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SAMENVATTING
 
Dit proefschrift gaat over herstel, empowerment en ervaringsdeskundigheid, drie 
concepten die in de psychiatrie aan populariteit winnen. Het doel was om beter te 
begrijpen hoe ervaringskennis - ontwikkeld in de cliëntenbeweging in de psychiatrie 
– bijdraagt aan en mogelijk maakt wat mensen met ernstig en langdurig psychisch 
lijden doen om zichzelf te helpen. Daarnaast was er het doel om beter te begrijpen hoe 
– in een wisselwerking tussen perspectieven van cliënten en professio nals – ervarings- 
kennis kan worden opgenomen in de taal van bewezen effectieve zorg. 

Deel één van dit proefschrift verkent het herstelconcept. Herstel verwijst naar een 
persoonlijk proces van het herwinnen van controle over het eigen leven na een 
psychische crisis. Herstel is een door de cliëntenbeweging ontwikkelde visie op hoe 
ernstig psychisch lijden te ontgroeien. Herstel biedt een hoopvol perspectief voor 
mensen die ernstig en aanhoudend psychisch lijden met soms ontwrichtende gevol-
gen en die elk uitzicht op een betekenisvol leven zijn kwijtgeraakt. Het is niet hetzelfde 
als genezing. Mensen kunnen tijdens hun herstel nog steeds symptomen hebben, 
maar met aanpassingen en gepersonaliseerde steun zijn zij in staat om een nieuw 
en betekenisvol leven op te bouwen rondom deze klachten. Het herstelconcept is 
krachtig. Tijdens het herstelproces verschuift het blikveld van het verlies van dromen 
en doelen als gevolg van de overweldigende symptomen van een psychische aandoen-
ing naar nieuwe mogelijkheden, een nieuwe richting en meer invloed op het eigen 
leven. Cliënten in de psychiatrie ontwikkelen hun herstelverhalen op basis van indi-
viduele ervaringen en de kennis die daar aan te ontlenen is. Ze wisselen hun persoon-
lijke verhalen uit over hoe ze er in slagen een betekenisvol leven op te bouwen met en/
of ondanks ernstig psychisch lijden. Door hun verhalen getuigen ze: ‘dit is wie ik ben, 
zo ziet mijn kwetsbaarheid eruit en door dit te doen of dat na te laten kunnen anderen 
me helpen’. De meest belangrijke aspecten van herstel lijken te zijn: de psychiatrische 
diagnose ontgroeien en zelfbewustzijn ontwikkelen als persoon, als mens. Herstel 
gaat fundamenteel over het dagelijks leven: het voorziet cliënten van de langdurige 
psychiatrie van een strategie om hun psychiatrische identiteit te ontgroeien (‘ont-psy-
chiatriseren’) en weer een gevoel van menselijkheid te ontwikkelen, met een richting 
en een doel in het leven. Het herstelperspectief geeft ruimte aan ontwikkelingsproces-
sen waarin ‘een stoornis zijn’ evolueert naar ‘mens zijn’ en aan leren omgaan met de 
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uitdagingen van het (eigen) leven. Aan deze ontwikkelingsprocessen worden vanuit 
het herstelperspectief geen eisen gesteld aan uitkomsten, zoals bijvoorbeeld  
‘normaliteit’ of ‘maatschappelijk succes’.  

Hoofdstuk één is een ervaringsdeskundige illustratie van hoe herstelprocessen  
er uit kunnen zien. Herstel betekent het worstelen voorbij overweldigend psychisch 
lijden en een leven opbouwen rond minder overweldigende, maar aanhoudende 
klachten en kwetsbaarheden. Het herstelwerk richt zich ook op het ontgroeien van 
de ziekmakende effecten van de psychiatrie zelf. Voorbij de psychiatrische diagnose 
groeien en gevoel van menselijkheid herwinnen, nieuwe hoop opdoen en een persoon-
lijke betekenis ontwikkelen van wat er gaande is, draagt bij aan het helen van een in 
essentie gewelddadig psychiatrisch systeem. Hoewel herstel niet alleen een persoon-
lijk psychologisch construct van identiteitsverandering is, lag in de eerste jaren van 
de herstelbeweging logischerwijze de focus bij psychologische processen van veran-
dering in de persoon en diens (zelf-) waarneming.  

