische groep, in de vorm van duo-behandeling of consultatie

(Kleinluchtenbelt & Sabanoglu, 2000; Demiralay & Koster, 1999). In het algemeen is

samenwerking met autochtone collega's voor beide partijen erg nuttig. Tot slot is het

belangrijk dat ook Nederlandse patiënten door allochtone hulpverleners behandeld

worden. Als een GGz-instelling meent dat iemand wel deskundig genoeg is om alloch-

tone patiënten, maar niet deskundig genoeg om autochtone patiënten te behandelen,

dan is er iets grondig mis met de visie op allochtone patiënten én op hulpverleners

(Thung & Demiralay, 2002).
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10.6 AANSLUITING

De hoofdvraag van dit onderzoek luidt: In hoeverre sluit de ambulante behandeling

van de GGz aan bij allochtone chronisch psychotische patiënten? In deze paragraaf

wordt deze vraag beantwoord en bespreken we de implicaties die dit antwoord heeft

voor beleid en behandeling.

Het grootste probleem van aansluiting zit in de mate waarin beide partijen de ziekte

belangrijk vinden, welk gewicht ze aan de ziekte toekennen in vergelijking met ande-

re levensproblemen. De aandacht van de behandelaar voor de psychose vinden patiën-

ten overdreven, ze hebben liever hulp bij 'echte' problemen. Daarentegen is er aan de

kant van behandelaars een gebrek aan aandacht voor andere dan strikt psychiatrische

problemen, voor zover dit niet concrete problemen als geld of huisvesting betreft.

Deze verminderde aandacht voor de leefwerelden en versterkte aandacht voor de

symptomen van een ziekte, zijn terug te leiden op de VM-en die behandelaars hante-

ren.

In de VM-en van allochtone patiënten kan er vaak sprake zijn van overeenkomsten met

de VM-en van behandelaars. Dit geldt echter niet voor het gewicht dat aan de ziekte toe-

gekend wordt. Gesteld kan worden dat beide partijen ertoe neigen een deel van de wer-

kelijkheid uit het oog te verliezen: de behandelaars negeren de levensproblemen, de

patiënten negeren de ziekte.

Oppervlakkig gezien lijkt er het meest sprake van goede aansluiting bij volgzame,

autochtone patiënten ('Vlijtig Liesje' en 'Brave Hendrik'). Zij zijn geprotoprofessiona-

liseerd, nemen het verhaal van de behandelaar over en nemen genoegen met de

bestaande modellen. In tegenstelling tot het 'Calimero' type geloven ze: "iedereen heeft

het beste met me voor". Toch lijkt er ook bij hen een kern van ongenoegen en boosheid

te bestaan. Deze kern komt vooral tot uiting als ze psychotisch worden. Een mogelijke

interpretatie is die van Laing (1965), die stelt dat patiënten tijdens een psychose pas

echt zichzelf zijn. De braafheid is dus, om met Winnicott (1965) te spreken, 'false self'.

Dat betekent ook dat ze buiten hun psychoses, in tijden van volgzaamheid, vervreemd

van zichzelf zijn. Alle 'Gehoorzame Patiënten' die wij interviewden vertoonden inder-

daad tijdens psychoses heel ander, bepaald niet volgzaam gedrag. Zoals FT beschreef,

"ze gooien de kont tegen de krib".

Zoals we gezien hebben, is overeenstemming van VM-en niet per se noodzakelijk voor

een goede aansluiting. Het wereldwijde medisch dualisme van minimaal twee syste-

men van gezondheidszorg naast elkaar (zoals eerder beschreven in de afsluiting van

deel III), laat zien dat VM-en elkaar niet hoeven uit te sluiten, en dat het dus geen

grootse prestatie is om een deel aan te laten sluiten. Belangrijker is echter om de prio-

riteiten (de 'concerns') van de patiënt te erkennen: dit is vooral een kwestie van empa-
thie. Voor de patiënt is het belangrijker om het gevoel te hebben dat de behandelaar

"snapt waar ik mee zit" dan dat hij of zij "weet hoe ik in elkaar zit". 
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Nazorg

De aanwezigheid van een biologische component in schizofrenie is onomstotelijk

bewezen, maar wij hebben, evenals anderen, laten zien dat dit niet het hele verhaal is.

Een enkel op biologie gerichte aanpak is derhalve niet gerechtvaardigd. Helaas wordt

de nazorg voor de patiënten die we onderzocht hebben, sterk beïnvloed door de brio-

deterministische houding van (een deel van) de behandelaars. Volgens recente inzich-

ten is het negeren van de sociale context van de patiënten echter het ergste wat men

kan doen. Het doel moet zijn te voorkomen dat de patiënt (nog verder) wegzakt in

armoede en isolatie, en niet enkel het bestrijden van psychotische symptomen.

Deze conclusie wordt gedeeld door andere auteurs de zich hebben bekommerd met het

lot van schizofrene patiënten. In zijn spraakmakende boek Mad in America: Bad
Science, Bad Medicine, and the Enduring Mistreatment of the Mentally Ill beweert Robert

Whitaker (2002) dat de uitkomsten voor chronisch psychotische patiënten tegenwoor-

dig nauwelijks beter zijn dan honderd jaar geleden. Minder provocerend, maar niet

minder verstrekkend in hun conclusies zijn de gezaghebbende psychiaters Julian Leff

en Richard Warner (2006), die in Social Inclusion of People with Mental Illness meer aan-

dacht voor de leefomgeving en de sociale integratie van patiënten bepleiten, in plaats

van éénzijdige aandacht voor symptoombeheersing. Beide boeken tillen zwaar aan het

verschijnsel dat wij in paragraaf 3.9.5 hebben besproken, dat de prognose voor psycho-

tische patiënten soms beter is in ontwikkelingslanden dan in het moderne Westen.

Een meer contextgerichte benadering strookt ook met de recente tendens om veel actie-

ver om te gaan met mensen met beperkingen, ziektes en handicaps. Deze worden niet

meer 'problemen' genoemd maar 'challenges' of 'uitdagingen'. Overal in de zorg klinkt

het besef door dat een mens veel meer is dan zijn symptomen en dat er met bijna alles

valt te leven, mits de aanpak constructief is. Alleen bij chronisch psychotische mensen

heerst nog steeds de idee dat zo iemand gewoon afgeschreven moet worden. 

Zoals we gezien hebben, vormde deze idee van 'degeneratie' het cruciale aspect van de

theorie van Kraepelin (1919/1971). Hij gebruikte de term dementia praecox om het

ziektebeeld aan te duiden dat tegenwoordig 'schizofrenie' heet. Deze patiënten werden

hierbij vergeleken met demente ouderen (praecox = 'precocious' = voorlijk). Hun her-

senen zouden langzaam maar zeker kapot gaan - het kon ze dus alleen maar slechter

gaan. Deze idee van Kraepelin leeft nog steeds onder psychiaters en ook, zoals we

gezien hebben, onder verpleegkundige behandelaars. Een psychose luidt hiermee

altijd het einde in, de patiënt staat bij wijze van spreken met één voet in het graf.

Ons onderzoek heeft laten zien dat het wel iets uitmaakt door wie iemand behandeld

wordt binnen de GGz. We vonden een betere aansluiting en meer complexe VM-en bij

de therapeuten (psychiaters, psychologen) dan bij verpleegkundigen. Patiënten worden

bovendien op een onlogische manier over deze twee groepen verdeeld. Sterk marginale

patiënten komen in zorg bij verpleegkundigen, terwijl patiënten die er redelijk voor staan,

ook op de maatschappelijke ladder, behandeld worden door psychiaters of psychologen. 
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Bio-determinisme

In de jaren 60 en 70 van de vorige eeuw was er sprake van veel misplaatst 'therapeu-

tisch optimisme' in en buiten de GGz. Systeemtherapeuten en anti-psychiaters betoog-

den dat schizofrenen vooral last hadden van hun onmogelijke moeders, of families, of

samenlevingen. 'Gun ze een beetje ruimte en rust, en het komt allemaal goed' leek de

boodschap te zijn van de antipsychiatrie. De patiënten werden gezien als zondebokken,

opgeofferd door de aanhangers van Kraepelin. 

Deze opvattingen veranderden in snel tempo. Psychotische patiënten konden zich ook

in 'rustiger' omstandigheden vaak niet handhaven: nieuwe antipsychotica bleken in

staat de ergste uitspattingen te voorkomen of onderdrukken. Systeemtherapeuten kre-

gen het verwijt dat zij veel schade hadden aangericht door de familie, vooral de moe-

der, de schuld te geven van het ontstaan van schizofrenie. Van een aanvankelijk 'thera-

peutisch optimisme' leek de consensus in de psychiatrie helemaal door te slaan naar

een bio-deterministisch doemdenken (zij het met de mogelijkheid om symptomen

medicamenteus te beheersen). Dit heeft ertoe geleid dat er nauwelijks nog aandacht is

voor de familie en omgeving van psychotische patiënten (Thung, 2002). 

Wel zijn er van tijd tot tijd pogingen gedaan om de zorg voor chronisch psychotische

patiënten te verbeteren en om maatschappelijke uitsluiting tegen te gaan. Ons onder-

zoek laat zien dat deze pogingen - in ieder geval binnen de instellingen die we onder-

zocht hebben - weinig effect hebben gesorteerd, zeker voor de minder bedeelden en de

allochtonen. De patiënten worden niet meer opgesloten in dwangbuizen, isoleercellen

en gesloten afdelingen van gestichten buiten de stad. Toch heeft het huidige regime

van verwaarlozing, vooral door het impliciete briodeterministische model dat nog

steeds een te sterke stempel drukt op beleid en behandeling, een vergelijkbaar effect.

Er is behoefte aan aandacht voor de sociale context en wel van het begin af aan. Onze

boodschap is dat er beter gelet moet worden op het sociaal welzijn van patiënten. Dit

lost het probleem van hun psychische stoornis niet op, maar uitsluiting en marginali-

sering maken het wel veel erger. 

De oorsprong van deze briodeterministische houding onder behandelaars werd gevon-

den in opleiding en overbelasting, niet onverschilligheid of 'stommiteit', waarmee de

oorzaak of schuld niet bij de verpleegkundigen, maar bij de werkomstandigheden, de

instelling en zelfs landelijk de politieke en economische factoren, gezocht moet worden.

