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Dit proefschrift gaat over herstel, empowerment en ervaringsdeskundigheid in de 
psychiatrie. Hierin worden mijn persoonlijke ervaringen als psychiatrisch patiënt 
gecombineerd met zowel de ervaringskennis die in de cliëntenbeweging is opgebouwd 
als met de wetenschappelijke kennis in de psychiatrie. Het proefschrift is bedoeld 
om een dialectische discussie op gang te brengen en om de kloof tussen de verschil-
lende perspectieven te overbruggen. Door het perspectief van herstel zijn psychia-
trische cliënten zich meer bewust geworden van zichzelf als actieve en handelende 
individuen, alhoewel er ook dat ernstig en langdurig psychisch lijden is. ‘Therapie-
resistente’ cliënten zijn zich gaan realiseren dat er sprake kan zijn van de ‘cure trap’. 
Aangezien de psychiatrie lang niet zoveel geneest als in het algemeen wordt ver-
ondersteld (Delespaul et al, 2016) hebben mensen waardevolle jaren van hun leven 
verloren, omdat ze maar bleven wachten op een ‘wondermiddel’ (Labruyère, 2010: 
‘Verloren Jaren’, filmproductie): psychische kwetsbaarheden blijven immers bij tijd en 
wijle de kop opsteken en het verloop ervan op de lange termijn wordt grotendeels niet 
beïnvloed door behandelingen.  

In de cliëntenbeweging is de focus verschoven naar veerkracht als het vermogen 
om te gaan met deze aanhoudende kwetsbaarheid en de gevolgen daarvan. Om dit 
proces vanuit het perspectief van cliënten vast te kunnen leggen, was een vragenlijst 
nodig (de Nederlandse Empowerment Lijst). Met deze vragenlijst kan de cliëntenbewe-
ging beoordelen of de psychiatrie een bijdrage kan leveren aan het versterken van de 
veerkracht van cliënten. Anderzijds kan hiermee bekeken worden of de psychiatrische 
praktijk zo ingericht kan worden dat zij geen belemmering vormt voor het proces van 
opbouwen van veerkracht en voor de mogelijkheid om een zinvol leven te ontwikkelen 
ondanks de langdurige psychische kwetsbaarheden. Er bestaat weinig twijfel over 
het feit dat mensen die ernstig en ontwrichtend lijden, veel baat hebben bij onderlinge 
steun en zelfhulp. Tot voor kort was er echter weinig of geen bewijs dat die onderlinge 
steun en zelfhulp in de psychiatrie ook effectief waren. Het HEE-onderzoek levert een 
bijdrage aan de ontwikkeling van de inzet van ervaringsdeskundigheid als evidence 
based practice. Bij herstel is ‘evidence based practice’ niet de enige of noodzakelijker- 
wijs belangrijkste onderliggende dimensie. Het is wel belangrijk om het vanuit cliënt-
perspectief als grotendeels kwalitatief beschouwde herstelconcept te koppelen aan 
de kwantitatieve taal van evidence-based praktijken die het professionele perspectief 
en de professionele identiteit voeden. Alleen een dialectisch proces van waarheids-
vinding tussen twee relatief tegengestelde perspectieven kan voor oplossingen voor 
cliënten zorgen.  
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Geïsoleerd naast elkaar werken kan weliswaar het belang en de invloed van organisa-
ties dienen, maar dit is niet in het belang van individuele cliënten in hun zoektocht 
van herstel. Een kritische, dialectische interactie is nodig tussen het kwalitatieve 
herstelperspectief en het grotendeels kwantitatieve evidence based perspectief.

Dit proefschrift weerspiegelt een persoonlijke zoektocht tijdens mijn geworstel  
met een psychische kwetsbaarheid waardoor ik herhaaldelijk de regie over mijn  
leven ben kwijtgeraakt. Die zoektocht beslaat een periode van drie decennia en  
wordt gekenmerkt door drie wezenlijke thema’s die relevant zijn voor het parallelle  
proces waarin ik mij tot wetenschapper en bruggenbouwer heb ontwikkeld: 
• mijn persoonlijke levensgeschiedenis en ervaringen met een psychische  
 kwetsbaarheid en mijn zoektocht naar de juiste woorden om te beschrijven hoe  
 ik een ogenschijnlijk onontkoombare vervreemding kon ontgroeien die mijn lijden  
 met zich meebracht, een vervreemding waaraan hulpverleners feitelijk niets   
 konden doen (en die zij eigenlijk alleen maar versterkten);
•  de gedeelde ervaringen met mijn medereizigers op mijn herstelreis.  