Hoofdstuk twee presenteert een ervaringsdeskundige verhandeling over het ver-
band tussen vroegkinderlijk opgelopen trauma en psychose op latere leeftijd. Dit 
verband werd voor het eerst zichtbaar in verhalen van ggz-cliënten over hun herstel 
en daarin hun ontdekking van de context waarin problemen konden ontstaan (Read et 
al, 2005). Ook de stemmenhoordersbeweging maakte dit verband zichtbaar (Corstens 
et al, 2014). Er is nu sterk wetenschappelijk bewijs voor de relatie tussen trauma en 
psychose (Varese et al, 2012), maar de verspreiding van deze kennis naar vernieu -
wingen en verbeteringen in de ggz-praktijk hapert. Hoewel er nu bij mensen die zich 
voor het eerst in de psychiatrie melden met een psychose toch wel vaker routine-
matige gescreend wordt op traumatische ervaringen, zijn er veel slachtoffers van 
kindermishandeling en -misbruik in de langdurende psychiatrie met niet her kende 
traumatische voorgeschiedenissen en – dus – het ontbreken van adequate hulp. Een 
enkele ggz-instelling probeert hier serieus iets aan te doen (Kees Lemke, persoonlijke 
communicatie, 2015; Visiedocument GGNet 2016). De huidige psychiatrische praktijk 
beschouwt psychose en dissociatie nog steeds als elkaar uitsluitende beelden, de 
eerste wordt verondersteld een genetisch organische aandoening te zijn en de laatste 
contextueel, trauma gerelateerd. We weten nu dat zowel dissociatie als psychose 
persoonlijke reacties zijn op overweldigende levensomstandigheden, getriggerd door 
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onderliggende kwetsbaarheden als gevolg van genen in combinatie met levensge-
schiedenis. Dissociatie, vroeg in het leven ontwikkeld als noodzakelijke overlevings-
strategie, kan zich later in het leven manifesteren als psychose, of mis schien er de 
oorzaak van zijn (Longden et al 2016; Mc Carthy-Jones en Longden, 2015).  

In hoofdstuk drie wordt dit proces geïllustreerd door de beschrijving van psy-
chotische ervaringen, die gemakkelijk gezien kunnen worden als symptomen van 
wat de psychiatrische traditie ‘schizofrenie’ noemt. Alleen in de context waarin deze 
ervaringen konden ontstaan, kunnen ze begrepen worden. Ogenschijnlijk abnormaal 
gedag wordt begrijpelijk als de context waarin ze ontstonden in overweging wordt
genomen. Herstel wordt mogelijk gemaakt als de inhoud van wat over het algemeen 
wordt beschouwd als een psychotisch fenomeen serieus wordt genomen en wordt  
gerelateerd aan pijnlijke waarheden uit het verleden. Dissociatie is een belangrijk 
mechanisme om te overleven en om ondraaglijke en overweldigende emoties te 
overleven en te kunnen doorstaan. Het is een belangrijk coping mechanisme voor 
traumatische ervaringen in de kindertijd. Het kan echter ook de oorzaak zijn of een 
vruchtbare bodem voor de ontwikkeling van psychotische symptomen. Deze symp-
tomen verbergen betekenisvolle relationele aspecten die zijn ervaren onder moeilijke 
omstandigheden. Ze kunnen worden vertaald naar wat er werkelijk in het verleden 
gebeurde. Echter, vandaag de dag, is dit wereldwijd niet gebruikelijk in de psychia-
trische praktijk. Afhankelijk van de co-morbiditeit krijgen mensen met het label  
‘dissociatief’ een kans op enige vorm van therapie. Mensen die als psychotisch  
worden geïdentificeerd wordt echter nog veel te vaak de kans onthouden om het  
belang te verkennen van terugzien op en het hoofd bieden aan een pijnlijk verleden. 

Herstellen van ernstig psychisch lijden is onlosmakelijk verbonden met empower ment 
en emancipatie (Slade & Longden, 2015). Deel twee van dit proefschrift pre senteert 
het empowerment-concept dat verwijst naar een individueel proces van verandering 
waarin individuele sterke kanten, talenten en mogelijkheden worden (her-) ontdekt, 
ontwikkeld en bekrachtigd. In hoofdstuk vier wordt een studie gepre senteerd naar de 
inhoud en betekenis van empowerment volgens 56 personen die de ervaring hebben 
van ernstig en aanhoudend psychisch lijden. Zij verkenden aspecten van ‘empower-
ment’ met behulp van de methode Concept Mapping. De respondenten formuleerden 
een totaal van 96 aspecten op basis waarvan acht domeinen geaggregeerd konden 
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worden: (1) ontluikend zelfgevoel, (2) herstelwerk, (3) verbondenheid, (4) basisvoor-
waarden, (5) sociale steun, (6) een betrokken leefgemeenschap, (7) sociale zekerheid, 
(8) goede hulp. Empowerment bleek een concept met vier dimensies: lijfsbehoud,  
le venskunst, verbondenheid en goede hulp. Opvallend is de nadruk die de respondent-
en legden op ‘het gewone leven’. Voor mensen met psychische kwetsbaarheden wordt 
empowerment niet gefaciliteerd door interventies in/door de traditionele psychiatrie 
waarin wordt gefocust op symptomen en ziekte, zoals bijvoorbeeld leren omgaan 
met de stoornis of psychiatrische hulp of psycho-educatie. Integendeel, het empo wer-
mentproces wordt gestuurd door het (opnieuw) leren om een gewoon, alledaags en 
betekenisvol leven te leiden. Het is een kwestie van het ontwikkelen en versterken  
van mentale veerkracht en weten dat iemand wordt gewaardeerd in een normale  
sociale context, in normaal menselijke relaties; het gaat over verbondenheid en 
wederkerigheid.  

