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OPERATIE 
PSYCHISCHE 
HANDICAP
Het doel en de 
bedoeling
Als mensen met ‘blijvend psychisch anders-zijn’ in deze samenleving mee willen 
spelen, is het nodig om daar beeld, taal en erkenning voor te vinden.
Hoe kun je jezelf begrijpen en eigenwaarde ontwikkelen?
Hoe kunnen mede-mensen rekening met je houden?
Hoe kun je hulpmiddelen en aanpassingen verzinnen?
Hoe kun je je aanpassen en meedoen als dat anders-zijn niet concreet uit te 
leggen is?
Zonder beeld van blind geen blindengeleidehond en geen aangepaste software, 
zonder woorden voor de persoonlijke gevolgen van multiple sclerose of reuma 
geen aangepaste woning.

In onze samenleving gebruiken we voor blijvende beperkingen het begrip 
‘handicap’. 
In de meeste landen om ons heen is die benadering voor psychische 
problematiek ook ingeburgerd. Hoewel meestal nauwelijks uitgewerkt in 
leefwereld-taal.
In Nederland worden de woorden ‘handicap’ en ‘beperking’ in en om de 
psychiatrie wel gehanteerd, maar niet consequent, onzorgvuldig en tot 
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overmaat van ramp geheel ziektebeeld-gebonden. Wat de waarde tot  
nul reduceert.
Handicap-denken verschuift de focus juist van oorzaak naar gevolg. 
Gevolgen voor het dagelijks wonen, werken en samenleven. Met name dat 
laatste is een kunst als de beperking, het ‘anders’ beleven en betekenis-geven 
in het spectrum van contact en communicatie zit.

Hoog tijd voor een inhaalslag

Met het prettige voordeel dat we bij ‘Operatie Psychische Handicap’ vanaf de 
start alert kunnen zijn op het doel voor de betrokken ‘mensen met afstand tot de 
mainstream-maatschappij’:
• Het recht op zijn wie je bent zonder onteigening en waarde-veroordeling.
• Het recht op meespelen in deze samenleving waar iedereen thuis hoort: 

koers inclusief.
• De verantwoordelijkheid om bij te dragen aan het collectief.

Dat is voor mensen met een handicap (welke handicap of beperking dan ook) op 
het moment nog niet vanzelfsprekend.
Hier kunnen we als ‘nieuwkomers’ een handje helpen.
In deze tijd waar onze maatschappelijke parkeergarages in sneltrein-tempo 
ontmanteld worden, moeten we op de rijdende trein springen. Anders missen 
mensen met een psychische handicap letterlijk en figuurlijk hun aansluiting.

Operatie Psychische Handicap is ook een vertaalslag, een communicatie-brug 
tussen het eiland van de psychiatrie en de gemeente als lokale landingsbaan in 
de maatschappij. 
Een brug heeft twee pijlers nodig, anders is er geen sprake van verbinding.
Daarom is het dubbel mooi dat de Gemeente Groningen haar 
verantwoordelijkheid neemt.
Door zich te profileren als één van de 25 Nederlandse ‘koplopergemeenten’ die 
de komende twee jaar samen gaan werken om het VN-verdrag in hun gemeente 
concreet in te voeren.
En door deze ‘verkenningstocht’ mogelijk te maken. 
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Zodat de kans groter wordt dat ook mensen met een psychische beperking 
volwaardig mee kunnen liften met deze mooie ontwikkelingen.

De brochure ‘(On)gewoon een Psychische Handicap’ is met workshop-
programma en praktisch bruikbare bijlagen, een eerste aanzet.
Het is de bedoeling dat het materiaal gebruikt wordt om binnen en vooral buiten 
het Zorg-eiland mee te oefenen en te experimenteren.

Op weg naar een verbeterde versie.

BTB-proof: Bereikbaar, Toegankelijk en Bruikbaar.

Een bijdrage aan onze gevarieerde samenleving 

Koers inclusief

Marlieke de Jonge
stafmedewerker Empowerment bij Lentis
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HANDICAP 
EN ZO
Wat heeft een Chinees in Nederland gemeen met een gepassioneerd schilder of 
schrijver, een gehandicapte in een rolstoel en een ‘psychoot’?
Ze hebben allemaal een wereld die ze met weinig anderen kunnen delen. Ze 
moeten allemaal meer moeite doen om het samenlevingsspel mee te spelen dan 
hun gemiddelde medeburgers. Ze hebben allemaal wel eens last van een ernstig 
gevoel van vervreemding: ‘Kom ik nou van een andere planeet of zo?’ 
Ervaren afstand. Werelden apart – niet te overbruggen?

Er is verschil

De Chinees kan Nederlands leren en de cultuur en normen van dit nieuwe, 
onbegrijpelijke land oppikken. De schrijver kan een dubbel-leven leven: één in 
eigen belevingswereld en één met andere mensen.

De rolstoel-rijder en de ‘psychoot’ blijven zitten met de elke-dag-confrontatie 
dat ze moeten overleven in een wereld die niet op ze is ingericht. De rolstoeler 
kan er fysiek niet vanzelfsprekend bij en de ‘psychoot’ psychisch. De één wordt 
gehinderd door fysieke ontoegankelijkheid, de ander door communicatieve 
ontoegankelijkheid. 

Een handicap kun je niet uittrekken, vergeten of veranderen. Je kunt er wel 
handig mee leren omgaan, tenminste als je leefomgeving het spel meespeelt. 
Meedoen gaat over interactie, niet over eenzijdige aanpassing. Een handicap 
is gewoon een vorm van menselijke biodiversiteit, niet de impliciete 
diskwalificatie die we er in normatief Nederland van gemaakt hebben.
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Bij ‘in de persoon gelegen anders-zijn’ is er geen patiënt te herstellen. Per 
definitie is dat een domme gedachte, want het leven heeft geen achteruit. Maar 
in geval van ‘handicap’ is herstel een valse veroordeling tot levenslang ‘niet 
goed genoeg’ en minder-mens.

Wachten op Sinterklaas of een wonder

‘Helen’ vind ik een mooier begrip voor mensen die door het leven met 
beperkingen beschadigd zijn en eigenwaarde hebben ingeleverd.
‘Helen’ doet je de bio-psych-sociale eenheid die elk mens is, grotendeels zelf 
onder groeizame omstandigheden. Met aandacht, groeistoffen (hier kunnen 
dokters zo nodig een pil kwijt), stimulering, uitdaging, praktische hulp en heel, 
heel veel vertrouwen.
Helen is ook de beleving van ertoe-doen voor anderen in je leefgemeenschap.
Helen is worden wie je zelf bedoelt te zijn, met littekens en beperkingen en al.