 De cliëntenbeweging heeft de persoonlijke herstelverhalen geïntegreerd in  
 een omvattend veranderingsgericht raamwerk en daarnaast allerlei manieren  
 en strategieën ontwikkeld die herstelprocessen kunnen bevorderen;
•  de inspanningen om ervaringskennis invloedrijk te laten zijn in de reguliere  
 geestelijke gezondheidszorg. In een in toenemende mate evidence based ggz  
 kunnen professionals gestimuleerd worden om ervaringsgerelateerde cliënten  
 interventies te accepteren, door deze langs dezelfde kwantitatief wetenschappe    
 lijke meetlat te leggen die ook in de ‘state of the art’ psychiatrie worden gebruikt.

Een persoonlijke levensgeschiedenis is geen wetenschap, tenminste nóg niet. Maar 
met mijn eigen ervaringen als vertrekpunt en door de verhalen van anderen hierin  
te integreren, heb ik de gemeenschappelijke persoonlijke factoren onderzocht en 
verkend hoe deze een patroon vormen. Dit is in wezen een wetenschappelijke benade-
ring: het onderzoeken van onderliggende patronen van individuele levensverhalen  
en formuleren hoe deze kennis kan worden verspreid en veranderingen kunnen 
worden gefaciliteerd. Deze specifieke ‘wetenschappelijke’ benadering is uitgebreid 
beschreven in ‘Samen werken aan herstel: van ervaringen delen naar kennis over-
dragen’ (Boevink et al, 2002, Boevink en Hunsche, 2017). De waarde van wetenschap-
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pelijke kennis moet empirisch vastgesteld worden en wanneer er niets gedaan wordt 
om kennis naar de praktijk te vertalen, loopt de wetenschap het risico dat zij haar 
doel voorbij schiet – een zeer actueel thema in de traditionele biomedische neuro-
wetenschappen (Lumbreras et al, 2009, Paulus, 2015). De betrokkenheid van cliënten 
daarbij zorgt ervoor dat de focus van de zorg wordt verlegd naar het gewone dagelijk-
se leven – daar waar mensen willen slagen (een concept dat ontwikkeld is door GGZ 
Noord-Holland-Noord). Zinvolle activiteiten, betekenisvolle relaties, in staat zijn om te 
participeren en te genieten zijn de primaire doelstellingen van de meeste mensen. In 
de traditionele psychiatrie wordt exclusief de nadruk gelegd op wat er mis is en gaat 
men voorbij aan persoonlijke kracht en kwaliteiten. Is er wel sprake van relevante 
zorg als datgene wat echt telt voor cliënten in de zorg wordt genegeerd? Door cliënten 
erbij te betrekken, vindt een herwaardering plaats van elementen die voor cliënten 
in de ggz van belang zijn. Een wetenschap die zich laat inspireren door deze inbreng, 
werpt een ander licht op geestelijke gezondheid en resulteert in een betere invulling 
van de bijbehorende zorg (Delespaul et al, 2016).

De meeste hulpverleners zullen bevestigen dat het niet makkelijk is om ‘scientist- 
practitioner’ te worden. Het pad van een patiënt om tot een ‘scientist-user’ uit te  
groeien, is nog moeilijker begaanbaar en absoluut geen vanzelfsprekendheid.  
Je moet je eigen doorleefde ervaringen kunnen overstijgen en er op reflecteren.  
Je moet nieuwe perspectieven conceptualiseren en ontwikkelen zonder de verbinding 
met de oerbron te verliezen. Een ‘scientist-user’ is nooit alleen maar wetenschapper. 