Hoofdstuk vijf presenteert de psychometrische eigenschappen van de Nederlandse 
Empowerment Lijst (NEL). De NEL werd ontwikkeld op basis van de inbreng van 
mensen met psychische kwetsbaarheden uit heel Nederland om een adequate in-
houdsvaliditeit te garanderen. De NEL bevat 40 uitspraken waarmee respondenten 
het eens of oneens kunnen zijn. Een principale componenten analyse leverde zes inter-
preteerbare subschalen op: Sociale steun, Professionele hulp, Verbondenheid, Veer-
kracht en perspectief, Zelfmanagement en een Betrokken gemeenschap. De interne 
consistentie was goed; de items vormen een samenhangend geheel. De discriminante 
validiteit was ook goed. Hoewel er logischerwijze sprake was van een verband tus-
sen de NEL en constructen zoals kwaliteit van leven, mentaal welbevinden, behoef-
ten en psychopathologie, was er geen sprake van elkaar grotendeels overlappende 
constructen. De convergerende validiteit was zoals verwacht beter voor de ‘Mental 
Health Confidence’ lijst dan voor de Boston Empowerment lijst, hetgeen de behoefte 
aan een cultuurgevoelige vragenlijst lijkt te bevestigen. De Nel toont goede reprodu-
ceerbaarheid en bleek gevoelig voor een cliëntgestuurde interventie. 

De NEL is ontworpen vóór de publicatie van het begrippenkader CHIME (Leamy et al, 
2011), waarmee het duidelijk enige conceptuele overlap heeft. De dimensies van de Nel 
duiden, net als het CHIME-kader, op 1) het belang van inspirerende bekrachtiging en 
steun voor een narratieve ontwikkeling van het zelf, 2) de nadruk op ggz-organisaties 
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die bouwen aan inclusieve gemeenschappen, de toegang tot onderlinge steun en zelf-
hulp faciliteren en veilige opvang creëren en 3) hulpverleners met vaardigheden om 
zelfmanagement te stimuleren.  

Conceptueel beschrijft de lijst gevoelens, competenties en acties die persoonlijke em-
powerment weergeven (veerkracht en perspectief, zelfmanagement, verbondenheid), 
en de bronnen die dit proces steunen (sociale steun, professionele hulp, een betrokken 
gemeenschap). De eerste factor ‘veerkracht en perspectief’ beschrijft de kern aspec ten  
van persoonlijke empowerment: identiteit, zelfwaardering, controle, wilskracht en 
perspectief. Een kortere versie van de NEL met 25 items kan worden samengesteld uit 
de items van deze subschaal samen met sociale steun en verbondenheid. De NEL werd 
ontwikkeld met en voor volwassenen met psychiatrische handicaps en werd psycho-
metrisch getest in zowel klinische als ambulante voorzieningen, als ook in cliënt-
gestuurde initiatieven. Tot nu toe is de vragenlijst gebruikt in een breed scala aan 
voorzieningen in en buiten de GGZ in Nederland en België, waaronder maatschap-
pelijke opvang, voorzieningen voor mensen met visuele, verstandelijke of lichamelijke 
beperkingen, de jeugdzorg en het welzijnswerk. 