Ons oorspronkelijke idee was gebaseerd op een vergelijking van gehanteerde VM-en

Hiermee wilden we de aansluitingsproblemen in kaart te brengen. Tevens wilden we

middels het gebruik van VM-en binnen de behandelsetting de kwaliteit van de behan-

deling verbeteren. Wij hebben laten zien dat VM-en niet overeen hoeven te komen om

van een goede aansluiting te spreken. De aansluiting zit in begrip voor de persoon-in-

context. 

Belangrijke aandachtspunten voor een goede aansluiting zijn samenwerking met het

leefsysteem en expliciete aandacht voor de beleving, de context en geschiedenis van de

patiënt, in een vroeg stadium van de behandeling. Wij pleiten hiermee voor breedheid

(context) en diversiteit (verschillende aandachtspunten). Gezien de marginale positie
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van de meeste allochtone patiënten is voor hen het betrekken van hun leefwereld bij de

behandeling van extra belang. Een systeemgesprek als behandelinterventie zoals uitge-

voerd in dit onderzoek moet ingebed worden in een breder kader. Het bespreken van

VM-en zou hiervoor een instrument kunnen zijn.

10.7 ONGEHOORD

Uit dit onderzoek blijkt dat vooral de allochtone patiënten en hun familieleden onvol-

doende worden gehoord en dit ook zo ervaren hebben. Maar het zijn niet alleen de

hulpvragers die de ervaring hebben van ongehoord te zijn. Ook de behandelaars voe-

len zich ongehoord, met name als het gaat om waardering voor hun zware werk. Ze

worden niet gehoord door beleidsmakers en politiek in hun roep om ondersteuning,

lagere werkdruk en meer waardering.

Volgens het woordenboek van Van Dale (1984) heeft ongehoord ook de betekenis van

'buitengewoon in zijn soort, altijd in ongunstige zin'. Dit is zowel van toepassing op de

positie van (allochtone) patiënten in de samenleving, die buitengewoon slecht is, als op

de behandeling van deze patiëntengroep. Die behandeling is buitengewoon moeilijk,

moeizaam, tijdrovend en vaak kwalitatief onder de maat.

Geestelijke gezondheidszorg is mensenwerk: dat kost geld. De drang om de torenho-

ge kosten van de gezondheidszorg te drukken, heeft in de afgelopen jaren geleid tot

een ongekende nadruk op kostenbesparing en 'cost-effectiveness'. Het is in deze con-

text - waarin de farmaceutische industrie ook een belangrijke rol heeft gespeeld - dat

de huidige 'bio-determistische' overeenstemming in de psychiatrie omtrent schizofre-

nie is ontstaan. Het vooruitzicht van een betrekkelijk goedkope, niet arbeidsintensieve

behandeling voor deze lastige groep patiënten, is voor beleidsmakers in de gezond-

heidszorg onweerstaanbaar gebleken.

Deze 'health care on the cheap' heeft echter geleid tot een zorg voor chronisch psycho-

tische patiënten, die zich kenmerkt door de problemen die we in dit proefschrift heb-

ben beschreven: gebrek aan tijd en een overmatige nadruk op biologisch factoren, met

als gevolg te weinig aandacht voor de context en beleving van de patiënt en zijn of haar

naasten, slechte aansluiting (vooral bij allochtone patiënten) en in het leven van veel

patiënten ernstige verloedering.

Het was om de belangen van deze groep patiënten te bevorderen dat Ferdinand Thung

in 1999 dit onderzoek op touw heeft gezet. Ondanks zijn veel te vroeg overlijden, hopen

we dat dit proefschrift een bijdrage heeft geleverd tot de verbetering van hun situatie. 
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DEEL I INLEIDING

Gebrekkige aansluiting van de behandeling en een hoge uitval vormen belangrijke proble-

men bij de geestelijke gezondheidszorg voor allochtone, chronisch psychotische patiënten

in Nederland. Kleinman (1980) ontwikkelde een theorie volgens welke Verklarende

Modellen (in dit proefschrift als 'VM-en' afgekort) een belangrijke rol spelen bij deze pro-

blemen. Discrepanties tussen de VM-en van behandelaars, patiënten en hun naasten zou-

den misverstanden veroorzaken die, vooral wanneer het gaat om grote culturele verschil-

len, leiden tot behandelingen die als niet passend of irrelevant worden ervaren. 

Hoewel het belang van deze VM-en na Kleinman door veel auteurs is benadrukt, werd

hun rol niet eerder onderzocht bij de specifieke diagnoses en de etnische groepen die

we in onze studie hebben betrokken. Het doel van dit onderzoek is derhalve om de

theorie rond VM-en verder te ontwikkelen en om hun rol bij de aansluiting van zorg

voor allochtone, psychotische patiënten te expliciteren. 

De vragen die we hierbij stelden waren:

- In hoeverre sluit de ambulante psychiatrische behandeling van de GGz aan bij

allochtone chronisch psychotische patiënten?

- In hoeverre zijn verschillen en overeenkomsten in VM-en en oplossingsstrategieën

van behandelaar, patiënt en diens sociale steunsysteem of naastbetrokkenen, van

invloed op de aansluiting van de behandeling? 

- In hoeverre zijn er, wat bovengenoemde aspecten betreft, verschillen met de behan-

deling van autochtone patiënten?

Met behulp van een onderwerpenlijst werden 20 Nederlandse, 17 Hindoestaans

Surinaamse en 16 Turkse patiënten thuis geïnterviewd. De onderwerpen op de lijst

betroffen VM-en, sociaal netwerk, persoonlijke (migratie-) geschiedenis, leefomstan-

digheden, hulpzoekgedrag en tevredenheid over de huidige behandeling. De behande-

laars van de geïnterviewde patiënten werden op hun werkplek geïnterviewd aan de

hand van dezelfde onderwerpenlijst. Deze interviews werden na ongeveer een half jaar

herhaald en alle interviews zijn opgenomen op cassetteband, die vervolgens volledig

uitgetypt werden. Onmiddellijk na elk interview schreef de onderzoeker (LO) een ver-

slag met daarin de omstandigheden en bijzonderheden van het gesprek.

Van elke etnische groep werden 10 patiënten gevraagd om samen met hun naasten

naar de kliniek te komen voor een groepsgesprek, waarbij ook de behandelaar aanwe-

zig was. Dit gesprek werd gestructureerd middels dezelfde onderwerpenlijst en opge-

nomen op video. Van deze video werd naderhand een beschrijving en transcriptie

gemaakt door de onderzoeker (FT). Alle verslagen en transcripties werden geanaly-

seerd volgens de methode van de Grounded Theory. 

DEEL II LEEFWERELDEN

Dit deel handelt over de leefwerelden van patiënten en behandelaars en schetst de ach-

tergrond waartegen VM-en worden gevormd.
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PATIËNTEN
Terugkijkend op onze bevindingen met betrekking tot de leefwereld van de patiën-

ten, valt op hoe groot de rol is die negatieve sociale factoren spelen. In het verhaal

van patiënten staan problemen op sociaal-economisch en relationeel gebied centraal.

Wanneer gevraagd wordt naar problemen, hebben hun antwoorden niet louter

betrekking op een psychose of enkele ziekte-episodes, maar op hun levensgeschie-

denis, de leefomstandigheden en de moeilijkheden die ze op hun pad vinden.

Patiënten vertellen bijvoorbeeld over hun contact met familie, partner en kinderen,

over huisvesting, werk, migratie, armoede en druggebruik. Naast grote problemen

ten aanzien van deze onderwerpen, melden patiënten vaak ook last te hebben van

belevingen die in de psychiatrie als psychotisch geduid worden, zoals in de war zijn,

stemmen horen en het gevoel achtervolgd te worden. Maar aan hun leefomstandig-

heden dichten zij een veel prominentere rol toe dan aan hun psychotische stoornis-

sen. 

In hun leefwereld zijn er elementen aan te wijzen die herstel bijzonder moeilijk

maken. Enerzijds zagen we bij de onderzochte patiënten een aantal risicofactoren,

zoals verlies, geweld en 'social defeat' (langdurige sociale achterstelling). Deze facto-

ren nemen met name bij allochtone patiënten een prominente plaats in hun leven in.

Ze zijn voor een belangrijk deel verklaarbaar uit de migratieachtergrond van deze

patiënten. 

Anderzijds is er een gebrek aan beschermende factoren, zoals veiligheid door hechting

en een steunend netwerk. De meeste Nederlandse patiënten hebben overigens het

wegvallen van een steunnetwerk gemeen met de allochtone patiënten.

ONTMOETING MET DE GGZ
Wanneer de GGz in beeld komt, gaat dit voor de meeste allochtone patiënten gepaard

met geweld; escalaties waarbij zij zich gewelddadig gedragen. Ten gevolge hiervan

komen ze in (gedwongen) behandeling. Gewelddadige escalaties als aanleiding voor

contact met de GGz geldt maar voor een klein deel van de autochtone patiënten, maar

ook zij herinneren zich de eerste opname als traumatisch en vernederend.

Het onbegrip dat patiënten ervaren als zij in psychiatrische zorg komen, is groter

onder allochtone dan onder autochtone patiënten. Dat zou volgens sommige auteurs

enerzijds verklaren waarom bij allochtonen de situatie vaker (gewelddadig) escaleert en

anderzijds waarom de diagnose psychose of schizofrenie vaker wordt gesteld bij alloch-

tonen: het onbegrip is wederzijds.

Autochtone patiënten en hun familieleden weten makkelijker de weg naar een GGz

instelling te vinden dan allochtonen. Belangrijker nog, zij zijn ook beter geïnformeerd

over wat de GGz te bieden heeft en wat niet, wat zorgt voor beter toegesneden zorgvra-

gen. We vonden frustraties onder allochtone patiënten en hun naasten, omdat de hulp-

vragen waarvoor ze zich tot de GGz hadden gewend, daar niet beantwoord werden. Dit

gold eveneens voor de behandelaars, die zich gefrustreerd uitlieten over 'verkeerde'

vragen van allochtone patiënten en hun naasten, waar zij als GGz behandelaar geen

antwoord op hadden. 
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BEHANDELAARS
Het is weinig verrassend dat de leefwerelden van patiënten en behandelaars ver van

elkaar afstaan. Dit verschil is het kleinst tussen de behandelaars en hun autochtone

patiënten en het grootst tussen allochtone patiënten en hun (overwegend autochtone)

behandelaars. 