Ervaringskennis blijft de belangrijkste bron en het kompas voor de koers van het  
proces van wetenschapsbeoefening. Daarnaast is de gangbare wetenschappelijke  
taal niet altijd toe te passen op het werk van een ‘scientist-user’, omdat het tradi-
tionele wetenschappelijke perspectief in de psychiatrie in hoge mate gericht is op 
kwantitatieve en neurowetenschappelijke paradigma’s die niet passen bij een ‘weten-
schap vanuit ervaringsdeskundigheid’. ‘Scientist-users’ staan dus voor een extra uit-
daging om een nieuwe taal te ontwikkelen, tussen de taal van de evidence based prak-
tijk en de taal van de hermeneutiek – de wetenschap van de betekenis; in de praktijk 
ligt de wetenschap van de cliëntenbeweging misschien het dichtst bij de traditie van 
het ‘verhalen vertellen’, een traditie die recentelijk een nieuwe impuls heeft gekregen 
op gebieden zoals de sociologie (Brinkgreve, 2014).
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Taal is belangrijk in de cliënten- en herstelbeweging. Het ontwikkelen van een  
persoonlijk verhaal (met zelf gekozen woorden) om te beschrijven wat het betekent 
om te leven met een ernstig, langdurig psychisch lijden, maakt deel uit van het proces 
van ‘ontpsychiatrisering’ en van het (her)ontdekken van een zinvolle identiteit als 
persoon. In de beginperiode van de herstelbeweging creëerden cliënten een niche  
of eigen plek in psychiatrische ziekenhuizen om elkaar te ontmoeten en ervaringen 
uit te wisselen. Cliënteninitiatieven zoals het ‘Cliënten Belangen Bureau’ in GGZ  
Eindhoven waren empowerende broedplaatsen waar psychiatrische cliënten veer-
kracht ontwikkelden, gemeenschappelijke besluitvorming organiseerden en allerlei 
andere activiteiten initieerden. Dit waren herstelwerkplaatsen, herstelacademies 
of reco very colleges avant la lettre. Deze vroege initiatieven vormen nu een inspira-
tiebron voor cliënten, hulpverleners en zorgaanbieders bij de ontwikkeling van een 
op herstel gebaseerde geestelijke gezondheidszorg. Zelfregiecentra hebben dezelfde 
doelstellingen buiten de psychiatrie, in de samenleving. Door deze ontwikkelingen 
wordt de psychiatrie opnieuw vormgegeven. Het gaat daarbij niet alleen om de 
ontwikkeling van herstelbevorderende omgevingen op geleide van ervaringsdeskun-
digen of op herstel gerichte steun van hulpverleners in de ggz. Het gaat ook om het 
opbouwen van allerlei soorten steunende netwerken in kleinschalige gemeenschap-
pen waar mensen met ernstige psychische aandoeningen een betekenisvol leven kun-
nen leiden en waar de pas ontdekte veerkracht in praktijk kan worden gebracht met 
het oog op het verwezenlijken van nieuwe zinvolle doelen. Dan is er pas echt sprake 
van integratie en gaat een wereld open waar geen plaats meer is voor stigmatisering  
en discriminatie.

De herstelbeweging in Nederland bestaat meer dan twintig jaar. Welke bijdrage heeft 
HEE aan deze beweging geleverd?De effectstudie naar HEE liet zien hoe herstelproces-
sen ontkiemen in contacten van onderlinge steun en zelfhulp. Dat wil niet zeggen 
dat herstelprocessen niet ook in de geestelijke gezondheidszorg kunnen ontstaan of 
bevorderd kunnen worden. Maar ondanks alle goede bedoelingen wordt er in de ggz 
van uitgegaan dat mensen ‘gehandicapt’ zijn en zorg nodig hebben, waardoor de 
legitimiteit van de sector voor een belangrijk deel wordt bepaald door een aanhou-
dende nadruk op evidence based symptoomreductie. Hierdoor raakt het idee op de 
achtergrond dat mensen zichzelf (en elkaar) kunnen en ook zouden moeten helpen. In 
een secto r waarin wel ervaringsdeskundigen maar geen professionals aanwezig zijn 
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of waarin ervaringsdeskundigen en professionals co-creatie van diensten daadwerke-
lijk in praktijk brengen, is dat inzicht veel vanzelfsprekender. Dat betekent dat er een 
door cliënten aangestuurde zorgsector nodig is om herstelondersteuning daarin te  
bevorderen. Deze cliëntgestuurde sector gebruikt de kennis die in de loop der jaren 
is opgedaan door ervaringsdeskundigen. Door persoonlijke getuigenissen uit lokale 
culturen met elkaar uit te wisselen en te bundelen worden onderliggende patronen 
duidelijk. Dit is een gezamenlijk proces dat zichzelf continu opnieuw uitvindt en 
vernieuwt tijdens de wederzijdse verkenning van elkanders verhalen. Deze aanpak 
contrasteert sterk met de behoudende praktijken van professionals in de ggz. Daarin 
wordt de nadruk gelegd op traditionele oplossingen en een klassieke organisatie van 
psychiatrische zorg, alsof de voortzetting van deze status quo een doel op zich is. 