Waardevol.

Bruikbaar.

Mensen willen ook bruikbaar zijn in hun 
samenleving

‘Gekoesterd kunstobject’ geeft niet de kick van erbij-horen en meespelen.
Dus: weg met al die kwetsbare groepen, invaliden en EPA’s (ernstige 
psychiatrische aandoeningen)! 
Benoem de handicap maar, de te overbruggen afstand, het geploeter extra 
dat gecompenseerd moet worden om te voorzien in de nodige hulpmensen en 
-middelen. Burgers met een handicap (of meer) zijn niet zielig en kwetsbaar, 
meestal zijn het ware overlevingskunstenaars, topsporters!

Als iedereen nou eindelijk eens snapt dat je diversiteit moet waarderen in plaats 
van die eeuwige standaard… is er een wereld te winnen.
Iedereen heeft kwaliteiten/capaciteiten in huis die onze maatschappij hard 
nodig heeft. 
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En nu wil ik niks horen over de slappe kretologie van ‘autisten die zich zo goed 
op een object kunnen concentreren’, ‘blinden die je zo fijn kwijt kunt in een 
callcenter’, ‘psychoten die zo kunstzinnig zijn’… Dat soort categoriaal maatwerk 
wilt u zelf toch ook niet leven?

Mensen heb je in grenzeloos veel varianten en ze veranderen waar je bij staat. 
Leuk,hè?
Met handicaps moet je rekening houden, ingecalculeerd worden doet mensen 
tekort.

Wie ben je zelf?

Waar loop je warm voor?

Waar ben je goed in?

Dat zijn interessante vragen.
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HANDICAP  
ALS KANTELPUNT
‘O nee, mijn zoon is niet gehandicapt,’ roept een betrokken vader of moeder.
Dat kan best kloppen. Niet alle ‘makke’ is handicap.
De WFH (World Federation of Health) gebruikt de volgende criteria, in mijn vrije 
vertaling:

1.  Het gaat niet over

2.  Je hebt er elke dag last van

3.  Het betreft meer aspecten van je leven

4.  Het levert voortdurend participatie-problemen op

Het is niet goed om alles maar meteen ‘handicap’ te noemen. Daar devalueert 
zo’n begrip van. 
Diabetes of depressie-gevoeligheid hoeft je leven niet te ontwrichten.
‘Gehandicapt’ betekent trouwens niet dat er niks meer te repareren valt. Zo 
heeft mijn super-chirurg net een geslaagde bottransplantatie uitgevoerd. Niet 
dat ik vervolgens fris en vrolijk mijn rolstoel uitspring, maar om krukken en 
rollator in vizier te houden. Winst!

‘Mijn zoon is niet gehandicapt, hij heeft  
een beperking’

O ja? Dat vind ik nou een beperkte visie. 
Als blinde kip zie ik uitstekend met oren, neus en radar-systeem. Als ‘psychoot’ 
ervaar ik de realiteit grenzeloos, met alle plezier en risico’s. Mijn probleem is 
dat ik niet kan ordenen, doseren en landen. Maar om dat nou een beperking te 
noemen… dat doet de werkelijkheid geen recht. 
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Daarom zeg ik liever ‘handicap’. Met in mijn hoofd het beeld van een hordeloop, 
een uitdaging vol hobbelingen overdwars. Dat beeld komt dicht bij het dagelijks 
(over)leven van mij en mijn maatjes van de firma ‘krakemik & co’: elke huis- tuin- 
en keukenklus is een hele onderneming. ‘Even’ is er echt niet meer bij.
Scenarioplanning, risicospreiding, EHBO-pakketten en pijn-/prijsberekeningen 
horen bij wonen in een wereld die niet op je berekend is en maar mondjesmaat 
ruimte wil geven. 

Wie voegt en zich fulltime in de patiëntenrol laat 
gaan, heeft het relatief makkelijk

Dat is de positie in de ‘maatschappelijke parkeergarage’ die verzorgd en 
gegarandeerd is. 
‘Sociale zekerheid’ noemen we dat, alsof het leven ooit zeker is.
Alsof zeker zo leuk is. Leren, risico nemen, nieuwe ervaringen opdoen… dat 
is toch wat leven de moeite waard maakt? Of vergis ik me nu sterk en wil de 
gemiddelde Nederlander liever vegeteren? 
Laat dat dan alsjeblieft een vrije keuze zijn en geen ‘in de persoon gelegen 
factor’.
Met mijn dagelijkse survivalstrategieën hoef ik in ieder geval niet te gaan 
bungy-jumpen of parachute springen. De kermis is ook niet nodig, dat is het 
elke dag al.
• O nee hè, begrijp ik er weer naast.
• Diepzee duiken van een veel te steile afrit.
• Naar Amsterdam reizen en jezelf terugvinden in Maastricht.

Deze samenleving is best heel ingewikkeld als je er niet naadloos in past. 
Maar het gaat beter worden als we dat met meer mensen durven toegeven. 
Speelruimte maken voor wie van ons niet zo’n frontsoldaat is.
Dat heet ‘Koers Inclusief’ en daar werken we met steeds meer mensen hard aan 
in Groningen.
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Eigenlijk kan het me ook niet zoveel schelen wat vader of moeder met de beste 
bedoelingen over zoon oordeelt.
Mij gaat het erom wat zoon er zelf van vindt. Levenslang chronisch ziek-zijn lijkt 
mij geen pretje. Wachten op herstel dat er toch niet in zit.

Accepteren van je ‘handicap’, anders-zijn kan een eigen ‘gewoon’ 

worden, een solide basis voor eigenwaarde.
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ONGEWOON  
EEN PSYCHISCHE 
HANDICAP
Wat is dat eigenlijk, een psychische handicap?

• Het ontwricht je leven, gaat niet over…
• Je hebt er elke dag last van en hindert in samen-leven…

Bij een lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke handicap denken de meeste 
mensen wel dat ze zich iets kunnen voorstellen. Maar ‘Vergis je niet’ om met 
Pim Fortuyn te spreken. Wie weet werkelijk hoe het is om elke stap diepzee 
te moeten duiken (blind) of als kleuter behandeld te worden, al ben je 40? Als 
honden en kinderen de enigen zijn met wie je ooghoogte deelt?
Wie kan in andermans hoofd kijken?
Toch is het goed om er woorden aan te geven. Zodat meer zichtbaar wordt, min 
of meer gedeeld kan worden.
Eerst moeten we dan afspreken om het oordeel weg te laten. Niks is ‘gestoord’, 
niks is ‘ziek’ of een afwijking.
‘Een mens weet hoogstens 2 procent van alles wat te weten is’ (een 
gerenommeerd astronoom), dus… ik schoffel in de overige 98 procent.

