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to  kwaliteit p b 

1. Zingeving 

2. Cultuur (+ cultureel interview) 

3. Wat vraagt dit van de professional? 
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Zingeving 

• Persoonlijke drijfveren 
• Bewust worden en begrijpen 
• Betekenis in alledaagse ervaringen: waarde 
• Samen met anderen, deel uitmakend van 

 
• Motiverend, vitaal, geëngageerd 
• Beloftevolle en ware identiteit, waarde hebben 
• Meer samenhang en congruentie 

 
(Akkermans  & Van Leeuwen 2010, Donkers 2007, van der Stel 2015,) 
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• Waarde van het menselijk leven, het menselijk 
lichaam, of de menselijke ervaring 

• Het is een individueel proces 

• Maar ook dat past in een omgeving die waarde 
toekent:  

– Identiteit 

– De waardering van die identiteit 

– Status 

– Verhoudingen bepaald door macht en zeggenschap 
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“Een keten van Lege zondagen” (2001):  

• ,,Men leeft van maaltijd naar maaltijd, maakt eens een wandelingetje, ligt 
tussendoor op bed, kijkt een beetje tv en zit vooral de hele dag koffie te drinken en 
te roken, soms samen met medepatiënten, maar vaak ook alleen.  

• “Aan dagactiviteiten wordt dagelijks nog geen 10 minuten besteed  (10% van de 
norm)en het persoonlijke contact met de begeleiders is minimaal, gemiddeld 5 
minuten per dag” (43% van de norm). 

• “Afname of beëindiging van activiteiten als zwemmen, vakantie, vrijetijdsbesteding, 
minder bezoek aan de familie en minder therapie en psychotherapie.'' 

• Steeds meer eigen bijdrage voor voorzieningen die eerst inbegrepen waren. 
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“Graven en begrafenissen maken de balans op van de waarde van de 
overledene, voor de achterblijvers en voor de gemeenschap.” (Beijers, 2009) 



Malformed: forgotten brains of the Texas State Mental Hospital 
(Voorhes & Hannaford, 2014) 
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Collega’s ervaringsdeskundigen 

 



• “Er werd geen aandacht aan besteed in het ziekenhuis. Zingeving geeft  
houvast en richting, je ontleent er kracht aan, hoop. Ik zocht mensen die 
zin konden toevoegen aan mijn leven.” 

• “In onze cultuur is het geloof belangrijk, daarin zoek je betekenis en 
steun voor datgene wat je gegeven is.” 

• “Homo-scene staat ook voor een cultuur: uiterlijkheid, uitgaan, 
seksualiteit. Ik heb mij daar pas vijf jaar geleden rust in gevonden. Dat is 
jammer voor een man van 45” 

• “Mijn familie is belangrijk en het contact met mijn ooms en tantes in 
Marokko.” 

• “Ik denk ook aan de lege dagen binnen de psychiatrie. Er is zo weinig” 
• “Als je geen status hebt is alles in de toekomst onzeker. Ik heb mijn 

familie al 14 jaar niet gezien.” 
• Ik weet niet of ik moet vertrouwen op de christelijke kerk, of op Winti. Ik 

weet wel dat het er allebei ‘is’.  
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Cultuur 

- “De mens is een wezen dat verweven zit in een web(ben) van 
betekenissen die hijzelf  heeft gesponnen” (Geertz 1973). 

 Maar:  
  Culturen zijn vage, ambigue, meerduidige, met elkaar 

 verknoopte complexen van opvattingen en praktijken (de 
 multiculturele arena) 

 
- Individu verhoudt zich tot cultu(u)ren, in zijn inschatting van en 

positionering binnen een specifieke context, en merkt daarbinnen 
iets als cultureel aan: identiteit/werken met cultuur. 
 

- In alle samenlevingen is omgang met (betekenen en behandelen) 
(on)gezondheid een van de centrale kenmerken van cultuur. 
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Herstel = heelwording 

1) Persoonlijk en uniek proces: persoonlijk, 
sociaal en maatschappelijk,  

2) gericht op een bevredigend, hoopvol en 
zinvol bestaan, met beperkingen  

3) door ontwikkeling van nieuwe betekenis, 
levensdoelen en ontworstelen aan ‘de 
catastrofe’ van ziekte en behandeling. 

 

 

 

cf. Anthony, 1994 
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Herstel is contextgebonden begrip 

• Nadruk op zelfmanagement, rationaliteit en keuzevrijheid 
vind je terug in de meeste definities van herstel 
(egocentrisch persoonsbeeld vs. socio-, cosmo-, 
ecocentrisch denken).  

• Gebouwd op cultureel bepaalde interpretatie van 
psychopathologie, ziek zijn en beter worden. 

• De huidige opvattingen van herstel zijn gebouwd op 
Westerse individualistische en egocentrische opvattingen 
van de persoon en op de waarden van het neoliberale 
marktdenken (in de zorg) 

• Voornamelijk ‘westers-witte’ beweging 
 
(Adeponle, Whitley & Kirmayer 2012) 
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 Gevolg? 

• Dat sluit patiënten die daar niet vanzelfsprekend 
bij aansluiten, uit van de waarden en 
mogelijkheden van het herstelperspectief 

• Nemen de historische en sociaal-politieke 
herkomst van ‘de catastrofe’ onvoldoende in 
overweging, evenals de huidige obstakels voor 
participatie.  

• De betere prognose van patiënten met 
schizofrenie in niet Westerse landen moet 
leidend zijn. 
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Wat te doen? 