Deze strategieën zijn niet flexibel en spelen niet in op de echte behoeften van cliënten. 
Vanuit het perspectief van cliënten dient de psychiatrische zorg steun te bieden bij 
de manieren waarop zij invulling willen geven aan hun leven, die te faciliteren en te 
helpen bij het omgaan met belemmeringen. Vaak komt de focus van professionele 
psychiatrische zorg niet overeen met die behoefte. Wij zijn er nog niet. Er ligt nog 
veel werk. Daarbij gaat het niet alleen om veranderingen in de ideeën en verwach-
tingen van cliënten, familieleden en hulpverleners, maar bijvoorbeeld ook om het 
ondersteunen van onderzoek naar de wetenschappelijke basis voor geïntegreerde 
zorg strategieën. Het academische User Research Centre (Robotham et al, 2016) 
vormt het primaire instrument om deze wetenschappelijke basis te ontwikkelen voor 
herstelondersteuning, zodat deze verder ontwikkeld kan worden en geïmplementeerd 
in de reguliere psychiatrie. Daarvoor is een netwerk van gemotiveerde ervarings-
deskundige onderzoekers nodig in een open academische omgeving met een kwalita-
tief hoogwaardige, creatieve en onbevooroordeelde dialectische onderzoekspraktijk, 
die on-site wetenschappelijke begeleiding biedt en de nodige financiële kanalen weet 
aan te boren. Bovendien biedt deze aanpak de promovendi bij het User Research  
Centre een perspectief op een baan en dat is weer van invloed op hun eigen herstel-
proces. 

Is het mogelijk om een ggz netwerk te creëren dat echt persoonsgericht is en op  
efficiënte wijze kennis weet te ontlenen aan de levens van haar cliënten, hun familie-
leden en hulpverleners en dat resulteert in herstelpraktijken die de autonomie van 
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cliënten herstellen? Aldus verkregen kennis is geïmplementeerd in de ‘van onder op’ 
beweging De Nieuwe GGZ (DNG) in Nederland (Delespaul et al, 2016). DNG beoogt de 
ggz praktijk te veranderen en is gegrondvest op zowel enkele van de meest belangrijke 
thema’s in de cliëntenbeweging in de ggz, als ook op (een nieuwe en kritische interpre-
tatie van) ‘evidence-based’ praktijken volgens de laatste stand der wetenschap.  
De Nieuwe GGZ rust op drie pijlers:
•  een andere visie op wat van belang is voor psychische gezondheid, waarbij   
 de aandacht wordt verlegd van symptoomreductie naar functioneren in het   
 dagelijkse leven en een gevoel van zinvolheid (behoeften, doelen en interven-  
 tiestrategieën);
•  een andere visie op de inzet van middelen die significant kan bijdragen aan 
 publieke geestelijke gezondheid en die de kloof kan overbruggen tussen zelfhulp,   
 onderlinge steun en professionele/niet-professionele zorg en steun, zodat een   
 effectieve, daadwerkelijk multideskundige, triadische zorg wordt gerealiseerd;
•  een andere visie op gemeenschappen: de oude, geïntegreerde zorgstrategieën   
 waren gebaseerd op een face-to-face-zorg met vaak een te optimistisch uit  
 gangspunt, waarbij cliënten ‘verstikt’ werden. In de nieuwe situatie kunnen   
 virtuele gemeenschappen geactiveerd worden om de face-to-face-zorg aan te
 vullen, waardoor concrete hulp mogelijk is op basis van gemeenschapszin en
 onderlinge relaties, waarbij de anonimiteit gewaarborgd blijft.