De kennis die behandelaars hebben van de leefwerelden van hun patiënten is meestal

gering. Over het algemeen geldt dat naarmate de beider leefwerelden verder van elkaar

afstaan, de behandelaar minder weet over de leefwereld van de patiënt. Behandelaars

die door dit onderzoek kennisnamen van de leefwereld van hun patiënt, wisten deze

kennis niet te benutten bij de behandeling. 

Hoewel de allochtone behandelaars ook ervaringen als uitsluiting, discriminatie en

heimwee of eenzaamheid kennen, geldt dit voor hen slechts tijdelijk. Zij hebben zich

weten te ontworstelen aan de marginale positie waarin veel allochtone patiënten zich

nog bevinden en enkele allochtone behandelaars hebben deze nauwelijks gekend. 

De meeste behandelaars, inclusief de allochtone, leven maatschappelijk gezien - vaak

letterlijk - op behoorlijke afstand van de patiënten. De allochtone behandelaars hebben

uiteraard veel kennis over hun eigen gebied van herkomst en de daar levende taal, tra-

dities, gewoonten en gebruiken, maar zij bevinden zich in Nederland niet (meer) in

dezelfde positie als patiënten uit hetzelfde herkomstgebied. Tevens blijkt dat allochto-

ne behandelaars vaak enorme bergen hebben moeten verzetten om hun positie als

behandelaar te krijgen en behouden, waardoor zij zich nog sterker aansluiten bij het

dominante medische paradigma en zich minder openstellen voor mogelijke alternatie-

ven, zoals deze in hun herkomstland gebruikelijk zijn. 

DEEL III VERKLARENDE MODELLEN

PATIËNTEN
Als beginmateriaal voor het construeren van VM-en, verzamelden we verhalen van

patiënten waaruit spreekt hoe ze in het leven staan en hierop controle (denken te) heb-

ben. We hebben de patiënten gevraagd hoe ze hun 'problemen' verklaren. Zoals eerder

opgemerkt, beschrijven de meesten deze problemen niet alleen als psychiatrische

stoornissen, maar op een veel bredere manier. Dat levert nog geen VM-en met betrek-

king tot de psychose op, want het zijn betogen van veel ruimere strekking, waarin de

patiënten aangeven wat de rode draad van hun leven is, hoe alles met alles samen-

hangt. Uit deze verhalen bleek het mogelijk om een reeks 'ideaaltypes' te construeren

waarin we de verschillende patiënten konden onderbrengen. De volgende ideaaltypes,

die onderling enige overlap vertonen, zijn beschreven: 'Calimero', 'Assepoester',

'Gehoorzame Patiënt', 'Koekoeksjong' en 'Computer'.

Nadat deze types geconstrueerd waren, hebben we gekeken naar de samenhang van

deze types met achtergrondkenmerken, zoals etniciteit. We zien dat onder de allochto-

nen vooral die types te vinden zijn, die een problematische verhouding met het leven,

met de omgeving en met instanties beschrijven. Dit betreft de types 'Calimero' en
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'Assepoester'. Autochtonen daarentegen zijn vooral te vinden onder 'Gehoorzame

Patiënten' en 'Computers', zij volgen hun behandelaars in hun opvattingen over de

ziekte en wat een goede behandeling is. De Turkse en Hindoestaans Surinaamse

patiënten kennen over het algemeen een levensgeschiedenis waarin negatieve sociale

aspecten, zoals 'social defeat', stress en marginalisatie een grote rol spelen. Zij hebben

als slotstuk psychotische klachten gekregen.

Hierna probeerden we uit de verhalen specifieke VM-en te construeren. Onze pogin-

gen om voor elke patiënt één - min of meer samenhangend - VM te vinden, strandden

echter meestal. Wat wij vonden waren losse fragmenten, niet één geheel. Het gaat om

diverse brokstukken van een VM, zoals meerdere oorzaken of meerdere oplossings-

strategieën. Deze losse fragmenten werden door de patiënten strategisch ingezet:

tegenover hun behandelaar presenteerden ze vooral biologische fragmenten, thuis

sociale of bovennatuurlijke.

Bovendien vormden de fragmenten geen samenhangend geheel van opvattingen over

oorzaak, beloop en oplossingen van de ziekte, zoals Kleinman dat aanvankelijk betoog-

de (1978; 1980). Zo konden ideeën over beheksing als oorzaak, gepaard gaan met

medicatiegebruik als oplossing. 

Een derde en misschien wel het belangrijkste probleem dat we tegenkwamen op de

zoektocht naar door patiënten gehanteerde VM-en, is het door Kleinman veronderstel-

de gemeenschappelijke focus op een ziekte-episode. Zo'n focus ligt voor de hand als

het om een duidelijke lichamelijke ziekte gaat, maar dat gold vaak niet voor de onder-

zochte chronisch psychotische patiënten. 

Psychoses blijken hiermee tamelijk ongrijpbare verschijnselen te zijn, waarbij de van-

zelfsprekendheid van verwijzing naar een ziekte de achilleshiel van het begrip

'Verklarend Model' vormt. 

BEHANDELAARS
In het deel over VM-en besteedden we een afzonderlijk hoofdstuk aan de behandelaars.

We begonnen met hun kijk op hun patiënten, die wij in types hadden onderverdeeld

(zie boven). We vonden een kloof tussen de denk- en leefwereld van de behandelaars

en die van 'moeilijke' patiënten, zoals de types 'Calimero' en 'Assepoester'. Dit leidt

nogal eens tot onbegrip en frustratie van beide kanten.

Hierna construeerden we, op vergelijkbare wijze als voor patiënten, vier ideaaltypes

voor de behandelaars: 'Bestuurder', 'Leraar', 'Onderhandelaar' en 'Avonturier', waarbij

de eerste twee gekenmerkt zijn door (onbewust) vasthouden aan de eigen VM-en en de

laatste twee door in acht neming van andere opvattingen. Na een vergelijking tussen

het type van de behandelaar en zijn of haar discipline en het type van de patiënt, kwa-

men we tot de volgende belangrijkste conclusies.

1. De discipline van een behandelaar is voor een belangrijk deel bepalend voor het

type dat uit zijn of haar verhaal geconstrueerd kan worden. Verpleegkundigen dra-

gen vooral kenmerken van 'Bestuurder' en 'Leraar', psychiaters en psychotherapeu-

ten die van 'Onderhandelaar' en 'Avonturier'. Maatschappelijk werkers en psycho-
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logen zijn minder eenduidig in te delen, bij hen worden kenmerken van alle types

gevonden.

2. Verder blijken de moeilijkst behandelbare patiënten (vooral 'Calimero' en

'Assepoester') te worden behandeld door verpleegkundigen, die als tamelijk

onbuigzame 'Bestuurders' of 'Leraren' te werk gaan en die de meest beperkte oplei-

ding tot behandelaar hebben genoten.

De VM-en van de meeste behandelaars, met name die van de verpleegkundigen, wor-

den gekenmerkt door een bio-deterministisch denken, waarbij de ziekte-oorzaak en de

oplossingsstrategieën een samenhangend geheel vormen. 

Hoewel de patiënten de meeste problemen in hun leven juist niet toeschrijven aan de

psychiatrische aandoening waarvoor ze in behandeling zijn, lijkt bij de verpleegkundi-

ge behandelaars grofweg het omgekeerde het geval. Bijna al de problemen van de

patiënten worden toegeschreven aan schizofrenie of aan een psychose-recidief dan wel

aan de met deze ziekte samenhangende gebreken en beperkingen. Dit maakt dat de

verhalen van patiënten en behandelaars mijlenver van elkaar af lijken te staan.

NAASTEN
Het laatste hoofdstuk van het deel over VM-en gaat over naasten, meestal familieleden,

en over de bruikbaarheid van groepsgesprekken bij onderzoek en behandeling. Het

houden van groepsgesprekken is een uitstekend instrument gebleken om informatie

uit te wisselen. Zoals bedoeld, werd informatie van verschillende zijden uitgewisseld

en ontstond er een discussie over verschillen in mening omtrent VM-en. Er kwam ech-

ter geen vervolg op deze, door ons op gang gebrachte groepsgesprekken, als de behan-

delaar hier niet al eerder mee had gewerkt. 

Groepsgesprekken zijn belangrijk voor de aansluiting van de zorg, maar hierin spelen

VM-en een minder grote rol dan wij verwachtten. VM-en kunnen als onderwerp inge-

zet worden om een gesprek over verschillende ideeën en opvattingen tot stand te bren-

gen, maar zijn minder belangrijk voor de aansluiting dan het gevoel gehoord en begre-

pen te worden.

Hoewel ook naasten verschillende oorzaken en oplossingsstrategieën naast elkaar han-

teren, zijn deze VM-fragmenten beter uitgewerkt en vormen zij een consistenter

geheel dan bij de patiënten. Opmerkelijk is, dat religieuze verklaringen of oplossings-

strategieën die door patiënten werden genoemd en die door sommige behandelaars als

'psychotische nonsens' werden weggezet, soms ook door familieleden werden gehan-

teerd. De behandelaar reageert hierop eventueel met waarschuwingen, dat deze ideeën

een psychose van 'zijn' patiënt kunnen aanwakkeren, maar maakt zich geen zorgen

over de psychische gesteldheid van deze familieleden zelf. 

Voor naasten is niet de oorzaak richtinggevend voor de aangehangen oplossingsstrate-

gie, maar de betekenis van de ziekte in het huidige leven. Zij benoemen de huidige

situatie waarin zij én de patiënt zich bevinden en geven vervolgens aan waar er ruim-

te is voor verbetering; meestal activering van de patiënt en het beperken van de over-

last voor de omgeving.
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Het hebben van een psychotische naaste betekent een enorme ingreep in het leven.

Familieleden praten over de zware belasting, die ook zijn tol eist van hun gezondheid.

Dit geldt in nog sterkere mate, wanneer de familie bepaalde negatieve sociale ervarin-

gen met de patiënt deelt zoals uitsluiting, discriminatie en achterstelling. Dit geldt

voornamelijk voor de allochtone families. 

DEEL IV SLOT

In het slothoofdstuk worden de belangrijkste bevindingen van dit onderzoek bespro-

ken. Ten eerste de grote rol van negatieve sociale factoren in het leven van patiënten en

bij de presentatie van hun verhalen. Deze gaan veelal over de levensproblemen en min-

der vaak over psychotische stoornissen. 