Deel drie gaat over de ontwikkeling en evaluatie van HEE, het in de cliëntenbewe- 
ging ontwikkelde herstelprogramma. Hoofdstuk zes beschrijft HEE (Herstel,  
Empowerment en Ervaringsdeskundigheid). Dit omvattende herstelprogramma werd 
ontwikkeld en geleid door GGZ-cliënten. Doel ervan was om effectieve methoden te 
ontwikkelen waarmee GGZ-cliënten zelf hun herstelwerk konden oppakken. Het HEE 
programma voorzag in herstelwerkgroepen en de trainers en coaches die het uit-
voerden waren zelf ook cliënt (geweest). Ze gaven hun kennis van en ervaringen met 
herstel van psychisch lijden door aan anderen. Lange termijn doel was om op zoveel 
mogelijk manieren empowerment processen mogelijk te maken. Hoofdstuk zeven 
presenteert een gerandomiseerde effectstudie naar HEE. In Nederland raakte HEE,  
of delen uit het HEE-programma, steeds populairder bij mensen met psychische 
kwetsbaarheden en bij zorgaanbieders die streefden naar het faciliteren van herstel 
in hun organisaties. Deze zorgaanbieders stimuleerden hun cliënten om het pro-
gramma te implementeren. Een nationaal team van ervaringsdeskundigen werd 
regelmatig ingehuurd om kick-off bijeenkomsten te geven, cliënten te steunen bij hun 
herstel en bij het ontwikkelen van herstelverhalen, mensen met psychische kwets-
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baarheden te coachen in hun ontwikkeling als ervaringsdeskundige, mede-cliënten 
en hulpverleners te trainen, lezingen te geven en nieuwe programma modules te 
ontwikkelen. Tussen 2004 en 2007 werden op vier verschillende onderzoeksplekken 
163 mensen met een ernstige psychische aandoening gerandomiseerd toegewezen 
aan HEE en aan ‘zorg zoals gebruikelijk’. Een opvolgende meting vond plaats na 24 
maanden. De primaire uitkomstmaten op respondentniveau waren empowerment, 
vertrouwen in eigen mentale veerkracht en eenzaamheid. De secundaire uitkom st-
maten waren kwaliteit van leven, zelf gerapporteerde symptomen, zorgconsumptie, 
zorgbehoeften en de maatschappelijke situatie (werk, klinisch verblijf). De uitkomst 
op het niveau van het primaire proces was een succesvolle implementatie en duur-
zaamheid (aanhoudende deelname aan het programma van meer dan 50% gedurende 
twee jaar). Het programma werd succesvol geïmplementeerd en deelname bleek voor 
een meerderheid van de deelnemers duurzaam gedurende de 24 maanden. HEE had 
een kleine positieve invloed op vertrouwen in eigen mentale veerkracht en zelf gerap-
porteerde symptomen en er waren geen duidelijke negatieve effecten. Door cliënten 
ontwikkelde en gestuurde herstelprogramma’s kunnen op een duurzame manier 
geïmplementeerd worden in traditionele geestelijke gezondheidszorg organisaties. 
Ook zijn ze geschikt om geëvalueerd te worden met traditionele trial methoden.  

De resultaten wijzen uit dat cliëntgestuurde herstelprogramma’s herstelprocessen 
kunnen faciliteren. HEE bleek samen te hangen met een verhoogd vertrouwen in de 
eigen mentale veerkracht, minder zelf gerapporteerde symptomen, minder zorgbe-
hoeften en een verlaagd risico op klinisch verblijf of verblijf in een woonvorm. Hoewel 
de omvang van de effecten klein zijn (0.1/0.15 gedurende twee jaar), is de combinatie 
van resultaten consistent: meer vertrouwen in eigen mentale veerkracht resulteert in 
een beter omgaan met behoeften en symptomen, resulterend in minder institutionele 
afhankelijkheid. Deze bevindingen hebben belangrijke implicaties. Er is natuurlijk 
nog steeds veel discussie over de ingrediënten van herstelsteunende initiatieven, hun 
kosten-effectiviteit en hoe ze moeten worden geïmplementeerd. Maar door cliënten 
ontwikkelde en cliëntgestuurde herstelsteunende interventies zouden moeten worden 
beschouwd als de kern elementen van zorg (Castelein et al, 2015). De huidige studie 
laat kleine effecten zien op zowel herstel uitkomstmaten (vertrouwen in eigen veer-
kracht) als op de traditionele klini sche uitkomstmaten (symptomen en behoeften).  
De kleine omvang van de effecten kan aan diverse factoren worden toegeschreven. 
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Allereerst zijn de bevindingen in overeenstemming met de meta-analyses naar onder-
linge steun en zelfhulp: ook daar zijn de effecten klein en onzeker (Davidson, 2015, 
Davidson et al, 2012, Lloyd-Evans et al, 2014). Een belangrijke en opvallende factor 
die kan ver klaren waarom de impact niet sterk is, is dat onderlinge steun en zelfhulp 
onveran derlijk wordt georganiseerd in de context van mainstream ggz-organisaties. 
Het is aangetoond dat herstelbevorderende interventies kunnen falen, omdat de 
omarming ervan of de betrokkenheid erbij door de bestaande structuren in de ggz 
suboptimaal kunnen zijn (Henderson et al, 2015, Thornicroft et al, 2013). 