Het inzetten van ervaringsdeskundigheid is nooit een doel op zichzelf geweest, 
maar een middel om een doel te bereiken. Het doel is om cliëntervaringen en erva-
ringskennis te gebruiken om de kloof te overbruggen tussen wat cliënten nodig heb-
ben, willen en/of vragen en de dagelijkse praktijk in de psychiatrie. Dankzij de herstel-
beweging – mensen met ernstig psychisch lijden ontwikkelden een taal om hun lijden 
en hun levens met dat lijden te beschrijven en daarover met anderen te delen – is een 
bewustzijn gecreëerd van wat mensen kunnen doen om zichzelf te helpen en van wat 
hun herstelpogingen belemmert. Ggz-cliënten hebben zo manieren gevonden om de 
dagelijkse gang van zaken in de psychiatrie te beïnvloeden. Er ontstond wederzijdse 
beïnvloeding tussen hun perspectieven en kennis en de perspectieven van professio-
nals in de ggz en, zij het in veel mindere mate, wetenschappelijke kennis. Deze weder-
zijdse beïnvloeding, een vruchtbare uitwisseling over hoe zorg en ondersteuning voor 
mensen met ernstig psychisch lijden kan aansluiten bij deze mensen en bij hun levens, 
is precies het doel van de inzet van ervaringsdeskundigheid.
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DNG kan deels gezien worden als uitwerking van het werk dat in het kader van  
dit proefschrift is verricht: een instrument om nieuwe praktijken te ontwikkelen  
die geïnspireerd zijn door de hoognodige, multideskundige dialectische co-creatie.  
Het gaat bij DNG nadrukkelijk niet om het doorvoeren van een ‘voorgeschreven’  
systematische landelijke verandering. Het gaat om het opzetten van kleinschalige 
proeftuinen (in gebieden met ongeveer 15.000 inwoners) verspreid over het land waar 
cliënten, familieleden en professionals gezamenlijk nieuwe praktijken ontwikkelen 
aan de hand van hiervoor genoemde principes. De nadruk ligt daarbij op de samen-
leving, het belang van onderlinge relaties, een nauwe samenwerking met huisartsen-
praktijken, een door cliënten aangestuurde sociale economie, Open Dialogue crisisin-
terventies, het belang van versterkingg van bronnen van steun en middelen tot steun 
en, meer in het algemeen, veerkracht versterkende praktijken. En ten slotte: minder 
nadruk op de op richtlijnen gebaseerde symptomatische behandelescalaties en meer 
aandacht voor een gefaseerde, door de context bepaalde zorg. Een herwaardering 
van de evidence based zorg kan een bijdrage leveren aan het veranderende landschap 
van de ggz in West-Europa, die op dit moment wordt gekenmerkt door een groeiend 
verlies aan kwaliteit (Van Sambeek et al., 2011) en die zelfs al als disfunctioneel wordt 
aangemerkt (Commissie Schizofrenie, 2012). Door die herwaardering wordt een  
accurate wetenschappelijke waardering mogelijk van de effecten van onderlinge  
rela ties en samenleving, factoren die verantwoordelijk zijn voor veel verbeteringen 
in de gerandomiseerde trials van specifieke farmacologische en farmaceutische 
interventies. Daarnaast dient er significant in User Research Centra geïnvesteerd 
te worden om een bijdrage te leveren aan de co-creatie van nieuwe praktijken met 
academische input van cliënten om het rijke scala aan verhalende hersteltradities en 
-praktijken te complementeren. Binnen deze veranderende dynamieken van perspec-
tieven op instrumenten en identiteiten is een reeks van Socratische dialogen nodig 
over multi-expert co-creatie op het gebied van de geestelijke gezondheidszorg.  
Alleen op die manier kunnen we door naar een volgende fase van uitdagingen  
aangaan waarvoor ernstig psychisch lijden in onze samenleving ons stelt. 
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