Ten tweede de bruikbaarheid van VM-en. Hoe bruikbaar zijn VM-en bij de behande-

ling van psychotische patiënten als in acht genomen wordt dat ze fragmentarisch zijn,

strategisch ingezet worden en misschien niet zo'n grote rol spelen bij de aansluiting

van de behandeling? We stellen voor om VM-en te gebruiken als instrument om een

gesprek op gang te brengen tussen de behandelaar en de patiënt en diens naasten, over

de context waarin een patiënt leeft en over het betekenis geven aan de ziekte, om zo de

aansluiting van zorg te verbeteren. De VM-en die wie bij patiënten hebben aangetrof-

fen zijn echter weinig samenhangend of stabiel en hebben daardoor weinig voorspel-

lende waarde. Overigens is dit probleem al een kwart eeuw geleden in de medische

antropologie gesignaleerd, maar deze discussie blijkt inmiddels grotendeels vergeten

te zijn. 

Ten derde worden de groepsgesprekken besproken. Voor onderzoeksdoeleinden zijn

deze een uistekend instrument gebleken om informatie te verzamelen. Als behandel-

interventie is een eenmalig groepsgesprek echter onvoldoende. Zo'n groepsgesprek

zou structureel en vanaf het begin van een behandeling moeten worden ingezet. 

Het vierde onderwerp dat we bespreken in het slothoofdstuk, betreft de verschillen in

leefwerelden en VM-en die we vonden tussen de etnische groepen. De belangrijkste

verschillen zijn de slechtere situatie waarin allochtone patiënten leven, de slechtere

aansluiting van de aan deze patiënten geboden zorg en het feit dat allochtone behan-

delaars individueel geen lans kunnen breken voor deze patiënten.

Het vijfde onderwerp betreft de belangrijkste oorzaak van de gebrekkige aansluiting,

namelijk het bio-determinisme dat door de meeste behandelaars (met name de ver-

pleegkundigen) wordt aangehangen. Hierdoor wordt de sociale context van de patiën-

ten genegeerd. Het doel moet ons inziens zijn te voorkomen dat de patiënt (nog ver-

der) wegzakt in armoede en isolatie, en niet enkel de psychotische symptomen te

bestrijden. De verwaarlozing van sociale factoren heeft voor deze patiënten funeste

gevolgen.

Het vooruitzicht van een betrekkelijk goedkope, niet arbeidsintensieve behandeling

voor deze lastige groep patiënten, is voor beleidsmakers in de gezondheidszorg

onweerstaanbaar gebleken. Deze 'health care on the cheap' heeft echter geleid tot een

zorg voor chronisch psychotische patiënten, die zich kenmerkt door de problemen die

we in dit proefschrift hebben beschreven: gebrek aan tijd en een overmatige nadruk op
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biologisch factoren, met als gevolg te weinig aandacht voor de context en beleving van

de patiënt en zijn of haar naasten, slechte aansluiting (vooral bij allochtone patiënten)

en bij veel patiënten ernstige verloedering.

Wij spreken tenslotte de hoop uit dat dit proefschrift een bijdrage zal leveren tot het

verbeteren van de hulpverlening aan chronisch psychotische patiënten, allochtone en

autochtone.

321

Ongehoord_binnenwerk-PS.qxp  14-2-2007  20:57  Pagina 321



322

SUMMARY

Ongehoord_binnenwerk-PS.qxp  14-2-2007  20:57  Pagina 322



PART I INTRODUCTION

Therapy non-compliance and drop-out are major concerns in the treatment of psycho-

tic patients from ethnic minority groups. Kleinman (1980) developed a theory accor-

ding to which Explanatory Models (EM's) play an important role in such problems.

Discrepancies between the EM's of the professional caregiver and the patient and/or

his social network can cause misunderstandings on both sides, leading - especially

when there are large cultural differences - to treatment that is experienced as inappro-

priate or irrelevant. 

The importance of EM's has been a theme of many authors since Kleinman.

However, the role of discrepancies between the EM's of caregivers and patients has not

yet been systematically investigated for different diagnostic categories and different

ethnic groups. This leaves the theory of EM's underdeveloped and difficult to validate.

The aim of this study is to enrich and develop the theory in the case of psychotic

patients from certain minority ethnic groups in The Netherlands, by assessing the

importance of EM's to appropriate care delivery for these patients.

The principal research questions were:

- Do differences in EM between caregiver and patient play an important part in deter-

mining the appropriateness of treatment given to of psychotic patients of different

ethnic groups? 

- How do these differences influence therapeutic relationships? 

- What differences can be observed in these respects between Dutch patients and

ethnic minority group patients, as well as between the different ethnic minority

groups? 

Twenty-one Dutch, 17 Surinamese-Hindustani and 16 Turkish psychotic patients were

extensively interviewed in their homes with a topic list relating to their Explanatory

Model(s), social network, coping or help-seeking strategies, and their satisfaction with

the treatment they received. The caregivers of all these patients were also interviewed

separately in their consulting rooms concerning the same topics, using the same

method. All these interviews were held twice, with a half-year interval in between, and

were tape-recorded and transcribed. The interviewer also wrote down his or her first

impressions immediately after the interview.

Ten patients from each group were also interviewed together with their family and

their caregiver about these topics. These interviews were also video-recorded, transcri-

bed and described. All the written reports and transcriptions were subsequently analy-

sed using the method of Grounded Theory.

323

UNHEARD OF
The problem of appropriate care provision for psychotic patients

from different ethnic backgrounds

Ongehoord_binnenwerk-PS.qxp  14-2-2007  20:57  Pagina 323



PART II: LIFE-WORLDS

This part deals with the life-worlds of patients and caregivers (defined as the context of

their lives as experienced by them). It sketches the background against which their

EM's take shape.

PATIENTS
A striking feature of the life-worlds of patients is the important role of negative social

factors. Central in the narratives of patients are their socio-economic and relational

problems. The EM's of most patients did not refer solely to the illness for which they

were in treatment. Especially in the ethnic minority groups, the EM's related to the

patients' whole life history - in particular, to the many misfortunes endured. 

In the life-worlds of these groups, elements can be identified that make recovery

extremely difficult. On one hand, risk factors are present such as loss, violence and

'social defeat'. These factors played a more prominent role in the lives of ethnic mino-

rity patients than in those of native Dutch patients: in most cases they were related to

the patients' migration history. On the other hand, we were struck by the paucity of

protective factors, such as secure attachments and a network that could be depended

on. The erosion of social networks was a feature of all three ethnic groups studied. 

THE ENCOUNTER WITH MENTAL HEALTH CARE
The entry of ethnic minority patients to mental health care is often accompanied by vio-

lence: situations that have escalated, in which they show violent behaviour.

Compulsory admission is the usual sequel. Only in a small minority of the native

Dutch patients is this their entry into mental health care. Nevertheless, these patients

also experienced their first admission as traumatic and humiliating. 

The inability of caretakers to understand patients' experience seemed to be most

marked in relation to ethnic minorities. According to some authors, this mutual

incomprehension explains why situations are more likely to get out of hand in the case

of such patients, and why caregivers more often tend to diagnose them as psychotic or

schizophrenic. However, other research suggests that this is not the whole explanation

of the increased prevalence of such conditions among migrants.

Native Dutch patients and their family members enjoy easier access to mental health

care than those from ethnic minorities. More important, they are also better informed

about the possibilities and limitations of health care. They are more likely to request

the sorts of help that are on offer. We frequently observed frustration among ethnic

minority patients and their relatives, because their requests for help often remained

unanswered. Caregivers, too, felt frustrated by the 'inappropriate' demands made of

them for kinds of help which, as mental health care workers in the Dutch system, they

could not provide. 

CAREGIVERS
Unsurprisingly, a considerable gap separates the life-worlds of patients and caregivers. This

gap is smaller in the case of the native Dutch patients than those from ethnic minorities.
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The knowledge caregivers have about the life-worlds of their patients is generally limi-

ted. The bigger the gap between life-worlds, the less the caregivers seem to know about

the situation of their patients. Caregivers who came to know more about the life-world

of their patients in the course of this research did not succeed in integrating this infor-

mation in their treatment approaches. 

Although caretakers and patients from ethnic minority backgrounds have certain expe-

riences of exclusion, discrimination and homesickness in common, this applies more

to the past than the present. The caretakers have managed to escape from the margi-

nal position most of their patients are still in; some of them never experienced such a

degree of marginality themselves. 

Both literally and metaphorically, there is a considerable distance between the soci-

al lives of most caregivers (including those from ethnic minorities) and those of their

patients. Of course, caregivers with a migrant background have knowledge of their area

of origin and the language, traditions, customs and practices: in The Netherlands,

however, they are not (or no longer) in the same position as patients from the same

area of origin. These caregivers have often had to overcome substantial problems in

order to achieve and maintain their present position. Possibly as a result of this, they

tend to embrace the dominant medical paradigm even more strongly than their native

Dutch colleagues, and are less open to alternative treatments that might be common

in their country of origin. 

PART III EXPLANATORY MODELS

PATIENTS
As raw material for the construction of EM's, we collected narratives of patients con-

cerning the way they live and the (feeling of) control over their own life. We asked

patients how they would explain their 'problems'. As already mentioned, few patients

referred only or even primarily to psychiatric disorders: their accounts related to more

encompassing life-problems. Few of these accounts could be regarded as an EM for

psychosis, because their scope was much broader. Patients tried to explore how every-

thing in their lives was connected. 

Using these data, however, it proved possible to construct a number of 'ideal types'

in which actual patients (or aspects of them) could be recognized. The following ideal

types are described: 'Calimero', 'Cinderella', 'The Obedient Patient', 'The Cuckoo in

the Nest' and 'The Computer'.

After constructing these types, we examined their relation to background features such

as ethnicity. Patients from ethnic minority groups were best described by types charac-

terised by a problematic relationship with persons and institutions in their social envi-

ronment - 'Calimero' or 'Cinderella'. The role of negative social factors in their lives

('social defeat', stress and marginalisation) was dominant: on top of all this, they suf-

fered from psychotic complaints. Native Dutch patients, on the other hand, tended to

fit better with the types 'Obedient Patient' or 'Computer'. 