Wat is een psychische handicap?

Een anders werkend en verwerkend informatie-systeem. 
Een hoofd waar niets is, maar alles fladdert. ‘Ik denk niet, ik vang vlinders in 
mijn hoofd’.
Als je voortdurend begrippen anders begrijpt dan je omgeving…
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Complotten zich spinnen en nestelen in een  
nano-seconde…

Als dat allemaal en nog veel meer, hangt je leven als los zand aan elkaar en aan 
andere mensen.
Contact- en communicatiestoringen kenmerken de meeste psychische 
handicaps. Op zichzelf is dat niet bijzonder: de meeste handicaps worden 
pijnlijk in het samen-leven. Maar deze zijn wel erg fundamenteel. Soms is 
het knap onmogelijk om met jezelf samen te leven. Altijd ruzie in je hoofd, 
gedachten die je niet herkent. 

‘Er woont een vreemdeling in mijn hoofd’.
Boffen! Het is niet eens de Gestapo of een vijandelijke invasie uit het Universum.
Tot zover kan ik mezelf nog volgen, dit is bekend terrein.
Het kan ook zijn dat je handicap bestaat uit niet te beïnvloeden, voortdurend 
wisselende stemmingen en/of emoties.

Of wat te denken van de flipperkast-variant?
Uitputtend! Probeer daar maar eens een baan of een relatie naast te 
onderhouden.

Over relatie gesproken: dichtbij-contacten zijn bij uitstek problematisch als 
contact de ‘missing link’ is. 
Soms komen anderen menselijk gewoon niet in beeld. Soms maken ze bang en 
vaak onzeker. Je kunnen uitleggen en inleven in ‘belangrijke anderen’ als familie 
en vrienden is essentieel voor eigenlijk alle mensen. Als dat niet lukt, als alles 
leeg voelt levenslang…

Wat ook een psychische beperking kan worden is voortdurende lichtflitsen 
en black-outs. Gevaarlijk in onze hectische maatschappij. Vooral in disco’s en 
drukke steden met neonverlichting. Dat is een overdosis, letterlijk. 
Hersenen zijn een bron van stoorzenders. Te scherp afgesteld antennesysteem 
of gewoon niet immuun en afgestompt genoeg? Wie zal het zeggen? We hebben 
afgesproken het oordeel weg te laten, dus ik ben zuinig met medische termen.
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Elk probleem tot ‘handicap’ bombarderen moet  
je niet doen

Een fobie of verslaving… bij mijn weten zitten daar behoorlijk veel herstel-
kansen in.
Natuurlijk komt er nu iemand met de uitzondering op mijn bewering, maar ok.
Met kinderen ben ik liefst heel voorzichtig.
Hoewel… een handicap-weten kan het leven een stuk makkelijker maken. 
Blinde kinderen winnen de wereld met de nodige hulp(middelen). 
Bij minder concrete beperkingen gebruikt de kinder- en jeugdzorg het begrip 
‘stabiel kind-kenmerk’. Dat vind ik wel een mooie oplossing: er is sprake van een 
handicap, maar ook de ruimte om in de ontwikkeling te veranderen.

Kortom: het is nog even zoeken met het begrip ‘psychische handicap’.  
En van mij mag dat zo blijven.
Misschien toch het handigst om gewoon de WFH-toets persoonsgebonden 
naast de ervaring en het objectieve feitenmateriaal te leggen.
En dan kijken welk perspectief het beste past.
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GEWOON EEN  
PSYCHISCHE 
HANDICAP
Gewoon is wat je gewend bent

Gehandicapt-zijn is lastig, maar niet zo dramatisch als anderen je proberen aan 
te praten. Veel overlevingsstrategieën en nog meer rompslomp worden routine. 
Wat je gewend bent wordt vanzelf gewoon. 

Alleen niet voor buitenstaanders die je blijkbaar voortdurend moet sparen voor 
de confrontatie met de kwetsbaarheid van het bestaan. 
Ik heb het al eerder gezegd: de pijn van ‘makke’ ontmoet je meest in een 
samenleving die maar mondjesmaat ruimte wil geven.
Wat mensen nekt in ‘participatie’: meespelen en bijdragen, is niet de mate 
van anders-zijn, maar de gevolgen van weinig geborgenheid, (h)erkenning en 
waardering: gebrek aan eigenwaarde, zelfvertrouwen, veerkracht, zicht-op-zelf 
en discipline. 

Een vroege carrière in instellingen en andere uitsluitende omstandigheden 
hinderen sociale vaardigheden en weerbaarheid, leren onmacht en symptoom-
gedrag.
Voor ieder kind/mens is het essentieel om te mogen zijn wie je bent met kop en 
staart. 
Is dat nooit goed genoeg, dan heeft dat consequenties. Of de schade 
aangeboren of later opgelopen is, maakt wel verschil, maar uiteindelijk telt de 
positieve acceptatie van de realiteit. 
Anders is er geen basis voor een eigen evenwicht.
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Energie kun je maar een keer investeren

Daarom heb ik zo’n hekel aan alle woorden die met ‘re’ beginnen. Ze geven de 
illusie dat alles kan worden zoals vroeger. 
Dat zit er niet in. De geschiedenis herhaalt zich niet en het leven loopt niet 
achteruit. Ik heb het tenminste nog nooit waargenomen, zelfs niet met mijn 
creatieve tijds(on)begrip. Alleen herbelevingen, vroeger-nu-films blijven 
onveranderd gelijk, maar die zijn dan ook blijven steken.

‘Re’-woorden missen perspectief, een horizon.

Perspectief is precies wat het meest nodig is om tegenvallers te overwinnen.
Perspectief en veerkracht: alle ‘hens aan dek’, volgende ronde… we gaan 
ervoor!
Geschiedenis geeft ervaring en brandstof, een open vizier toekomst.
Zo’n proces heet ‘leren’, geloof ik. 
Grappig hoe we dat in de gezondheidszorg verwaarloosd hebben: het vermogen 
van mensen om te spelen, te leren, zich aan te passen aan voortdurend 
veranderende omstandigheden, desnoods aan onmogelijke situaties.
Kinderen in ‘3e wereld’ landen zijn er buitengewoon creatief in, als ze niet dood 
gaan tenminste. Wij zijn in onze Westerse samenleving misschien een beetje lui 
geworden in onze rechterhersenhelft. 
Nee, nu doe ik mijn collega’s kinderen en mensen ‘met afstand tot de 
mainstream maatschappij’ tekort.