De mainstream ggz focust vaak op beperkingen die zouden samenhangen met de 
aandoening, in plaats van een focus op de mogelijkheden om te leven met psychische 
problemen (Slade & Longden, 2015). Eerder werd daarom de suggestie gedaan dat 
herstelsteunende praktijken het beste kunnen slagen in de context van zorgvuldig 
geplande proeftuinen van disruptieve verandering in zowel de gedachte achter als 
in de uitvoering van ggz. Ten tweede: de feitelijke participatie in HEE was relatief 
gezien laag en de sensitiviteitsanalyses laten zien dat de ware effect omvang aan-
zienlijk groter kan zijn dan werd gevonden in de ‘intention-to-treat’ analyses. Op de 
derde plaats kan het moeilijk zijn om existentiële herstel ‘uitkomsten’ op te sporen met 
traditionele methoden zoals schalen. Meer onderzoek is nodig: een combinatie van 
kwalitatieve en kwantitatieve methoden kan nodig zijn om veranderingen in herstel-
uitkomsten door de tijd heen vast te stellen (Lloyd et al, 2010). Ten vierde is HEE een 
continu zich ontwikkelend fenomeen en mogelijk waren ten tijde van het onderzoek 
sommige onderdelen nog suboptimaal om de gewenste uitkomsten van herstel te 
bereiken. Ten vijfde zijn herstelprocessen niet lineair en vraagt herstel veel meer tijd 
dan de één tot twee jaar die de trial duurde. Op de zesde plaats: hoewel het aanhou-
dende succes van HEE in veel delen van Nederland een zekere mate van ‘organisa-
tional readiness’ suggereert, hebben we dit niet formeel onderzocht en er zal wat dit 
betreft ten tijde van de trial ongetwijfeld grote variatie zijn geweest op de diverse 
plaatsen. De kracht van het onderzoek was de focus op een door cliënten ontwikkeld 
en gestuurd paradigma. 

Er is geen sterk bewijs dat er verbetering optreedt op uitkomsten van psychische 
gezondheid als cliënten of ervaringsdeskundigen worden aangesteld om zich als 
hulpverleners te gedragen in ggz-organisaties (Pitt et al, 2013). Cliëntgestuurd onder-
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zoek en cliëntgestuurde interventies in overeenstemming met herstelprincipes en  
met beleidsdoeleinden krijgen echter steeds meer steun. Enkele van de beperkingen-
van de studie werden hierboven al genoemd. Er was geen kwantitatieve informatie 
beschikbaar over de modelgetrouwheid op de diverse locaties. Kleine afwijkingen  
zijn mogelijk. We volgden echter wel de implementatie door centraal toezicht en het 
regelmatige bezoeken van de onderzoekslocaties. Ook werden niet alle deelnemers  
individueel gerandomiseerd omwille van logistieke redenen. Cliënten van de 
bescherm de woonvormen werden geclusterd per woonvorm en deze clusters werden 
gerandomiseerd. Dit werd noodzakelijk geacht om onderlinge beïnvloeding te redu-
ceren die zou ontstaan wanneer cliënten die samenwonen aan verschillende condi-
ties zouden worden toegewezen. Ook gebruikten we een zelfrapportage instrument 
(CAPE) ongeacht de mate van inzicht en reflectie (Liraud et al, 2004) bij respondenten 
voor metingen die traditioneel worden uitgevoerd door hulpverleners. Tot slot was ten  
tijde van de studie nog geen uitgebreide, handboekmatige beschrijving van HEE  
beschikbaar met duidelijke ijkpunten op basis waarvan de modelgetrouwheid van  
de implementatie gedetailleerd kan worden vastgesteld. De interventie was daardoor 
lange tijd moeilijk te repliceren. Het huidige onderzoek is echter een eerste pilot in  
een poging om op de langere termijn een uitvoerig gedocumenteerd programma  
te ontwikkelen voor hervormingen in de geestelijke gezondheidszorg in Nederland 
(Delespaul et al, 2016).
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SUMMARY 
This thesis is about recovery, empowerment and experiential expertise, three con-
cepts that become more and more popular in (long term) mental health practice in 
The Netherlands. The aim was to better understand how the experiential know ledge 
that was developed within the psychiatric user movement, contributes to and facili-
tates how persons with severe and long term mental distress can help themselves, 
and how this knowledge can be incorporated in the language of evidence-based prac-
tice, setting up a dialogue between user-based and professional-based perspectives.  