325

Ongehoord_binnenwerk-PS.qxp  14-2-2007  20:57  Pagina 325



Next, we tried to construct specific EM's from these narratives. Our attempts to find a

single, more or less coherent EM in each narrative usually ended in failure. Rather

than a coherent whole, we found only unconnected fragments of EM's, mixing up dif-

ferent ideas about causation and treatment strategy. The different fragments are

employed strategically by the patients: in contacts with their caregivers, they usually

endorsed (fragments of) biomedical EM's, whereas at home, they adhered to social or

supernatural models. The fragments did not form a connected whole, relating the

cause of a disease to its course, outcome and manner of treatment, in the way that

Kleinman (1980) originally put forward. Ideas about witchcraft could easily co-exist

with a belief in the effectiveness of anti-psychotic medication. 

Another problem we faced in our search for the EM's of patients was the lack of

focus on an illness episode, as presupposed by Kleinman. In the case of clear-cut phy-

sical problems like cancer or a broken leg, such a focus is self-evident, but this was not

the case for the patients in our research group. Psychosis as something distinct from

the patient and his or her life seemed to be an elusive phenomenon. This absence of

any self-evident focus seems to us the Achilles heel of the concept Explanatory Model

when applied to psychotic patients. 

CAREGIVERS
We devote a separate chapter to caregivers, starting with their view on the patients. We

found a wide gap between the mentality and the life-world of caregivers and their 'hard-

to-treat' patients (exemplified by the types 'Calimero' and 'Cinderella'). This led to

incomprehension and frustration on both sides. 

Following this, we constructed (in the same way as was done for patients) four ideal

types of caregivers: 'Director', 'Teacher', 'Negotiator' and 'Adventurer'. The first two

types are characterised by clinging (consciously or unconsciously) to their own EM's;

the latter two by a readiness to take other ideas into account. After comparing the ideal

types of caregivers with their professions and the ideal types of the patients they trea-

ted, we reached the following striking conclusions.

1. The most important determinant of the ideal type that can be constructed from the

narratives of caregivers is the caregiver's profession. Nurses mostly have characte-

ristics of the 'Director' or  'Teacher'; psychiatrists and psychotherapists more often

fit the types 'Negotiator' and 'Adventurer'. Social workers and psychologists were

harder to classify. 

2. The most challenging patients (mainly of the type 'Calimero' and 'Cinderella')

were treated by nurses, adopting a rather inflexible 'Director' or 'Teacher' style.

These nurses also had the most limited education and training for this kind of

work. 

The EM's of most caregivers, in particular those of nurses, are characterised by a bio-

deterministic approach, in which cause and problem-solving strategies form a cohe-

rent whole. Although most patients do not ascribe their problems to the psychiatric

disorders for which they are treated, for nurses the opposite is true. Almost all the pro-

blems patients have are attributed to schizophrenia, psychosis, or infirmities and limi-
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tations resulting from these conditions. This results in a huge gap between the narra-

tives of the patients and those of their caregivers. 

RELATIVES
The last chapter in Part III deals with the EM's of people that are close to the patient,

mostly family members, and with the usefulness of the group discussions for research

and treatment. These group discussions have proven to be an excellent instrument for

the exchange of information. As intended, information was provided to those present

and a discussion about different opinions on EM's took place. However, only caregivers

who were in the habit of using group discussions before this research continued to uti-

lise them in the treatment of their patients. 

Group discussions would appear to be an important tool for improving the appro-

priateness of mental health care, but EM's play a smaller role in this respect than we

had expected. They are useful as a topic of discussion, but are less important for delive-

ring appropriate care than the experience of being heard and understood. 

Although relatives also invoke shifting causes and problem-solving strategies, these

fragments of EM's are better worked-out and form a more consistent whole than those

of patients. Interestingly, the supernatural EM-fragments that are mentioned by

patients and dismissed by their caregivers as 'psychotic nonsense' are frequently repe-

ated by the relatives. Caregivers react with warnings to the effect that these ideas may

make the psychosis worse - yet they never show concern about the state of these relati-

ves' mental health.

According to relatives, it was not so much the cause of the disorder which guided their

search for solutions, but its consequences in the here and now. They discussed the

patient's current situation and looked ways of improving it, usually by activating the

patient and reducing the burden on the environment. 

Having a psychotic relative has an enormous impact on people's lives. Relatives

mention the heavy burden and the drain on their health. This burden weighs even

more heavily when relatives share certain negative social experiences with the patient

such as exclusion, discrimination and neglect. This mostly applies to migrant families. 

PART IV CONCLUSION

In the last chapter the most important conclusions of this research are presented.

Firstly, the crucial role of negative social factors in the life of patients and in the pre-

sentation of their narratives. These narratives concerned life problems and, far less

often, psychotic disorders.

Secondly, the relevance of Explanatory Models. How useful are they, taking into

account that they are usually expressed in a fragmentary and strategic way, and that

congruence of EM's does not seem to be an essential ingredient of care that is expe-

rienced as appropriate? We propose that EM's should be regarded as an instrument for

initiating and sustaining a discussion between the caregiver and patient and relatives.
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This discussion should concern the context in which a patient lives and the meaning

the illness has in this context, and should be aimed at making the treatment more rele-

vant to the patient's needs. The EM's used by the patients we studied were incoherent,

unstable and thus of little predictive value. In fact, this problem was noted already a

quarter of a century ago by medical anthropologists - but these discussion seems in the

meantime to have been largely forgotten. 

Thirdly, this chapter discusses the group discussions. These turned out to be an

excellent method of gathering information for research purposes. However, as a thera-

peutic intervention, a one-off group discussion is clearly insufficient. To be effective,

such an intervention should be structural and applied from the very beginning of the

treatment. 

The fourth theme discussed in this chapter concerns the differences in life-worlds

and EM's between the ethnic groups. The main differences consist of the inferior situ-

ation that patients from minority ethnic groups live in, the less appropriate care provi-

ded for these patients and the fact that ethnic minority caregivers are not able to sur-

mount the problems of care provision for these patients. 

The fifth topic concerns the major cause of poorly-matched care: the biodeterminis-

tic model that is adhered to by most caregivers, in particular nurses. This model encou-

rages caregivers to neglect the social context of their patients. In our view, the aim of

treatment should be to prevent the patient from falling even further into poverty and

isolation, rather than simply keeping the psychotic symptoms under control.

Particularly for ethnic minority patients, the neglect of the social situation has disa-

strous consequences.

The prospect of treatment for this difficult group of patients which is not labour-inten-

sive and therefore relatively inexpensive, seems to have been irresistible for policyma-

kers in mental health care. This 'health care on the cheap', however, has led to care for

chronic psychotic patients that is characterised by the problems described in this the-

sis: lack of attention from caregivers and an excessive emphasis on biological factors.

This results in inadequate concern for the social context and experiences of patients

and their relatives, poorly matched care (especially for patients from the ethnic mino-

rity groups studied here) and for many patients, severe degeneration. In the internatio-

nal literature there are signs of increased concern about these problems.

Finally, we express our hope this thesis will contribute to an improvement of mental

health care for chronic psychotic patients of all ethnic backgrounds.
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BIJLAGE 1 ITEMLIJST MET VOORBEELDVRAGEN VOOR HET INDIVIDUELE 
INTERVIEW

1. Inleiding

• Patiëntnummer, datum interview, geboortedatum, leeftijd bij eerste interview, sekse.

• Opleiding.

• Nationaliteit.

• Etnische identiteit (zoals hij/zij deze noemt, kan dus een mengeling zijn).

• Waar voel je je thuis, met wie ga je om, hoe zou je jezelf beschrijven, hoe

beschrijven anderen je. Wat betreft je familie?

2. Migratie en sociaal-economische situatie

Migratie

Partner

Omstandigheden

woon/familie/werk

Taal

Religie

Zorg

Zelfbeeld

342

BIJLAGEN

• Waar bent u geboren? Waar zijn uw ouders geboren?

• Hoe lang woont u nu in Nederland?

• Hoe is de migratie verlopen? Wilt u terug naar uw

geboortestreek?

• Heeft u een intieme relatie? Komt deze partner uit

dezelfde streek, of heeft hij/zij dezelfde culturele ach-

tergrond?

• Is het hebben van een partner belangrijk voor u?

Waarom (niet)?

• Wat is uw voornaamste dagbesteding? Beschrijving

(b.v. Welk werk? Wat doet u als u "thuis zit"?)

• Kunt u uw woonomstandigheden beschrijven? (ook:

met wie, met familie?) Bent u daar tevreden mee?

• Wat is de hoogte van uw inkomen? (en: welke inkom-

stenbron) Bent u daar tevreden mee?

• Welke taal spreekt u meestal? Welke taal spreekt u

thuis? Begrijpt u alles wat in het

Turks/Surinaams/Nederlands gezegd wordt? (zowel

moedertaal als Nederlands vragen)

• Welke geloofsovertuiging heeft u? Welke rol speelt het

geloof in uw leven? Gaat u vaak naar een bijeenkomst?

• Wie zorgt er voor u, of zou dat moeten doen? (of niet

nodig?)

• Hoe zou u uzelf omschrijven? (uiterlijk & innerlijk)

• Bent u intelligent?

• Bent u veel veranderd? Sinds wanneer?
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3. Beeldvorming over groepen 

Omgang

allochtonen/autochtonen

4. Eigen Verklarend Model

Probleemomschrijving en verklaring

Begin

Inhoud & waarom

Oplossingsstrategieen 

5. Nederlandse hulpverlening en tevredenheid hier over

Eerst vragen wie zijn/haar hulpverlener is zodat daar geen verwarring over ontstaat.

Contact met GGz

343

• Gaat u normaal gesproken veel om met

Nederlanders? Beschrijving.

• Gaat u normaal gesproken veel om met mensen uit

Suriname/Turkije
15)

? Beschrijving.

• Waar komt u normaal gesproken

Turken/Surinamers/Nederlanders tegen?

15)
Wat op de geïnterviewde van toepassing is.

• Kunt u met eigen woorden uitleggen wat er met u

aan de hand is?

• Hoe lang heeft u deze problemen al (tijdsschema)?

Waaruit bestaan ze? Wat zijn de oorzaken?

• Inhoudelijk: wat is een psychose, waarom opname,

wat gebeurde er, en waarom

• Wat was de eerste klacht toen u deze problemen

kreeg? Wat dacht u dat er aan de hand was toen u de

problemen voor het eerst kreeg? Waar was u het

meest bang voor?

• Hoe probeerde u ze in eerste instantie op te lossen?