Eigen-wijsheid en stuitercapaciteit heten alleen gauw ‘moeilijk’, ‘lastig’, 
‘complex’. 
Dat betekent: hij/zij past niet in het zorgsysteem, in een ziektebeeld, een DBC, 
een behandelprogramma, een zorgstraat.
‘Zorgwekkende zorgmijders’, zeggen we in de psychiatrie als mensen eigen 
autonomie zwaarder laten wegen dan passen in het zorgsysteem. Dat is 
misschien niet verstandig, maar soms nodig om aan de wurggreep van een 
onteigeningsproces te ontsnappen.
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Jammer, dat kan best beter natuurlijk

Het gaat in de praktijk vaak ook veel beter.
Slimme hulpverleners weten net als hun patiënten/klanten de mazen in het net 
wel te vinden.
Maar de ‘landelijk gestuurde stoorzenders’ van zorgkoepels en advies-clubs tot 
en met beleid, onderwijs en wetenschap dragen niet bij, om het diplomatiek te 
formuleren.
Hulp nodig hebben, vraagt nu een hoge prijs: morele veroordeling, onteigening 
en defect-oriëntatie. 
Eigen regie is nog steeds op ‘doktersvoorschrift’, desgewenst ‘shared decision-
making’ voor de intellectuelen. 

Mensen die gewoon een handje hulp(middelen) nodig hebben om het niet- 
passen in de gemiddelde samenleving te compenseren, moet je niet chronisch-
ziek wegzetten.
Gelukkig blijkt het langzamerhand te duur, al die ‘maatschappelijke 
parkeergarages’. Mooi!
Maar wees gewaarschuwd voor geloof in nieuwe tover-termen: kantelen is niet 
kabbelen. 
Dat is drastisch anders omgaan met menselijke biodiversiteit en daar ook 
domeinbreed de voorwaarden voor maken.

Een troost: het went vanzelf en dan wordt het gewoon.
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VAN OORZAAK  
NAAR GEVOLG
Het verschil tussen ‘ziekte’ en ‘handicap’ zit ook heel simpel in de manier  
van kijken.
• Bij ziekte zoek je allereerst naar de oorzaken
• Handicap focust op de praktische gevolgen van blijvende ‘makke’

Ziekte- en handicap-perspectief hoeven elkaar dus helemaal niet te bijten 
of uit te sluiten. Dat zou ook onverstandig zijn, want wie weet wat de kennis 
van morgen oplevert. Ik hoop dat medisch-technische ontwikkelingen de 
slijtageslag van mijn bottenstelsel bijhouden. Hopen mag altijd. Afwachten is 
menselijk niet te verdedigen.
Misschien komt ooit de wonderpil op de markt die je hoofd geordend houdt 
zonder vervreemding, maar dat is geen reden om intussen niet creatief op zoek 
te gaan naar alles wat helpt om het dagelijks leven voor een chaoot enigszins 
leefbaar te houden.

Ik gooi het nu maar meteen over de psychische boeg.

Aanpassen kan van twee kanten

Een handicap is immers ‘een voortdurende confrontatie met een wereld die  
niet op je berekend is’. 
Dus moet ook de samenleving een slag inclusiever worden.
Anderzijds ligt het voor de hand te kijken naar de persoonlijke omstandigheden 
van bijzondere burgers en wat ze zelf kunnen leren. Wie in de minderheid is, 
moet hard werken om er bij te horen – dat is hoe het is in een maatschappij.
Op beide fronten is binnenstebuiten de geestelijke gezondheidszorg nog een 
wereld te winnen.
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Dat begint met gewoon leren praten over  
‘wat er aan de hand is’

In woorden die zicht geven op zelf en eigen gebruiksaanwijzingen en ook voor 
buitenstaanders te volgen zijn. 
Hoe kunnen anderen rekening met je houden als je niet aangeeft wat het 
probleem is? Dat doe ik met mijn blinde ogen en dat doe ik op dezelfde manier 
met de dagelijkse chaos en misverstanden in mijn hoofd.
Als je er zelf niet moeilijk over doet, doen anderen het ook niet, is mijn ervaring. 
Het valt enorm mee met de stigmatisering als je die uit je eigen hoofd haalt.
Voor persoonsgebonden maatwerk bij psychische handicaps komen meestal 
naast aangepaste woon- en werkomstandigheden, leefstijlachtige training, 
hulpdieren en technische snufjes ook ‘menselijke rolstoelen’ te pas. 
Tolken, gidsen die het ingewikkelde driedubbel-denken helpen ordenen en 
vertalen, omdat psychische problematiek nu eenmaal uitgerekend contact en 
communicatie hindert. Zowel inter-menselijk als intern-menselijk: gedoe met 
afstand tussen willen, ervaren, denken en handelen.
Het vraagt kennis en ervaring om mensen te leren zoveel afstanden te 
overbruggen.
Dat gaat de goedwillende buurvrouw niet trekken, het leuke sportmaatje ook 
niet.
Te zwaar belasten van familie, buren, collega’s en vrijwilligers sloopt bovendien 
de zo belangrijke leefomgeving op den duur.

Moeten we niet willen, moeten we niet doen.

Ook onze samenleving moet zich aanpassen  
aan de diversiteit van de deelnemers

Bij mensen met fysieke makke denk je dan al gauw aan toegankelijkheid zoals 
liften, drempels-weg, blindengeleide-lijnen, ringleidingen, regels rond terras- 
en uitstallingsbeleid… 
Bij psychische handicaps moeten we op hetzelfde spoor denken.
Wat vind u van begrenzing van flikkerende neon-reclame? Daar worden vast 
meer mensen blij van.
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Of meer variatie in bouwbeleid: hofjes, verhuisbare woonplekken als caravans 
en woonboten met bijhorende faciliteiten? Extra-woonisolatie op grond van 
overgevoeligheid voor geluid of een superdruk hoofd?
Vereenvoudiging van verkeersbewegwijzering is ook een bijdrage waar iedereen 
plezier van kan hebben. 
Folders en digitaal materiaal met concrete expliciete spelregels bij allerlei 
sociale evenementen, gewoon bij het Gemeentelijk informatiecentrum en elke 
feesttent te verkrijgen. Ook handig voor mensen met een andere culturele 
achtergrond.
Het is een vindingrijke studentenstad best toevertrouwd om daar leuke 
oplossingen voor te verzinnen.