Part one of this thesis explores the concept of recovery. Recovery refers to the per-
sonal process of regaining control over one’s life after a mental breakdown and 
the user-developed vision on how to overcome severe psychological distress. Reco-
very offers a hopeful perspective for persons who suffer from severe, long term and 
sometimes disruptive mental distress and have lost all perspectives on a meaningful 
life. It is not the same as cure. Persons in recovery can still have symptoms, but with 
adaptations and personalized support, they are able to build a new and meaningful 
life around these symptoms. The recovery concept is powerful. Psychiatric patients 
involved in the process of recovery shift the focus from resignation from dreams and 
goals due to the overwhelming symptoms of the psychiatric disorder, to new possibili-
ties, focus and control over one’s own life. Users of psychiatry develop their stories 
of recovery based on individual experiences and the knowledge derived from these 
experiences. They exchange their personal stories about how they manage to build a 
meaningful live despite severe mental distress. Through these stories they can testify: 
‘this is who I am, this is my vulnerability and by doing this or avoiding that, others 
can help me’. The most important aspects of recovery seem to be: growing beyond 
the diagnostic label and develop a sense of self as a person. Fundamentally, recovery 
is about daily life: it provides long term psychiatric patients with a strategy with 
which they can abandon their psychiatric identity (‘de-psychiatrize’ themselves) and 
become human again, with a sense of purpose. The perspective of recovery allows a 
developmental process from being a disorder to dealing with life, without outcome 
demands of ‘normality’ and ‘societal success’. Chapter one is an experience-based 
illustration of what recovery processes can look like. Recovery means struggling 
beyond overwhelming suffering and building a life around persistent complaints 
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and vulnerabilities. The work of recovery also aims at overcoming iatrogenic effects 
of psychiatry. Growing beyond the psychiatric diagnosis and regaining humanity, 
finding new hope and develop new personal meaning of what is happening adds to 
healing from the essentially violent psychiatric system. Although recovery is not only 
a psychological construct, in the first years of the recovery movement the focus was 
on psychological processes of change within the person. Chapter two presents an 
experience-based paper on the association of early childhood trauma and psychosis  
later in life. This association was made visible through user stories of recovery and 
discovery of the context in which problems could develop (Read et al., 2005) and 
through the voice hearing movement (Corstens et al., 2014). There is now strong 
 scien tific evidence for this association (Varese et al., 2012), but the dissemination 
of this knowledge to innovative care is lagging. Although for first-onset patients a 
routine screening of traumatic experiences is deploying, there are many victims of 
childhood abuse in long term mental health care with undetected trauma histories 
and neglect of adequate help, which some mental health institutions are attempting 
to take ser iously (Kees Lemke, personal communication, 2015). Current psychiatric 
practice still considers psychosis and dissociation as mutually exclusive, the first 
assumed to be a genetic organic disorder and the latter contextual, trauma-related. 
We now know that both dissociation and psychosis are personal ways of reacting to 
overwhel ming life circumstances, potentially triggered by underlying vulnerabilities 
as a result of genes and life histories. Dissociation, with onset early in life as a neces-
sary survival strategy, can evolve into or perhaps even cause psychosis.(Longden et 
al., 2016, McCarthy-Jones & Longden, 2015) 
 
In chapter three, this process is illustrated by describing psychotic experiences,
which can easily be seen as symptoms of what the psychiatric tradition calls ‘schizo-
phrenia’. Only in the context in which these experiences became real, can they be 
understood. Apparently abnormal behaviour can be very logical if considered in the 
context in which they originated. Recovery is facilitated when the content of what is 
generally considered as psychotic phenomenon is taken seriously and is related to 
painful truths of the past. Dissociation is an important mechanism to survive and 
isolate unbearable and overwhelming emotions. It is an important coping mechanism 
for traumatic experiences during childhood. However, it can also be the cause of, or a 
fertile ground for, the development of psychotic symptoms. These symptoms conceal 
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meaningful relational aspects experienced in harsh circumstances. They can be 
translated into what really happened in the past. Yet, to date, this has not been com-
mon practice in psychiatric services around the world. Depending on co-morbidity, 
those labelled ‘dissociative’ have a chance to get some kind of therapy. Those people 
identified as psychotic, however, are still often denied the opportunity to explore  
the significance of having had a painful past that can be addressed. 