Hoe ging dat? Wat was het resultaat? Wie nam het

initiatief om hulp te zoeken?

• Hoe ging het hierna met u, en wat dacht u toen? 

• Hoe lang denkt u dat u deze problemen blijft houden?

• Wat denkt u dat er nodig is om deze problemen te

verhelpen? 

• Heeft u hierover met uw hulpverlener gesproken? Zo

nee, waarom niet?

• Sinds wanneer heeft u contact met deze hulpverlener?

• Waarom heeft u de laatste keer hulp gezocht bij de GGz?

• Hoe is dat gegaan en welke mensen hebben daar een

rol in gespeeld?

• Bent u al eens eerder met de GGz in contact geweest?

(Hoe vaak , wanneer en waar?) Wat was er toen met u

aan de hand?
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Hulp

Andere relatie door

allochtoon-zijn

Taal- cultuurproblemen

344

• Hoe is dat gegaan en hoe is dat contact beëindigd?

• Hoe denkt deze hulpverlener over u en uw psychische

problemen? Wat zegt hij dat er met u aan de hand is?

Bent u het daarmee eens? Bent u daar tevreden mee?

• Hoe belangrijk is de behandelaar persoonlijk?

• Waaruit bestaat de hulp die u van uw hulpverlener

krijgt (beschrijving over medicatie, gesprekken, hoe

vaak hoe lang en andere vormen van hulp)? Was dat

wat u verwachtte? 

• Bent u hier tevreden mee? Wat vind u van de behan-

deling van deze hulpverlener? Denkt u dat het helpt?

Waarom zou het (niet) helpen? Wat zou er volgens u

beter kunnen? Als u het contact met de hulpverle-

ning zou verbreken waar zou dat volgens u dan aan

liggen? Hoe lang moet deze hulp doorgaan? 

• Zijn er nog andere dingen om over te praten? Wie

bepaald eigenlijk waarover jullie het hebben?

• Bent u tevreden over : 1. De gesprekken (de duur, de

frequentie, de onderwerpen, de sfeer) 2. De medicij-

nen (zijn het de goede medicijnen, zijn ze nodig, vol-

doende uitleg er over) 3. De persoon van de hulpver-

lener (vertrouwt u hem, begrijpt hij u, is hij deskun-

dig, is hij voldoende beschikbaar)? 4. De instelling

(bejegening, afgestemd op eigen cultuur/taal, bereik-

baarheid/openingstijden, de regels, informatievoor-

ziening)?

• Als u voor medicatie ergens anders heen zou moe-

ten/kunnen, waarom zou u dan nog naar deze

behandelaar gaan? Zou u überhaupt nog gaan?

• (alleen aan Turken en Surinamers) Denkt u dat deze

hulpverlener anders met u omgaat dan met

Nederlandse patiënten? Zo ja hoe dan? Heeft u het

idee dat uw hulpverlener deskundig is wat betreft uw

achtergrond en cultuur? (zo nee vindt u dit een

gemis, zo ja vindt u dit belangrijk)

• Indien hulpverlener en patiënt niet tot dezelfde etni-

sche groep behoren: Vindt u het een probleem dat

uw hulpverlener geen Nederlander/Surinamer/Turk

is? Zou u liever een hulpverlener hebben die ook

Nederlander/Surinamer/Turk is? Vindt u het een pro-

bleem dat uw hulpverlener

Nederlander/Surinamer/Turk is?

• Indien hulpverlener en patiënt wel tot dezelfde etni-

sche groep behoren: Vindt u het prettig dat uw hulp-

verlener Nederlander/Surinamer/Turk is? Hoe zou u
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6. Alternatieven

Contact met alternatieve

genezer

Hulp

Bij problemen in land

van herkomst

345

het vinden als uw hulpverlener geen

Nederlander/Surinamer/Turk is? 

• Indien er slecht Nederlands wordt gesproken: Wordt

er bij de hulpverlening gebruik gemaakt van een tolk?

Zo ja, vindt u het moeilijk om via een tolk te spreken

en te verstaan (waarom)? Zo nee, mist u een tolk ?

• Heeft u wel eens bij andere genezers hulp gezocht

voor de problemen waarvoor u nu bij de GGz komt?

(eventueel in het buitenland) Zo nee, begrijpt u welke

genezers ik bijvoorbeeld bedoel? (laten noemen) wat

vindt u hiervan?

• Zo ja, hoe is dat gegaan, hoe vaak, welke mensen

speelden hierin een rol? Hoorde deze genezer tot uw

kennissenkring?

• Waarom zocht u daar hulp? Wat verwachtte u?

Gebeurde dat ook? (beschrijving)

• Hoe denkt deze hulpverlener over uw psychische pro-

blemen? Was u het daarmee eens?

• Waaruit bestaat de hulp die u van uw hulpverlener

krijgt (beschrijving over medicatie, gesprekken, hoe

vaak hoe lang en andere vormen van hulp)? Was dat

wat u verwachtte? 

• In welke taal wordt u hier behandeld? Waar komt

deze genezer vandaan?

• Bent u hier tevreden mee? Wat vind u van de behan-

deling van deze hulpverlener? Denkt u dat het helpt?

Waarom zou het (niet) helpen? Wat zou er volgens u

beter kunnen? Als u het contact met de hulpverle-

ning zou verbreken waar zou dat volgens u dan aan

liggen? Hoe lang moet deze hulp doorgaan? 

• Bent u tevreden over : 1. De gesprekken (de duur, de

frequentie, de onderwerpen, de sfeer) 2. De medicijnen

(zijn het de goede medicijnen, zijn ze nodig, voldoende

uitleg er over) 3. De persoon van de hulpverlener (ver-

trouwt u hem, begrijpt hij u, is hij deskundig, is hij vol-

doende beschikbaar)? 4. De instelling (bejegening,

afgestemd op eigen cultuur/taal, bereikbaarheid/ope-

ningstijden, de regels, informatievoorziening)?

• Was dat de enige waar u hulp hebt gezocht? Welke

nog meer? (vorige vragen opnieuw)

• (Alleen voor Surinamers en Turken) Als u in

Suriname/Turkije dezelfde problemen had gehad,
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Verschil Nederland - her-

komst-land

7. Familie 

Bemoeienis

Reactie op psychische

problemen

Alternatieven

8. Effecten behandelinterventie

Indien groepsgesprek gehad

Beschrijving

346

waar was u dan heen gegaan voor hulp? Of: Heeft u

in Suriname/Turkije met dezelfde problemen te

maken gehad? Zo ja, heeft u toen hulp gezocht? Bij

wie en met welk resultaat?

• Had u dezelfde problemen gehad als u naar

Turkije/Suriname was teruggegaan/gebleven?

• (Alleen voor Surinamers en Turken) Wat zijn de ver-

schillen ( wat denkt u dat de verschillen zijn) tussen

geestelijke gezondheidszorg /psychiatrische hulpver-

lening in Turkije/Suriname en in Nederland? 

• Hoe is het contact met uw familie? Kunt u beschrij-

ven welke rol zij in uw leven spelen? Is dit altijd zo

geweest?

• Hoe denkt uw familie over u en uw psychische pro-

blemen? Wat zeggen zij dat er met u aan de hand is?

Bent u daar tevreden mee? Bent u het daarover eens?

Heeft uw familie bemoeienis met uw behandeling?

(omschrijving) Vindt u dit prettig of juist niet?

• Wat vindt uw familie er van dat u naar een psychia-

ter/hulpverlener gaat? Wat zeggen ze over

Nederlandse psychiaters?

• Hebben familieleden andere mogelijkheden om hulp

te krijgen voorgesteld dan psychiatrische hulpverle-

ning?

• (als ze ook andere genezers geconsulteerd hebben)

Wat vindt uw familie daarvan? Hoe denkt uw familie

over deze genezers?

• Zag u er van tevoren tegenop of verheugde u zich er

juist op?

• En wat vond u van het groepsgesprek?

• Viel het mee of tegen?

• Wie waren er aanwezig? Waarom waren zij er (en

anderen niet)? Zijn dit belangrijke mensen voor u?

• Waren er mensen niet aanwezig waarvan u vond dat

die er bij moesten zijn.

• Waren er mensen aanwezig waarvan u vond dat ze er

beter niet bij hadden kunnen zijn?
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Nut

9. Uitsluiting

Gevoel van uitsluiting

10. Alcohol en drugs 

Gebruik

Behandelaar

11. Slot

• Mag er contact worden gezocht met uw alternatief genezer?

• Als u later nog iets te binnen schiet, wilt u mij dan bellen? 

• Hoelang duurde het interview? ______ minuten

• Beschrijving van het interview:

Datum, plaats, beschrijving entourage, aanwezigen, taal(barrière), houding van

geïnterviewde en interviewer, sfeer, verdere omstandigheden, welke onderwerpen

waren moeilijk bespreekbaar, enz.

347

• Vond u het een prettig gesprek?

• Wat werd er tijdens dit gesprek besproken? (door wie)

• Waren er onderwerpen die u liever niet had bespro-

ken, of juist wel?

• Heeft later nog met uw familie over dit gesprek

gesproken? Wat werd er gezegd?

• Is het nuttig geweest? Waarom?

• Lijkt het u goed om nog een keer zo'n gesprek te

houden?

• Heb je wel eens het gevoel dat je ergens buitens

gesloten wordt? Waarbuiten? Door wie?

• Hoe zou het leven eruit zien als je goede huisvesting,

baan, partner zou hebben? Zouden problemen dan

opgelost zijn?

• Gebruikt u alcohol of drugs? Zo ja welke, hoeveel en

hoe vaak?

• Heeft dit gebruik iets te maken met uw psychische

probleem?

• Spreekt u hier over met uw hulpverlener? Zo ja, hoe

verloopt dit, zo nee, waarom niet?

• Weet uw behandelaar van uw alcohol of drugsge-

bruik?
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BIJLAGE 2 KWALITAN

Kwalitan (Peters, 2000, Windows versie 5.1) is een programma ter ondersteuning van

de analyse van kwalitatieve gegevens. Dit programma is vanuit het perspectief van de

Grounded Theory ontwikkeld (Wester, 1995). Voordeel van een programma als

Kwalitan is dat een aantal gangbare stappen en procedures in de kwalitatieve procedu-

re al zijn voorbereid en in het programma menu zijn verwerkt. 