Wat collectief aangepakt kan worden,  
spaart individuele aanpassingen 

Dat kan niet altijd, want een mens is geen standaard, maar hoe beter het 
beleid rekening houdt met de volle bandbreedte van de bevolking, hoe minder 
uitsluiting en bijzondere voorzieningen. Winst!
Bij contactstoringen telt dat principe dubbel. Contact en communicatie zijn de 
basis van de Topsport samen-leven.
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ANTI APARTHEID
Voor blijvende en levensontwrichtende psychische beperkingen is het 
essentieel om aan te sluiten bij de taal en cultuur van mensen met andersoortige 
handicaps. 
Dat betekent bij voorbeeld ‘revalidatie’ in plaats van ‘rehabilitatie’, vertrouwd 
raken met ‘peer counseling’ in plaats van ‘herstel’ en kiezen voor de strijdbare 
variant van ‘empowerment’. 
Onderdak zoeken bij gehandicapten-sportfaciliteiten als ‘gewoon’ te hoog 
gegrepen is. 
En vooral voortdurend hardnekkig perspectief houden op een fikse hap van de 
maatschappij, ieders ‘natuurlijke habitat’. 
Zo min mogelijk genoegen nemen met uitzonderingsregelingen, zoveel mogelijk 
speelruimte schoffelen binnen de kaders die voor alle burgers van toepassing 
zijn.

Met al onze apartheidssystemen gaan we het buiten het eiland van de 
geestelijke gezondheidszorg niet redden. Er is domweg geen geld meer voor een 
eigen inloophuis, werkplaats, clubhuis. Dat soort faciliteiten moeten we leren 
met anderen te delen. 
En dat kan ook best bij voldoende speelruimte. Hoe gevarieerder de 
gemeenschap, hoe minder kans op kliekjes-vorming.
Op de weg van ‘eigen kracht’ en ‘eigen verantwoordelijkheid’ passen geen 
‘kwetsbare groepen’. 

Dat mensen die in deze samenleving beschadigd raken en uit het nest vallen, 
kwetsbaar zijn en aantrekkingskracht uitoefenen op nog meer ellende, is de 
realiteit. 
Eenzijdig scherpstellen op die onmacht is niet helpend. Mensen als categorieën 
onteigenen, is helemaal een heilloze route die leidt tot uitsluiting en isolement.
Dat doet ‘overlevers van onmogelijke omstandigheden’ geen recht. Het 
mechaniekje mens leert ook veerkracht van ‘pech onderweg’.
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(Groningen) Inclusief is de koers!

Inclusief ouderen, jongeren, andere seksuele geaardheid, culturele 
achtergrond, mensen met allerlei functiebeperkingen en handicaps, inclusief 
mensen met een psychische handicap(kluwen).

Voor bijzondere hulpmiddelen en voorzieningen wordt het aansluiten.
Aansluiten bij het beleid van de Gemeente Groningen rond gebiedsgerichte 
aanpak, aansluiten bij strategieën om Wajongers een kans te geven op de 
arbeidsmarkt, kinderen tussen leeftijdgenootjes te houden op gewone scholen, 
aangepaste woonplekken te bouwen in elke buurt…  
Aansluiten…  en waar nodig aangeven ‘hoe, wat en waarom’ het deze keer voor 
deze persoon/personen beter en slimmer anders uitgevoerd moet worden.
Ja, tenzij.
Zelf ben ik meestal zo’n tenzij.
Voor mijn passende fysiotherapie kan ik in mijn wijk niet terecht. Dat zou veel te 
duur worden. 
Mijn ‘integrale’ psychiater is om dezelfde reden ook niet wijk-gebonden 
beschikbaar.
Maar mijn geliefde Oosterpoort voldoet wel als beschutte woonomgeving. 
Ik ken er elke steen en elke buur – op afstand. De buurt kan fysiek wel wat 
toegankelijker, zeggen mijn wielen… sociaal is ze voor mij zeer o.k. 
Vooral sinds Groningen ruimte geeft aan creatief groen en geveltuintjes.

Mens en milieu moet je niet scheiden, dat geeft 
onnodige stress en vervreemding

Tsja, op veel fronten vind ik mensen met een ‘psychische handicap’ normaler 
reageren dan de gemiddelde medeburger. Scherper, in ieder geval.
Als het kanariepietje in de kolenmijn dat als eerste flauw valt bij slechte 
luchtkwaliteit. Eigenlijk is die eigenschap een sterke bijdrage aan een 
leefklimaat waar iedereen wel bij vaart. Waardevolle burgers dus, zulke 
kanariepietjes.
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Voor flauwvallende kanariepietjes en psychisch ernstig beschadigde 
mensen/kinderen moet altijd een vangnet zijn. Dat is en blijft de geestelijke 
gezondheidszorg in volle veelkleurigheid.
Bij voorkeur in en om de eigen thuissituatie, zo nodig voorzien van logeeradres. 
Ook hier weer ‘niets bijzonders tenzij’.

Passende ondersteuning en een breed scala aan creatieve maatwerk-
oplossingen met het doel om het mensen de kans te geven om zo gewoon 
mogelijk mee te blijven doen.
Gemeentelijk gehandicaptenbeleid is expliciet gericht op het mogelijk maken 
van meespelen op alle fronten van de samenleving: straat, buurt, woonplek, 
werk, school, winkel, theater, evenementen, sportactiviteiten… 
Een psychische handicap volledig (h)erkennen, betekent mogelijkheden maken 
om mee te liften op dezelfde aanpassingen- en hulpmiddelen-route. 
Met hetzelfde doel, koers inclusief.

Domein-breed burgerschap, het toe-eigenen van een gevarieerd rollenrepertoire 
in plaats van de eendimensionale identiteit van altijd en overal ‘psychiatrisch 
patiënt’.
Dat is het wenkend perspectief van het VN-verdrag ‘gelijke rechten voor mensen 
met een handicap’.
Wij hebben in Groningen het geluk aan onze kant. Onze gemeente profileert zich 
als ‘koploper’.
Logisch eigenlijk, ‘er gaat niets boven Groningen’. 
In Groningen maken wij ‘burgers met een psychische handicap’ deel uit van het 
netwerk van de Werkgroep Toegankelijk Groningen.
Dat gaat ons op het spoor houden.

Mijn verhalen hebben altijd een happy end.

Met wenkend perspectief en een open horizon.
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PSYCHISCHE 
HANDICAP IN 
LEEFWERELD-TAAL
Wat is nou eigenlijk een psychische handicap?

