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Herstel en beroepsuitoefening 



Indeling 
� Herstel 
� Model 
� De zorgverlener/professional 
� Wat betekent de filosofie van herstel voor de filosofie 

van de psychiatrie?  



Herstel 



Wat is herstel? 

Recovery 

Self-direction 

Empowerment 

Quality 

Hope 

Rehabilitation 

Strength 

Welness 



Herstel 

�  Cliënt is actief, neemt het heft in 
handen 

�  De cliënt weet gebruik te maken van 
hulpbronnen in of buiten zichzelf 

�  De herstel ondersteunende benadering 
is gericht op kwaliteit/waarde/ het 
positieve/ integratie /ingebed zijn  



Herstel  
Van der Stel (2012): klinisch, functioneel, maatschappelijk, 

persoonlijk herstel 
 
Davidson e.a.: wortels in de burgerrechten beweging 
 
Leamy et al (2011): 87 studies 
1: Connectedness 
2. Hope and optimism about the future 
3: Identity 
4: Meaning in life 
5: Empowerment 
 



Model 



Model: ziekte/stoornis 

Stoornis/toestand   

Professional 

Patiënt/mens (1) 
(2) 

(3) (4 ) 

1.  De stoornis 
2.  De patiënt verhoudt zich tot  

 de stoornis 
3.  De stoornis beïnvloedt [2] 
4.  De persoon van de patiënt  

 beïnvloedt [2] 



Model: wat maakt het duidelijk?  

�  Stoornisgerichte benadering en persoonsgerichte benadering 
staan niet tegenover elkaar, maar veronderstellen elkaar en 
vullen elkaar aan 

�  Het probleem van de zorg is overmatige concentratie op [1] 
(geneeskunde als techniek)  

�  De herstelgerichte benadering richt zich op [4] 



Model: rol als professional 

Stoornis/toestand 

Professional 

Patiënt/mens 

(1) 
(4 ) 

1.  Relatie tot ‘de’ stoornis 
2.  Relatie tot hoe de patiënt zich 

 tot de stoornis verhoudt (compliance) 
3.  Relatie tot hoe de stoornis de verhouding  
  van de patiënt tot zichzelf beïnvloedt 

(professionalisme i.e.z.)  
4.  Relatie tot hoe wie de patiënt is invloed heeft  

 op hoe de patiënt zich tot de stoornis verhoudt 
 (professionalisme in ruimere zin) 

(2) (3) 



Model: voorbeelden 

Stoornis/toestand 

Professional 

Patiënt/mens 

(1) 
(4 ) 

1.  Psychotherapie of medicatie bij depressie 
toepassen 

2.  Werken aan compliance: psychoeducatie; 
systeeminterventies 

3.  Letten op de invloed van demoralisatie en 
apathie op hulpzoekend gedrag 

4.  Aandacht voor de persoon: veerkracht, sterke 
eigenschappen, doorzettingsvermogen 

(2) (3) 



‘ 
Ik - anderen 

De wereld 
Het menselijk bestaan 
Transcendente  
   werkelijkheid 

Functies/modi 

Ik – zelf verhouding 

Zelf Ik 

Tijd 
Ontwikkeling 



De zorgverlener/professional 



De mens achter de professional 

Stoornis/toestand  

Professional ‘Mens’ 

Patiënt/mens 

(1) 

(2) 

(4) (3) 



De mens achter de professional 

�  De professional gaat om met z’n professionele rol (2) 
�  Dit ‘omgaan met’ wordt bepaald door opvattingen die in de 

beroepsgroep leven over professionalisme (3) en door 
persoonlijke opvattingen (4)  

�  In de loop van het leven van de professional kunnen (3) en 
(4) elkaar gaan overlappen 

�  De patiënt/cliënt merkt hoe de professional omgaat met 
zijn/haar professionele rol 

�  En dat op zich heeft invloed op de behandelrelatie 



Maar hoe?  

Stoornis/toestand  

Professional ‘Mens’ 

Patiënt/mens 

(1) 

(2) 

? 

(4) (3) 



Antwoord: indirect 

Stoornis/toestand  

Professional ‘Mens’ 

Patiënt/mens 

(1) 

(2) 

(4) (3) 



Samenvattend 

�  Mens-mens relaties spelen op de achtergrond mee, maar zijn 
niet het doel van de behandelrelatie (je kunt het er niet niet 
over hebben; maar de behandelrelatie heeft niet tot doel het 
er over te hebben); je kunt dus niet onder het mom van een 
behandelrelatie een mens-mens relatie aangaan.  

�  Hoe dan wel?  
� Door transparant te zijn; door uitleg te geven over je rol, over 

hoe vanuit de professie over die rol wordt gesproken en over 
hoe je daar zelf tegenaan kijkt.  

� Door na te gaan hoe jouw rolvervulling invloed heeft op hoe de 
patiënt/cliënt met zijn of haar aandoening omgaat  



Samenvattend   

�  Dit kan betekenen dat je tekst en uitleg geeft over eigen 
overtuigingen 

�  Hoe dat gebeurt hangt ook af van de context waarin je als 
professional werkt: in een ontwikkelingsland ga je anders met 
deze vragen om dan in een universitaire context in Europa, in 
een privépraktijk met een bepaalde signatuur anders dan in 
een grote GGZ-instelling 



Herstel en de filosofie van de 
psychiatrie 



Betekenis voor filosofie van de 
psychiatrie 

�  Ziektebegrip: er zijn minstens twee soorten ziekte : 
wetenschappelijk/biologisch en klinisch/praktisch 

�  GGZ: gaat contextueler en waardegevoeliger denken 
�  Kwetsbaarheid: niet altijd of uitsluitend een beperking, maar 

kan ook uitdrukking zijn van sensitiviteit 



Betekenis voor filosofie van de 
psychiatrie 

�  Duiding in de vorm van zelfverhouding van de patient/client 
en van de professional geeft ruimte om recht te doen aan de 
dynamiek in hulpverleningsrelaties: woede over verlies van 
autonomie; de strijd die autonomie te herwinnen, soms 
tegen de hulpverlening in.  

�  Ondersteuning van de idee van ‘values-based psychiatry’: de 
‘clinical encounter’ als een vorm van ‘value 
negotiation’  (Woodward & Fulford 2006)  



Dank voor uw aandacht 
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