Wanneer met behulp van dit programma wordt geanalyseerd, wordt de eenheid van de

analyse gevormd door een segment. Dat wil in ons onderzoek zeggen een stuk tekst

van het interview of veldverslag dat volgens de onderzoeker een eenheid vormt. In een

ruw tekstbestand werd, van de teksten van het interview en veldverslag van vier patiën-

ten uit elke groep, het begin van ieder segment aangegeven. Aan deze segmenten kun-

nen in het programma trefwoorden worden toegekend. De trefwoorden die we hand-

matig bij de teksten hadden geplaatst en met elkaar hadden vergeleken, aangepast en

door derden hebben laten becommentariëren, zijn ingevoerd in dit programma. 

Na deze, erg arbeidsintensieve, invoering is het mogelijk overzichten van trefwoorden

(met segmenten die hierbij horen) te maken. Er kan gezocht en geselecteerd worden

op basis van (combinaties van) trefwoorden. Er kunnen ook lijsten gemaakt worden

van, of gezocht worden naar, woorden in een tekst. De lijst met trefwoorden werd

gebruikt om te filteren. Van enkele belangrijke trefwoorden en combinaties van tref-

woorden werden de segmenten opgevraagd. Door dit een aantal malen te doen en hier-

van steeds aantekeningen te maken werd een structuur duidelijk. Deze vormde het

begin van de boomstructuur die we hierna hebben gemaakt.

Hiernaast kunnen er in Kwalitan memo's gemaakt worden die gekoppeld zijn aan de

trefwoorden (begrippenkaarten) of het document (profielkaarten), of die betrekking

hebben op het analytische kader (theoretische memo's) of methodische beslissingen

(methodische memo's) (Wester, 1995). Van deze mogelijkheid om in het programma

memo's onder te brengen hebben wij geen gebruik gemaakt. Onze memo's hadden we

op een vergelijkbare manier gesorteerd naar thema en in mapjes ondergebracht, met

behulp van de Windows Verkenner. 

Uiteindelijk hebben we alleen de eerste vier interviews uit elke patiëntengroep met

behulp van dit programma geanalyseerd. Vooraf was het de bedoeling nog meer inter-

views op deze manier te analyseren, maar naar mate het verzamelen van het materiaal

vorderde steeg het ongemak met het gebruik van Kwalitan. Het onderzoeksmateriaal

bleef binnenstromen en er was geen tijd om bovenstaande handelingen als het seg-

menteren, coderen, en analyseren, uit te voeren. We hadden het programma ook eigen-

lijk niet meer nodig. Dankzij de eerdere bewerking in Kwalitan hadden we onze invals-

hoek reeds weten te specificeren waardoor we al op het spoor waren van goede kernbe-

grippen. Tenslotte hadden we inmiddels de behoefte ook matrices en diagrammen te

maken evenals typeringen in verhalende stijl. Hiervoor is Kwalitan niet uitgerust en

ook niet bedoeld. 

348
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BIJLAGE 3 ETNICITEIT EN DIAGNOSE VAN PSYCHOTISCHE PATIËNTEN, IN ZORG
BIJ MFC-ZUID

349
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Schizofrenie 232 10 47 16 11 5 14 5 6 2 13 345

Schizoaffectieve stoornis 33 0 1 1 0 3 3 1 1 0 1 43

Psychose NAO 14 2 2 2 0 1 0 0 1 0 0 20

Schizofrenieforme stoornis 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 5

Drugspsychose 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2

Kortdurende psychose 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

OPS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

Waanstoornis 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1

Totaal 286 12 50 19 11 9 17 8 8 2 16 419
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BIJLAGE 4 AANWEZIGEN TIJDENS GROEPSGESPREKKEN NAAST VASTE 
BEHANDELAAR EN DE ONDERZOEKER
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1. Partner 0 1 0

2. Vader en/of moeder 2 2 0

3. Zus(sen) en/of broer(s) 0 0 1

4. Eigen Kind(eren) 1 0 0

5. Overige familie (neven, ooms) 0 0 1

6. Vriend/vriendin 0 1 0

7. Woonbegeleider 1 0 0

8. Tweede behandelaar 0 0 0

9. Activiteiten begeleider 0 0 0

10. Zonder naasten; alleen met behandelaar 2 1 1

Combinaties 0 0 0

1, 2 0 1 0

1, 2, 6 0 0 1

1, 4 0 0 1

2, 3 5 3 4

2, 3, 6 0 0 1

2, 3, 8 0 1 1

2, 3, 9 1 0 0

3, 5 0 1 0

3, 7 0 0 1

Totaal 12, waarvan

2 zonder

naasten

11, waarvan

1 zonder

naasten

12, waarvan

1 zonder

naasten
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Hieronder volgen de Curricula Vitae van beide auteurs. Delen uit hun levensverhaal

die raakvlakken hebben met de in dit boek besproken thema's vindt u in hoofdstuk 1,

paragraaf 2.

LISETTE OLIEMEULEN

Lisette Oliemeulen is geboren op 27 oktober 1971 in Millingen aan de Rijn. Na het

behalen van haar HAVO-diploma in 1989 aan de HAVO Notre Dame des Anges in

Ubbergen en HBO-KEW ('Kopse Hof' ) propedeuse in 1990 is zij Sociale en Culturele

Antropologie gaan studeren aan de Katholieke Universiteit van Nijmegen, tegenwoor-

dig Radboud Universiteit geheten. In de slotfase van haar studie volgde zij de speciali-

satie Medische Antropologie aan de Universiteit van Amsterdam. Haar afstudeeron-

derzoek verrichte ze in Rio de Janeiro en betrof de veranderde percepties van jonge

vrouwen op seksualiteit naar aanleiding van de AIDS-epidemie en informatieprogram-

ma's over AIDS.

Na het behalen van haar doctoraaldiploma in 1995 werkte zij drie jaar als onderzoeks-

medewerkster voor het Max-Planck Instituut voor Psycholinguistiek in Nijmegen, op

de afdeling Cognitieve Antropologie. Hierna begon zij haar onderzoekscarrière in de

GGz, die startte bij de GGz Oost Brabant. Hier legde zij zich vooral toe op onderzoek

met mensen met psychoses en depressie. 

In 1999 begon ze, met Ferdinand Thung, aan het onderzoeksproject waarvan dit proef-

schrift het resultaat is. Ze verrichtte deze werkzaamheden binnen een aanstelling als

wetenschappelijk medewerker bij het Delta Psychiatrisch Centrum.

In de periode 2000-2006 werkte zij hiernaast voor verschillende GGz Instellingen waar

zij onderzoeksprojecten uitvoerde naar voornamelijk medicatie en zorgprogramma's

voor (allochtone) psychotische patiënten.

In 2004 werd zij aangesteld bij Novadic-Kentron Instelling voor Verslavingszorg om

daar, onder supervisie van het Nijmegen Institute for Scientist Practitioners (NISPA)

de richtlijn voor verpleegkundig en medisch handelen op methadonposten vorm te

geven. Dit resulteerde in de in 2006 gelanceerde RIOB: Richtlijn Opiaatonderhouds-

behandeling.

Sinds juli 2006 is zij werkzaam voor het IVO, een wetenschappelijk bureau voor onder-

zoek naar verslaving en leefwijzen, gevestigd in Rotterdam. Haar aandachtsgebieden

zijn gevangeniswezen en forensische psychiatrie. Sinds 2004 gaat zij, naast dit werk,

de uitdaging aan die MS heet.
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FERDINAND HARM THUNG

Ferdinand Harm Thung werd geboren in januari 1955 te Amsterdam en overleed in

maart 2005 te Rotterdam.

Na zijn gymnasiumopleiding aan het Rijnlands Lyceum te Oegstgeest, besteedde hij

enkele jaren aan een studie Technische Scheikunde te Delft en aan verschillende werk-

zaamheden via uitzendbureaus, waaronder een kwartaal in een zwakzinnigeninrich-

ting te Nootdorp.

In 1978 begon hij de studie in de geneeskunde te Maastricht, in het kader waarvan hij

in 1982 een stage 'Community Medicine' liep bij de Universiteit Diponegoro te

Semarang (Indonesië). In 1985 behaalde hij in Maastricht het artsdiploma. Later dat

jaar trouwde hij in Pekalongan (Midden Java) met Suci Wahyuningsih (arts).

Van 1986 tot 1988 werkte hij als arts-assistent in het Psychiatrisch Ziekenhuis

Dennenoord te Zuidlaren, waarna hij van 1988 tot 1992 de opleiding tot psychiater

volgde. In het kader daarvan werkte hij in het Psychiatrisch Centrum Rosenburg te den

Haag (o.l.v. P.J. Stolk en H.C. Sauer), in het Academisch Ziekenhuis Leiden (Prof. dr

H.G.M. Rooymans en Prof. dr M.W. Hengeveld), op de afdeling Sociale Psychiatrie van

de RIAGG Noordhage (M. de Cock en V. Vladar) en in het Ziekenhuis Leyenburg

(Consultatieve psychiatrie bij ouderen, o.l.v. J.P.J. Slaets). 

Tijdens deze opleiding deed Ferdinand zijn eerste wetenschappelijk onderzoek, resul-

terend in een voordracht: 'Interventie-onderzoek met oordoppen bij persisterende

auditieve hallucinaties'.

Tenslotte volgde hij van 1991 tot 1994 een intensieve opleiding tot systeemtherapeut

(o.l.v. R. Pluut en L. Brok) met een eindreferaat over 'Systeemtherapie bij de 2de gene-

ratie Indische Nederlanders'.

Als psychiater werkte Ferdinand vanaf 1993 bij de RIAGG Rotterdam Zuid, aanvanke-

lijk op de onderafdeling Sociale Psychiatrie Zuid-midden. Tezamen met anderen initi-

eerde hij daar een onderafdeling Chronische Psychiatrie 'Garoeda', voor welk project

samenwerking werd geëntameerd met het Delta Psychiatrisch Centrum, afdeling

Multifunctioneel Cluster, Rotterdam Zuid. In dat kader nam hij deel aan een project-

groep Ethnische Minderheden en ontwikkelde hij een onderzoeksmodel over de
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behandeling van allochtone psychotische patiënten.

In 1999 ging hij over in dienst van het Delta Psychiatrisch Centrum, waar hij tevens

het genoemde onderzoek, dat ten grondslag ligt aan het huidige proefschrift, verder

implementeerde.