Natuurlijk is dat niet echt voor te stellen. Blind is ook niet simpel ‘je ogen dicht’.
Er zijn 1000 en 1 varianten in feitenmateriaal en beleving en vervolgens 
grenzeloze confrontaties met de inrichting van de samen-leving die daar niet op 
berekend is.
Blind-zijn is dagelijks diepzee-duiken.
Pluspunt: het went.
Mensen beschikken allemaal in meer of mindere mate over 
aanpassingsvermogen. Daarom scheppen ze het zo ver in de evolutie.
Aangeboren beperkingen zijn in verhouding makkelijker dan opgelopen. In het 
eerste geval mis je niks en is de kans groter dat je jezelf ‘normaal’ vindt. Al is het 
oordeel van de leefomgeving daar mee sturend in. Bij psychische handicaps is 
dat niet anders: je kunt het je niet voorstellen. Maar ik doe toch een poging tot 
vertalen.

Een typische psychische beperking zit in het  
info-verwerkingssysteem

Dat werkt anders dan bij de meeste mensen.
In plaats van beperking is eerder grenzeloosheid het probleem. Meer zien, meer 
horen, ruiken, ervaren, over 6 of 7 zintuigen beschikken…  Dat betekent dag in 
dag uit stapels info moeten verwerken. Om gek van te worden in een wereld die 
toch al over-ingewikkeld is voor de gemiddelde aardbewoner.
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Andere beleving en betekenisgeving kan ook zoiets zijn. Constant of tenminste 
(on)geregeld verkeerd begrepen worden of je eigen gedachten niet herkennen.
‘Het denkt in mijn hoofd’.
‘Er woont een vreemdeling in mijn hoofd’.
De verbinding missen tussen eigen willen, denken en handelen. Jak! De 
onmacht.
Ongeveer dezelfde onmacht als leven in een haperend lijf. Of nog 
fundamenteler, want de makke zit in de centrale computer.
Ho! Nu maak ik het te eenzijdig dramatisch.
Aan blind-zijn zitten mooie kanten. Andere zintuigen ontwikkelen zich sterker en 
je kunt bij voorbeeld moeilijk discrimineren op uiterlijk. 
De rijkdom van een grenzeloos hoofd kan ook fantastisch zijn. Ondanks alle 
chaos zou ik mij niet willen ruilen of drogeren onder schokdempers (anti-
psychotica).
‘A crazy mind is a joy forever’, jammer dat het zo lastig samenleven is. 
Zo, dat is weer gerelativeerd.

Nu terug naar de gevolgen voor het dagelijks leven

De bron van ellende is dat het moeilijk is te leren van anderen. Het 
spiegelneuronen-systeem gaat de mist in, kort samengevat.
Tot, tenzij je door krijgt dat je een dubbelslag moet maken: eigen ervaring naast 
ervaring van je omgeving (observeren en navragen) en dat delen door 2, zoiets.
Ik kan het, meestal, maar ik heb ook de speelruimte om erover te denken en te 
praten. Dat is de meeste van mijn lotgenoten niet gegeven. Daar is erkenning 
voor nodig en eigenwaarde.
De kern en het pijnlijke van een anders-werkend informatieverwerkingssysteem 
is dat het bijzonder is en blijft. Zonder erbij, altijd apart. 
Eenzaamheid leren verdragen is per definitie een groot deel van een 
levensontwrichtende handicap, vooral als je een scherp afgestemde sociale 
antenne hebt.
Moeilijk kunnen na-apen omdat het steeds niet klopt, houdt in dat je alles 
steeds zelf moet leren ervaren voor het kan landen, je leven lang. Van je hand 
branden aan vuur tot idiote risico’s en experimenten (tot wanhoop van ouders en 
omgeving). 
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En maar eindeloos onmogelijke vragen blijven stellen tot iedereen er knettergek 
van wordt – wat jij niet snapt, want je snapt het echt niet.
Mensen vertrouwen is lastig als je ze niet kunt inschatten en zij jou niet. 
Met inlevingsvermogen is het meteen alles of niks. 
Of anderen denken in je hoofd en de FBI loert overal, of jij weet zonder een 
spatje twijfel wat anderen weten tot en met God zelf.
Heilige opdrachten en onmogelijke uitvoering, almacht en onmacht gaan hand 
in hand. 
Wie daar niet mee leert omgaan in een anders-lerend brein, kan er ondanks 
slimme hersentjes en een goed karakter, hopeloos de mist mee in gaan. Tot en 
met een TBS-kliniek, bij voldoende ‘pech onderweg’.
In ieder geval betekent het een stroom misverstanden en repeterende breuken in 
contact met anderen en helaas ook met zoiets als ‘zelf’. Geen idee wat dat ‘zelf’ is.
Van mens tot mens kan de uitwerking van een centrale computerstoring enorm 
verschillen.
Ik benoem zomaar wat aspecten.
Probeer het samenleven voor de aardigheid eens zonder ik-begrensde-ik-
beleving voor te stellen. Redelijk onvoorstelbaar, weet ik van alle studenten aan 
wie ik die vraag heb voorgelegd. Nou, ik heb geen beeld bij een afgerond ego.
Dat is niet ‘gek’, maar het schept wel verwarring. 

Een andere typische psych handicap is ‘spinnen’ = supersnel en onnavolgbaar 
associatief verbinden van gedachtenstromen.
Help, mijn hoofd slaat op hol!
Meestal vind je zelf ook alleen het eindstation en heb je de hele reis gemist.
Flip, hele werkelijkheid gekanteld in een nano-seconde. Compleet logisch 
natuurlijk, geen speld tussen te krijgen.
Spinnen kan ook langzaam. Dat noem ik dan complot-denken.
Complot-denken heeft het voordeel dat het te stoppen is onderweg, met hulp 
van reality-testing en/of een tolk/vertaler. Mits de setting veilig is.
Dan nog blijft het moeizaam, leert de ervaring.
Wat in eigen brein woekert, is zoveel sterker dan wat van buiten komt!
‘Als de buurman het zegt, doe je het toch ook niet?’ is zinloos commentaar bij 
heilige opdrachten. Het is zo zeker, zo oorspronkelijk, zo zonder een spatje 
nuance.
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‘Bij zeker-weten: na-vragen’, zeg ik tegen mezelf. 
Maar het helpt niet erg, want dat is twijfel die er net niet in zit.