Oog voor de gesitueerdheid van de werkomgeving zelf 
• Gesprek over herstel refereert niet alleen aan de GGZ, maar ook aan andere processen van 

uitsluiting en onrecht. Herstel gaat/moet gaan over de dagelijkse werkelijkheid. Rekening houden 
met andere ‘gemeenschappelijkheden’: racisme, identiteit, als uitsluitingsfactor  

• Interferende werkelijkheden: vluchtverhaal en psychiatrieverhaal (What’s on top?) 
• Rol van kolonialisme, historische traumatisering en verlies 
• Culturele onderdrukking en gedwongen assimilering 
 
Maak communicatie mogelijk 
• Ga om met taalproblemen (gemengde groep) (tolken, gedeelde taal kiezen, zorgvuldige matching) 
• Maak ruimte voor andere verklaringsmodellen van ziek zijn en beter worden. (actief betrekken van 

de familie in de groep: “stel je familie voor”) 
 
Competenties 
• Werk aan interculturele competenties en aan het ethnocentrisme van herstelbeweging/GGZ 
• Werk ook aan kennisachterstand over de GGZ (structuur, mores etc.) in NL (tijd en educatief aspect) 
• Houd rekening met taboes, leer ze te kennen en er respectvol mee omgaan. 
 
(Lavallee & Poole 2011, Steunpunt GGZ Utrecht 2006) 
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Cultuur is van invloed op:  

– de ervaring en uiting van symptomen,  

– de vorming van diagnostische categorieën,  

– het diagnostisch proces zelf 

– de meestal interculturele ontmoeting (in de 
diagnostische fase) en  

– de conceptualisering van het contextgebonden 
diagnostisch systeem  

(Mezzich et al., 1999; Borra et al., 2002) 



 

1. Wat heeft de beeldvorming bemoeilijkt 
en mogelijk beïnvloed? 

2. Welke onderwerpen dienen in de 
verdere hulpverlening terug te komen? 

3. Welke factoren moeten meegewogen 
worden in de diagnostiek en in de 
begeleiding/behandeling? 
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Wat is dat voor een gesprek? 

1. Het is een ‘zacht’ instrument 
2. Dat niet de werkelijkheid ‘onthult’ 
3. Maar de ander willen leren kennen, verhaal horen en leren kennen als 

mens. 
4. “Een gesprek waarbij de hulpverlener de cultuur van de patiënt 

construeert met de patiënt als co-auteur.”  
5. Conclusie is het resultaat van het proces dat patiënt en hulpverlener 

samen zijn ingegaan/doorgemaakt in die specifieke context. 
6. Effect zit in de transactie: een proces dat beide partijen met elkaar 

ingaan zonder te voren te weten waar het uitkomt. 
7. Dat vraagt van de hulpverlening om stil te staan. 
8. Plaatst proces van classificatie in sociale context 

 
(Van Dijk 2012, Beijers 2012) 
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Hyperdiversiteit in een basisschoolklas 
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Hyperdiversiteit: talen in Sydney 
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Toegepaste kennis 
Τέχνη 

Fundamentele kennis 
Επιστήμη 

Praktische wijsheid 
Φρόνησις 
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reflexiviteit 

• Interruptie van de vanzelfsprekendheden; 
betwijfelt 

• Ieder is cultuurdrager: Onderzoekt de gronden 
waarop kennis is gebouwd 

• Werelden worden gemaakt, niet gevonden; in 
dialoog en interactie van subjecten 

• Beïnvloed door buiten-individuele factoren: 
macht, discours, intersubjectiviteit 

• Het is een deugd, het goede doen. 
 
(Kinsella & Pitman 2012) 
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tobkwaliteit 

• Een relevante werkrelatie kunnen creëren. 
• Interculturele nederigheid, “misschien zie jij dingen die ik mis” (≠ 

relativisme)  
• Moed om je met de ander te verbinden en een belichaamde erkenning 

van de ander als subject en niet als slachtoffer. Getuigen van datgene wat 
je ziet. 

• kwetsbaarheid en twijfel tonen: de werkelijkheid is meervoudig “ik ben 
leraar en leerling tegelijk”. De werkelijkheid wijst aan, heeft richting 
(morele kwaliteiten). 

•  “Hoe ben ik degene geworden die de wereld van mij heeft gemaakt?” 
Historisch besef, morele rijpheid, gevoel voor politieke verhoudingen en 
verantwoordelijkheden en een breed waarnemingsvermogen 

• Doen: Je kunt je ingebed zijn (als professional) alleen kennen door je eraan 
te ontworstelen. 

• Kennis (epistèmè en technè) 
 
(Donkers 1999, Van der Stel 2015, Benjamin 2014,  
Van der Toren 2015, Helberg 2015, Wekker 2015)    
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Conclusie 
• Zingeving en cultuur zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden: 

cultuur is de interface waarmee zingeving inhoud krijgt.  
• De dominante blik in de GGZ is etnocentrisch. Dat leidt ertoe: 

– dat je niet vanzelf een gesprek met elkaar kunt voeren 
(taal)  

– dat je elkaar slecht begrijpt (geen gemeenschappelijke 
begrippen). Het maakt de invulling van aanbod niet 
vanzelfsprekend. 

– dat je je niet goed tot elkaar kunt verhouden (geen 
gedeelde affectieve taal).  

• Hyperdiversiteit vraagt om meer aandacht voor andere 
kwaliteiten dan kennis (epistèmè en technè) en de 
protocollen van een voorgestructureerde GGZ: ‘praktische 
wijsheid’ die is gebouwd op ervaring en reflexiviteit. 
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tobkwaliteit 

 
dank u 
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