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Antipsychiatrie & Herstel 

Where  are  we  now?	



Antipsychiatrie 



Bad History 

-‐‑ Presentisme	
-‐‑ Anachronisme	
-‐‑ Progressivisme  &  scientisme	
-‐‑ Reductionisme	
-‐‑ Opportunisme	
-‐‑ Decontextualisatie	
-‐‑ Discontinuïteit	



Het beeld bijstellen 

-‐‑ Niet  homogeen	
-‐‑ Gelokaliseerd  in  tijd,  plaats,  
omstandigheden	
-‐‑ Institutionalisering  &  transformatie	
	



Pinel & Pussin 



Traitement morale – Moral Treatment 



The Roots of Recovery 



Actor Network Theory 
Bruno  Latour	



Antipsychiatrie - elementen 

-‐‑ Kwaliteit  van  de  behandeling  in  psychiatrische  ziekenhuizen/gestichten.	
-‐‑ Sluiten  gestichten  /  vermaatschappelijking	
-‐‑ Bestrijding  van  eenzijdig  ‘medische’,  objectiverende  benadering  van  
cliënten.  	
-‐‑ Verbeteren  van  de  juridische  en  politieke  positie  van  patiënten.	
-‐‑ Organiseren  van  autonome  patiëntenorganisaties.	
-‐‑ Rehabilitatie  van  de  ‘geestelijk  gestoorde’  als  ‘de  luidspreker  waaruit  de  
kwalen  van  onze  tijd  misschien  het  luidst  weerklinken’.	
-‐‑ Bestrijden  van  ‘inhumane’  behandelingen:  electroshock,  insulinekuur,  
lobotomie.	

	



Antipsychiatrie - elementen 

-‐‑ Sterke  voorkeur  voor  behandeling  zonder  pillen  &  verruimen  
mogelijkheden  voor  psychotherapie  binnen  de  bestaande  instellingen.	
-‐‑ Bestrijden  van  geweld  jegens  de  patiënt  vanuit  ‘het  systeem’	
-‐‑ Afschaffen  van  de  term  geestesziekte  zelf	
-‐‑ Doorbreken  van  bestaande  autoritaire  gezagsverhoudingen  binnen  en  
tussen  professies  in  de  GGZ.	
-‐‑ Emancipatie  van  de  verpleegkundige  professie	
-‐‑ Emancipatie  van  cliënt  tov  gezin	
-‐‑ Emancipatie  van  cliënt  tov  maatschappij	
-‐‑ Centraal  stellen  van  de  autonomie  van  het  individu	
-‐‑ Nadruk  op  ‘bevrijding’  en  ‘zelf-‐‑actualisatie’	



Deelnetwerk Antipsychiatrie 

Anti-‐‑autoriteit	

Zelfontplooiing	

Kritiek  medisch  model	

Kritiek  op  dwang  en  geweld	

Maatschappijkritiek	

One  flew  over  the  cuckoo’s  nest	

‘Laten  ze  het  maar  voelen’	

Koos  Postema	
Televisie	

Cliëntenbond	
Corrie  Osterholt	

Leefomstandigheden  gesticht	

‘Tegencultuur’	



Antipsychiatrie	 Herstel	
Kinderen  van  de  tijd	 Aksie!	 Burgerschap!	
Strategie	 Polariseren	 DIY	
Doel  (o.a.)	 Hiërarchie  doorbreken	 4  Domeinen  herstel	
Humanistisch	 Zelf-‐‑verwerkelijking	 Persoonlijk  herstel	
Antireductionistisch	 Anti-‐‑biologisch	 Nadruk  op  narratief	
Wetenschap	 Sociale  wetenschappen	 Pluralistisch	
Politiek	 Linksig	 Liberaal?	
Van  de  cliënt	 +/-‐‑	 ++	
Kritisch  op  dwang	 ++	 ++	
Kritisch  op  gesticht	 ++	 ++	
Democratisering	 ++	 +/-‐‑	
Economie	 Groei	 Krimp	

Antipsychiatrie en Herstel 



Herstelgerichte  zorg  op  gesloten  afdeling	
Work  in  Progress	
‘Eigen  regie’	
Vernauwing:  herstel  van  agency  -‐‑>  herstel  van  regie  -‐‑>  herstel  van  
controle  (over  jezelf)  -‐‑>  klaar!	
Herstel  zit  ‘m  in  de  bejegening	
Herstel  betekent  zo  snel  mogelijk  ontslaan	
“We  moeten  wel  grenzen  stellen!”	
	

Plus ça change - HIC 



Hervormen:  apart  of  samen?	
Zorg:  een  hand  toesteken  of  de  handen  op  de  rug?	
Representatie  bij  diversiteit	
Biologie  en  geest	
Welke  wetenschap?	
	

Duurzame dilemma’s 



Stigma  en  uitsluiting	
Angst	
Institutionele  belangen	
Goede  bedoelingen	
Absolutisme	
Gildebelangen	
Politieke  en  economische  tegenspoed	
	

Duurzame bedreigingen 



Humanisme	
Autonomie	
Burgerrechten	
Mensenrechten	
Emancipatie	
Integratie	
	

Duurzame waarden 



“The  things  that  make  men  alike  are  finer  and  beher  than  the  things  that  
keep  them  apart.”	
	

Jane  Addams,  1860-‐‑  1935	
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