Emotie-chaos botst makkelijk met de leefomgeving, vooral in klein gezelschap. 
Lachen bij een begrafenis of een slecht-nieuwsgesprek en agressief-doen bij 
angst…  ergens gaat de vertaalslag intern de mist in.
Zoals de verbinding tussen denken en handelen ook kan ‘blokken’.
‘Ja maar ik ben er toch geweest?’ ‘Nee, je was het van plan en je hebt het ook 
gedaan in je hoofd, maar niet met je benen.’ O, stik!
Een studie doen zonder ooit een college te volgen, terwijl je dat zelf niet door 
hebt.
Huis laten vervuilen, past ook in dat repertoire.
Meest is ‘doen’ de missing-link, soms bewustzijn van doen.
Is dat ‘niet-toerekeningsvatbaar’? Ik weet het niet: ik ben gehecht aan eigen 
verantwoordelijkheid. Omdat het zo basaal bij vrijheid en eigen regie hoort. 
Maar eerlijk gezegd is het soms geen direct haalbare kaart. Moet je er een 
omweg voor verzinnen. 
Mijn ‘omgekeerde euthanasie-verklaring’ oftewel zelfbindingscontract is daar 
een mooi voorbeeld van. 
Waar de bananenschillen liggen van een psychische handicap, verschilt 
van persoon tot persoon. In alle situaties helpt bewustzijn, erkenning en 
verwoording.
Dan kunnen er aanpassingen en oplossingen bedacht worden.

Er zijn natuurlijk nog heel veel andere psychische beperkingen te vertellen.
Toevallig ben ik zelf het best thuis in de ‘psychose’-hoek, de onbegrensde 
werkelijkheids-beleving.
Een blijvend zware, zwarte depressie lijkt me ook een handicap, maar die kan 
iemand anders beter 1e hands uitleggen, als dat lukt.
Als dat lukt, want soms kun je zo gevangen zijn in eigen wereld of gevangenis 
dat alle communicatie stil valt. Of het praat, maar dat zijn niet je bedoelde 
woorden – kan ook.
Gedoe, gedoe, gedoe…  dat is leven met een dwarslaesie ook.
Ja, maar dat zie je aan de buitenkant.
Doofheid meestal niet, ‘blind’ mag je tot vervelens toe blijven herhalen.  
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Idem met fysieke sloop-ziektes en whatever. 
Er is geen hiërarchie van ‘ellende’ en ‘gedoe’.
Er is een heleboel verschillend geploeter in de praktijk.

Vooruit, nog één psychische afslag dan.
Variaties op autisme, dementie en epilepsie krijgen al veel erkenning als 
blijvende beperking indien dat van toepassing is.
Een splitssysteem (DIS) als levenslange complicatie komt niet zoveel voor…
Wie ik vaker ontmoet, zijn mensen die continu moeite hebben met de interne 
thermometer en geleefd worden op emotie-golven.
In het bijzonder in contact met andere mensen-dichtbij is het bestaan als 
‘tijdbom zonder controle’ slopend, zowel voor zelf als leefomgeving.
Onder voorwaarde dat alle handicap-criteria aanwezig zijn, kan het mensen een 
nieuw startpunt bezorgen om het over de aanpassingen- en hulpmiddelen-boeg 
te gooien.

U leest: ik surf zorgvuldig om ziektebeelden heen. Problematiek is immers niet 
doorslaggevend, maar perspectief in geval van blijvende beperkingen.
Als mensen (voorzichtig met kinderen) blijven tobben met onberekenbaar 
gedrag en stemmingswisselingen die ze zelf totaal niet kunnen vatten/hanteren, 
is het lonend om een andere koers te kiezen.
Mits, juist: mits de betrokken persoon er vrede mee heeft. Anders is er van 
winst geen sprake.

Om het begrip ‘psychische handicap’ concreet te maken en een menselijk 
gezicht te geven, gebruik ik belevingstaal.
Maar om een handicap te onderbouwen en te legitimeren, kan een 
professional gerust gebruik maken van DSM V. Dat gebeurt in de somatische 
gezondheidszorg ook met ziekte/oorzaak-terminologie.
Legitimeren en (h)erkenbaar maken zijn verschillende doelen, daar mag je 
verschillende taal voor gebruiken.

Taal is meer dan woorden een voertuig van betekenisgeving 
en contact.
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AANPASSINGEN
Wat betreft hulpmiddelen en aanpassingen is er nog een wereld te winnen 
voor mensen met blijvend ontwrichtende psychische complicaties. Oftewel: 
we hebben er nog nauwelijks constructief en creatief over nagedacht in het 
Nederlandse parkeergarage-beleid.
Het is maar goed dat humane exclusie te duur wordt op den duur. Nu worden 
we collectief gedwongen oplossingen te zoeken in de samenleving, waar alle 
mensen thuis horen (een kleine uitzondering daar gelaten).
Wat collectief aangepakt kan worden, is meegenomen. 
Hoe inclusiever de samenleving, hoe minder individuele aanpassingen  
nodig zijn.

Maar dit hoofdstuk gaat over het laatste pas- en maatwerk dat nodig zal blijven.
Gewoon omdat het anders onbetaalbaar wordt.
Gebiedsgebonden voorzieningen hebben grenzen: elke wijk een reuma-
fysiotherapeut kan niet uit. Daar past een grotere schaal.
Collectieve oplossingen hebben altijd een beperkte bandbreedte waar niet alle 
bijzondere burgers waterdicht mee geholpen zijn.

Menselijk maatwerk is  en blijft essentieel

Dus niet: psychose-hoofd? geïsoleerde woning!
Het is ook niet: dwarslaesie?  aangepaste keuken!
Hoe en waar wil je wonen en hoe is dat zo goed mogelijk/redelijk te realiseren? 
Dat is de vraag. Zoals dat voor iedereen de vraag is. De een kiest een flat en de 
ander het tuintje. In beide situaties is van alles (on)mogelijk.
Dus als ik met combi’s kom, zijn dat geen diagnose-aanpassings-combinaties 
of handicap-straten, maar gewoon ideeën en oplossingsrichtingen op basis van 
verzamelde kennis en ervaringen.
Andermans leven moet je niet willen regisseren, als er al wat te regisseren valt 
in het leven.
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Welke ordening zal ik kiezen?