In Ferdinands lijst van publicaties en voordrachten komt al vroeg zijn belangstelling

tot uiting voor de geestelijke gezondheidszorg voor allochtone patiënten. Een eerste

presentatie hierover, tijdens een studiedag van de GGz te Rotterdam (1995), gaf een

algemeen signalement van deze problematiek, onder de titel: 'Sociale psychiatrie en

crisisinterventie bij allochtone cliënten'. 

Zijn eerste grotere publicatie gaf de richting aan waarin hij zijn werk op dit gebied zou

uitbouwen: 'Geestmodellen en Modelgeesten; verklarende modellen in de transcultu-

rele psychiatrie' (Thung, 2000, june). Een vijftal publicaties, deels als hoofdstuk in

enkele boeken over transculturele psychiatrie, en een groot aantal bijdragen aan cur-

sussen en symposia, tonen hoe zijn visie zich ontwikkelde, een visie die hij in dit proef-

schrift een nadere empirische en conceptuele invulling beoogde te geven.

Hij was mede-oprichter van de sectie Transculturele psychiatrie van de Nederlandse

Vereniging voor Psychiatrie. In januari 2004 organiseerde deze sectie een conferentie,

die achteraf zou blijken de laatste te zijn die Ferdinand kon bijwonen, met als titel:

'Cultuur en GGz, onderzoeksveld van de toekomst'.

Ferdinand was de trotse vader van zijn twee zonen Ivan en Paul.
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Geachte lezer, van harte hoop ik dat u pas aan dit schrijven toe bent gekomen nadat u het hele
boek gelezen heeft. Belangrijke mededelingen staan in de tekst die hieraan voorafgaat, niet hier. 
Ik wil de mensen van harte bedanken die het mogelijk hebben gemaakt de boodschap van dit
proefschrift over te brengen. 

In 1999 is Ferdinand Thung gestart met het opzetten van het onderzoek waar dit proef-

schrift het resultaat van is. In oktober van datzelfde jaar kreeg ik de mogelijkheid om

hierbij aan te haken. Na vijf jaar hard doorwerken, in voor beiden een parttime func-

tie, was de dataverzameling afgerond, waren de analyses voor een groot deel uitgevoerd

en waren we begonnen met het beschrijven van de resultaten. Het was in deze tijd dat

Ferdinand ernstig ziek werd. Hij is ruim een jaar later op 25 maart 2005 overleden. Het

is ongelooflijk spijtig dat hij ondanks zijn wil en vechtlust dit proefschrift niet heeft

kunnen afmaken. 

Mijn dank gaat in eerste plaats uit naar Ferdinand, omdat hij zijn kennis, zijn kunde

en zijn ambities met mij wilde delen en omdat hij een fantastisch onderzoeksmaatje

was.

Ook wil ik de patiënten bedanken die mee hebben gewerkt aan dit onderzoek. Ik besef

dat het vaak zeer ingrijpend was om met ons de moeilijke en emotionele onderwerpen

te bespreken. Zij hebben dit onderzoek mogelijk gemaakt en ik hoop van harte dat zij

er iets van zullen merken in die zin dat de zorg aan hen er merkbaar op vooruit gaat.

Ook de familieleden en andere naasten, die zelfs vrij namen van hun werk om aan dit

onderzoek hun bijdrage te leveren, wil ik van harte bedanken. 

Tenslotte was er nóg een groep die uit eigen ervaring en kunde kennis aanleverde; die

van de behandelaars. Zij maakten ruimte in hun, naar ik nu weet, overvolle agenda's

en schroomden niet om open over gevoelige kwesties te praten. Niet alleen dank aan

de behandelaars, maar ook aan de leidinggevenden van de Riagg en het MFC

Rotterdam Zuidplein voor hun toestemming om behandelaars hun kostbare uren aan

het onderzoek te laten besteden.

Naast de broodnodige verhalen van de patiënten, hun families en behandelaars hadden

we dit onderzoek niet kunnen uitvoeren zonder een aantal randvoorwaarden. Deze zijn

verzorgd door het Delta Psychiatrisch Ziekenhuis in Rotterdam. Hierbij ging het om

een werkplek, typistes die alle interviews uittypten en de betaling van uren die

Ferdinand en ik in het onderzoek staken. Met name Wim Paling en Anton Loonen ben

ik zeer erkentelijk voor hun inzet in deze. Het Delta Psychiatrisch Ziekenhuis heeft

tevens een steen bijgedragen aan de afronding van dit proefschrift in de vorm van een

financiële bijdrage voor de gedrukte exemplaren.

Dankzij de enorme inzet van David, de beoogde gezamenlijke promotor, heb ik het

proefschrift afgerond. Ook nadat ik, een maand na het overlijden van Ferdinand, zelf
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MS bleek te hebben en verschillende keren in het ziekenhuis belandde met zogenaam-

de 'schubs'. Het waren vooral jouw enthousiasme en liefde voor het vak, die stimuleer-

den om verder te gaan. Je zorgde ervoor dat ik inhoudelijk geboeid bleef door het

onderwerp en het materiaal dat we verzameld hadden en dat ik de 'drive' en het zelf-

vertrouwen vond om dit project af te maken. Naast de kennis die je hebt - en die ik

enorm respecteer - geef je er ook steeds blijk van dat je begrijpt dat er ook nog iets als

'het echte leven' is. Op de een of andere manier wist je steeds weer allerlei 'rampen' in

te passen alsof het zo zijn moest.

Op initiatief van Ferdinand is René van Rossum gevraagd om mee te schrijven aan het

deel waar kennis over psychiatrie en systeemtherapie, die ik mis, onontbeerlijk is.

René bleek een zeer prettige meelezer te zijn. Zijn commentaar was steeds doordacht

en opbouwend. Daarnaast had hij oog voor al die andere zaken die rond het proef-

schrift spelen en werd zo een enorme steun bij de afronding hiervan. Vandaar René,

dat ik je gevraagd heb om paranimf te zijn.

Yuyun wil ik hartelijk danken voor het delen en luisteren. Toen Ferdinand nog leefde

moest je op je vrije dag de aandacht van Ferdinand delen met mij, omdat we toen

steeds bij jullie thuis brainstormden, vergaderden, analyseerden, discussieerden en

schreven. Vaak nam je deel aan de discussie. Ook na het overlijden van Ferdinand zijn

we zeer prettig contact blijven houden. Nog steeds dacht je mee met alle proefschrift-

perikelen. Ik heb dat enorm gewaardeerd en je daarom gevraagd mijn paranimf te zijn.

Paul Thung, de vader van Ferdinand, bood aan delen van het manuscript te lezen en

voorzien van tekstueel commentaar. Het was een enorme klus, maar het is er aanzien-

lijk door opgeknapt. De lieve mailtjes van Paul en Martha waren zeer welkom en hart-

verwarmend.

Ook wil ik de begeleidingscommissie bedanken. We hebben enkele keren een geza-

menlijke bijeenkomst gehad, die zeer de moeite waard waren en richtinggevend voor

het proefschrift. Ook zijn verschillende leden van de begeleidingsgroep apart geraad-

pleegd over onderwerpen waar hun expertise lag. Dr. Els van Dongen, Dr. Anja

Krumeich, Drs. Lars Brok, Drs. Rob van Dijk, Prof. dr Hans Hovens, Prof. dr Joop de

Jong en Prof. dr Anton Loonen bedankt hiervoor. Verder wil ik Dr. Cor Hoffer bedan-

ken. Hoewel hij pas in een later stadium bij de begeleidingscommissie betrokken

werd, heeft hij zijn zeer constructieve commentaar op eerdere versies met ons willen

delen. 

Collega's van de GGz instellingen waar ik werkzaam was in de periode dat ik tevens

aan dit proefschrift werkte wil ik ook bedanken. In de GGz Oost Brabant, met name

Bea, Geert en Jacques. Jullie hebben me laten zien wat onderzoek in de psychiatrie in

kan houden. 

Ook collega´s werkzaam bij Novadic Kentron wil ik bedanken. In het bijzonder Cor

Verbrugge, met name voor zijn relativeringsvermogen en Chris Loth voor de fijne

samenwerking en voor de vele en lange gesprekken over het schrijven van proefschrif-

ten, de inhoud ervan en vooral, het doel van een dergelijk boek. 
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In mijn Novadic-Kentron-tijd werd ik opgenomen in het NISPA. Een fantastische club

onderzoekers aan de Radboud Universiteit van Nijmegen. Cor de Jong wil ik bedanken

voor de kansen die hij me hierin bood; doen van onderzoek, wetenschappelijke onder-

steuning, deelname aan buitenpromovendi-dagen en brainstormen over 'mijn' onder-

werpen. Je zorgde ervoor dat ik erbij hoorde. De mede-onderzoekers wil ik bedanken

voor hun tips, inspiratie en gezelligheid: Evelien, Boukje, Laura, Marloes, Ellis, Toon,

Hein, Peter, Hanneke, Miran, Lieke en Mijke. Jolanda was niet alleen een fijne collega,

ze heeft ook grote delen van het manuscript bekeken, super.

Sinds een half jaar werk ik voor het IVO, een onderzoeksinstituut, waar ik me als een

vis in het water voel. Ik wil mijn collega's daar bedanken voor het luisteren, meeden-

ken en meelezen. Het is er opnieuw beter van geworden

Mijn hoofd gezond houden naast het werken aan dit proefschrift, werkzaamheden

voor GGz instellingen en bij tijd en wijle revalidatie van MS-'schubs' werd vergemak-

kelijkt door steun en aandacht van hobby-genoten. Speciaal wil ik hiervoor de leden van

fanfare St. Cecilia bedanken en de mensen van de Tai Chi club van stichting Koprol. 

Sommige mensen verdienen een aparte vermelding, omdat ze in alle tijden - ook als ik

niet bepaald de gezelligste was - bleven komen en bleven meedenken; Alette, Berry,

Marèse, Jildau en Herwi. Er waren ook mensen die zich hiernaast ook nog eens hard

hebben gemaakt voor een beter boek: Gert en Anneke bedankt!

Bijna aan het einde van dit dankwoord wil ik mijn familie bedanken. Ons pap en mam,

zussen, zwagers, schoonmoeder en -zus voor hun steun in zeer roerige tijden en

Angeline voor haar meedenken en meelezen. 

Tenslotte en bovenal bedank ik Maik, jij hebt meegeleefd, meegedacht, meegelezen en

bovenal steeds gehoord!

Lisette Oliemeulen
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