Recovery from major psychiatric suffering is inextricably related to empowerment 
and emancipation.(Slade & Longden, 2015). Part two of this thesis presents the 
concept of empowerment which refers to an individual process of change in which 
individual strengths, talents and possibilities are (re)discovered, developed and ascer-
tained. In chapter four, a study is presented on the content and meaning of empow-
erment in the exper ience of 56 persons with severe mental illness. Using a method 
called Concept Mapping, we explored the aspects as they relate to ‘empowerment’. 
A total of 96 statements were formulated that were aggregated into eight domains:  
(1) Emerging sense of self, (2) Recovery work, (3) Basic conditions, (4) Connectedness, 
(5) Social support, (6) A caring community, (7) Social security, (8) Adequate help. Em-
powerment emerged as a concept with four dimensions: survival techniques, life art, 
connectedness and adequate help. The emphasis that the subjects placed on ‘normal 
life’ is striking. For people with psychiatric disabilities, empowerment is not facilita-
ted by interventions from traditional psychiatry that focus on symptoms and illness 
experiences, for example ‘learning to deal with the disorder’, ‘psychiatric support’ or 
‘psycho education’. In contrast, the process of empowerment is driven by (re-)learning 
to lead an ordinary, normal life with a sense of purpose. It is a matter of developing 
and strengthening mental health and knowing that one is valued in a normal social 
context, in normal human relationships; it is about connectedness and reciprocity.  

Chapter five presents the psychometric properties of the Netherlands Empowerment 
List (NEL). The NEL questionnaire was created by people with mental disabilities from 
all over the Netherlands, in order to ensure adequate content validity. The NEL has 
40 statements with which respondents can agree or disagree. Principal component 
analysis produced six interpretable subscales: Social support, Professional help, 
Connectedness, Confidence and purpose, Self-management and a Caring community. 
Internal consistency was good, with the items forming a coherent whole. Discrimi-
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nant validity was also good. Although there was a degree of association between 
NEL and constructs of quality of life, mental well-being, needs and psychopathology, 
these correlations were not so high that they can be considered as largely overlap-
ping constructs. Convergent validity was, as expected, better for the Mental Health 
Confidence Scale than for the Boston Empowerment Scale, suggesting the need for a 
culturally sensitive scale. The NEL showed good reproducibility and was responsive 
to a user-led intervention. The NEL was devised before the publication of the CHIME 
framework (Leamy et al., 2011), with which it clearly shows conceptual overlap. The 
dimensions of the NEL, similar to the CHIME framework, point to the importance 
of kindling strength and support for self-narrative development. This promotes the 
role of mental health services in building inclusive communities enabling access to 
peer support as well as providing sanctuaries, and clinical skills that promote self-
management. Conceptually, the scale describes feelings, competencies and actions 
reflective of personal empowerment (confidence and purpose, self-management, 
connectedness), and the resources in support of this process (social support, profes-
sional help, caring community). The first factor ‘Confidence and purpose’ describes 
core aspects of personal empowerment: identity, self-esteem, control, willpower and 
purpose. A shorter 25-item version of the NEL can be composed using this subscale in 
combination with social support and connectedness. The Netherlands Empowerment 
List was developed with and for adults with psychiatric disabilities and was psycho-
metrically tested in institutionalized and non-institutionalized settings, as well as in 
consumer-run initiatives. To date, the scale has been used in a wide range of settings 
in and outside mental health care in the Netherlands and Belgium, including services 
for homeless people, youth care, social work, visual impairments, intellectual disa-
bilities, and physical revalidation.
  
Part three is about the development and evaluation of the TREE user-initiated  
reco very strategy. Chapter six describes TREE (toward Recovery, Empowerment and  
Experiential expertise) or TREE in Dutch (Herstel, Ervaringsdeskundigheid en Em-
powerment). This comprehensive recovery strategy was developed and led by service 
users. It was intended to provide effective methods to help them to take the lead of 
their own recovery process. The TREE program facilitated user self-management 
groups and was staffed by trainers who were themselves service users and passed on 
their know ledge and experiences with respect to mental health difficulties to others.  
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The long term aim was to facilitate empowerment in as many ways as they could. 
Chapter seven presents a randomized controlled trial on TREE. In the Netherlands, 
the TREE programme, or parts of it, became increasingly popular among people with 
psychiatric disabilities, as well as among care providers who intended to facilitate 
recovery in their services. Mental health care organisations therefore supported 
their users to implement the program. A national team of experiential experts was 
frequently hired to provide kick- off meetings, support users and survivors in their 
recovery and in building recovery narratives, coach persons with psychiatric disabili-
ties to become experiential experts, train fellow users and survivors of psychiatry 
and professionals, give lectures and design new programme modules. From 2004 to 
2007, 163 participants with severe mental illness at four Dutch sites were randomly 
assigned to TREE and care (struggling) as usual. Follow- up measures were collected 
at 24 months. Primary patient outcome measures were empowerment, mental health 
confidence, loneliness and quality of life. Secondary patient outcomes were self-
reported symptoms and care needs. The primary process outcome was successful 
implementation and sustainability (continued engagement in more than 50 per cent 
of the programme over the two-year period). The program was implemented success-
fully and sustained over the course of 24 months in the majority of participants. TREE 
had a small positive impact on mental health confidence and self-reported symptoms 
and no apparent negative effects. User-developed/run recovery programmes can be 
implemented in a sustainable way in traditional mental healthcare services. Also, 
they are open to evaluation by traditional trial methodologies. Results suggest that 
they may facilitate recovery processes. TREE was associated with increased mental 
health confidence, less self-reported symptoms, lower level of need for care and re-
duced risk of institutional residence. Although effect sizes were small (in the order of 
0.1/0.15 over 2 years), the combination of results is consistent as higher levels of men-
tal health confidence may result in better coping with needs and symptoms, resulting 
in reduced institutional dependence. These findings have important implications. Of 
course there is still much debate about the ingredients of recovery oriented services, 
their cost-effectiveness and how they should be implemented. But user-developed and 
user-led recovery-based interventions should be considered core elements of care 
(Castelein et al., 2015). The current study showed small effects on both recovery (men-
tal health confidence) and traditional clinical outcomes (symptoms and needs). Small 
effect sizes may be attributed to several factors. First, the findings are in line with 
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meta-analyses of the peer-support literature suggesting small and uncertain effects  
(Davidson, 2015, Davidson et al., 2012, Lloyd-Evans et al., 2014). An important emer-
ging factor that may explain the lack of strong impact is that peer support inter-
ventions invariably are organised within the context of mainstream mental health 
services. It has been shown that recovery-promoting interventions can fail because 
uptake or engagement in existing mental health structures may be suboptimal  
(Henderson et al., 2015, Thornicroft et al., 2013). Mainstream mental health services 
often focus on limitations associated with disability, rather than the possibilities 
for life with mental health problems (Slade & Longden, 2015). It has therefore been 
suggested that reco very-oriented practice best succeeds in the context of carefully 
planned pilots of disruptive change, both in the rationale and operationalisation of 
mental health services (Delespaul et al., 2016). Second, actual per-protocol participa-
tion in HEE was relatively low and the sensitivity analysis suggests that true effect 
sizes may be considerably larger than suggested in the intention-to-treat analyses. 
Third, it may be difficult to capture ‘existential’ recovery outcomes with traditional 
metho dologies such as scales. Further research is required to study this issue; a  
combination of quantitative and qualitative methodologies may be required to cap-
ture changes in recovery outcomes over time (Lloyd et al., 2010). Fourth, TREE is an 
ongoing development, possibly some components are still suboptimal to reach the 
desired outcome of recovery. Fifth, recovery likely reflects a non-linear process that 
for many may take more time than the 1-2 years of the duration of the trial. Sixth, 
although persistence of TREE in many parts in the Netherlands suggests a degree 
of organisational readiness, this was not formally tested and may have been more 
variable in the initial phases of the trial in some sites. The strength of the study was 
the focus on a user-developed and user-led paradigm. There is no strong evidence 
that mental health outcomes improve if consumers are employed to act as professio-
nals of mental health services (Pitt et al., 2013). Anyway, there is growing support for 
consumer-led research and intervention in alignment with recovery principles and 
policy directives. Some of the limitations were already discussed above. No quantified 
information was available on ‘model fidelity’ at the different locations. Subtle devia-
tions are possible. We did, however, monitor the implementation with central super-
vision and regular site visits. Also, due to logistic reasons not all participants were  
individually randomised. Patients from the sheltered housing locations were clus-
tered by location and these clusters were randomly allocated. This was assumed  
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necessary to reduce reactivity because patients living together could contaminate 
conditions. Also, we used a self-report instrument (CAPE) regardless of insight (Liraud 
et al., 2004) to assess measures that are traditionally clinician-rated. Finally, TREE has 
not been extensively manualised, providing clear anchors allowing detailed assess-
ment of fidelity. It is therefore difficult to replicate. However, the current trial was a 
first pilot in a longer-term effort to develop a fully manualised programme for mental 
health reform in the Netherlands, as recently published (Delespaul et al., 2016).
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