Mensen bestaan natuurlijk geïntegreerd en niet in hokjes en vakjes.
De gebruikelijke leefterreinen-indeling is achterhaald in een kantelende 
maatschappij.
Praktisch passend lijkt de volgende ordening:

1.  Zelfzorg = ADL = algemene dagelijkse levensbehoeften 
HDL = huishoudelijke dagelijkse levensbehoeften

2. Participatie/interactie

3. Wonen/huisvesting

4. Werk/activiteiten

5. Openbare ruimte/toegankelijkheid/vervoer

Dat alles samenhangt, snapt u zelf wel

Per aandachtsveld geef ik wat ‘toevallige’ plaatjes. Die niks zeggen over alle 
mensen die…
In categorieën verliezen mensen hun menselijk gezicht. Dat wil ik niet op mijn 
geweten hebben.
Het is maar een denkspoor, meer niet.
‘Meer’ zit in direct overleg en co-creatie van mensen met mensen. Daar hebben 
we wel weer een modelletje voor in de aanbieding (bijlage Co-creatie).
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1.  Zelfzorg = ADL / HDL

> Erik
Erik begrijpt best dat hij iets aan zijn conditie moet doen, maar ja, het komt er 
niet van. Hij weet dat hij een paar keer in de week onder de douche moet, maar 
ja… Gezond eten, bewegen…  hetzelfde verhaal: het komt er niet van.
Dus Erik wordt steeds dikker, hij stinkt, andere mensen gaan hem uit de weg 
etc. etc.
Het is natuurlijk zijn eigen verantwoordelijkheid, maar ja, daar komt het ook  
niet van.

Wat heeft Erik nodig om het er wel van te laten komen?
Een abonnement bij een kleinschalige fysiotherapie-praktijk met ervaren 
begeleiding. Douche meteen meegenomen.

Hoe komt hij daar? 
Erik komt er met een sport-maatje die vanwege reuma belang heeft bij hetzelfde 
fysiotherapie-sportcentrum. Samen op de fiets, lekker langzaam.

Hoe houd hij dat vol? Oftewel: wat is de verleiding?
Erik en Henk krijgen hun sportabonnement gefinancierd via de W M O zolang 
ze  alletwee 2 x per week trouw aanwezig en actief zijn. Dat is voor Erik geen 
reden genoeg, maar voor Henk wel. Dus die sleept Erik mee. Kosten voor de 
samenleving veel minder dan zonder deze soepele win-win-combi.
Erik is een solist, dus dat is voorlopig wel sociaal genoeg. Eetgroepje? Never! 
Tafeltje-dekje komt er ook niet in. De lang-vertrouwde vaste verpleegkundige 
die zelfs de sleutel gekregen heeft, helpt naast vertalen en coachen met het 
bestrijden van de grootste chaos in huis en zorgt ook voor een wekelijks 
gezonde-boodschappen-rondje. Ergens tussen stimuleren, verdragen en 
loslaten, want anders breekt het lijntje.

Erik maakt trouwens wel fantastische computerspelletjes  

als hij een beetje ‘geaard’ blijft.
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> Janet 
Wie van zijn haar huishouden een puinhoop maakt, mag dat tot de grens van 
overlast zelf bepalen.
Maar als er kinderen in de knel (dreigen) te raken, wordt het anders. Dan gaat 
de samenleving hopelijk/terecht grenzen stellen, want kinderen zijn onze 
gemeenschappelijke verantwoordelijkheid.
Janet is ruim bekend bij jeugdzorg, politie, psychiatrie, verslavingszorg en ‘bij 
wie niet?’

Sinds kort woont ze op zichzelf. Met inmiddels een hond, 4 katten en wisselende 
partners die gaan en komen. Nu is ze zwanger. Happy!
Dus de begeleiding (op afstand, want Janet wil niks met die tuthola’s) vindt het 
tijd om grenzen te trekken: willen of niet-willen.
De woningcorporatie heeft inmiddels zoveel klachten van de buren, dat ze druk 
op de ketel eisen. Zelfs de wijkagent is het zat.
De sociaal-psychiatrisch verpleegkundige van Janet organiseert een 
gezamenlijk overleg met een verstandige jurist van het OM mee aan boord. Janet 
blijft demonstratief weg, maar haar moeder komt toch nog opdagen.

Afgesproken wordt dat Janet mag blijven wonen, mits.
Mits ze in het belang van het kind stopt met alcohol, drugs en liefst ook 
met roken, onder strikte controle en met alle nodige hulp van haar psych 
contactpersoon of – desgewenst – een ander. 
Mits er niemand meer bij in huis komt wonen.
Mits het aantal huisdieren blijft wat het nu al geworden is en ze daar behoorlijk 
voor gaat zorgen. En nog zowat concrete voorwaarden.
Sanctie 1: huis kwijt.
Sanctie 2: directe OTS van haar (nu nog) ongeboren baby.
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Afdwingbaar?
Bij Janet in deze situatie wel.
Ze is geen ‘gewone’ verslaafde, ze is grenzeloos en destructief. Ze overleeft 
zichzelf niet, terwijl ‘dood’ helemaal haar bedoeling niet is.
Ook in het huishouden is hulp noodzakelijk. De buren klagen nu al over 
stankoverlast. Hier kan geen baby geboren worden.
Die baby is een gevoelig punt voor Janet. Ze wil verschrikkelijk graag een goede 
moeder worden – niet zoals haar moeder. Die komt er dan ook niet in.
De woningcorporatie geeft studenten huurkorting in ruil voor huis(houdelijke) 
dienstverlening.
In een 1 – 2 tje met de psych-coach blijkt dat een oplossing die Janet best o.k. 
vindt. Een sportieve economie-studente blijkt geen tuthola. Die heeft wel eens 
wat uitleg nodig van de ervaren verpleegkundige, maar met haar directe aanpak 
valt dat reuze mee.

Kan Janet de moederrol aan?
Waarschijnlijk niet, maar zo krijgen ze een eerlijke kans, moeder en baby.

Wat nu moet, was eigenlijk allang nodig.
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2. Participatie/interactie

> Eva
Met Eva gaat het relatief goed sinds ze een kind heeft om verantwoordelijk voor 
te zijn. 
Ze drinkt niet meer, gebruikt maar af en toe een joint en is helemaal op de 
‘gezonde toer’.

Alleen Mieke heeft geen leven buiten haar moeder. Even spelen bij een 
vriendinnetje? Eva sms-t om de 10 minuten. Ze haalt Mieke ook zomaar van 
school voor een week (of langer?) wild-kamperen in de winter in de Ardennen.  
Of een zoveelste ‘heilige missie’, impulsief en grenzeloos.

Hoe kan het netwerk van Eva en Mieke wat groter worden en het 
risico voor Mieke wat kleiner?
Eva houdt niet van ‘grote mensen’. Maar wel van dieren en planten, vooral in de 
biologisch-dynamische hoek.
‘Eetbare Stad’ heet een ecologische verbinding in Groningen met allerlei 
activiteiten waar ze met wat inspanning voor te porren is.
Eva is graag nodig.
Nodig om te helpen met een biologisch moestuinen-complex: Mieke mee.
Mieke vindt er andere kinderen en beetje bij beetje leert Eva iets loslaten, omdat 
ze haar aandacht op andere belangrijke verantwoordelijkheden kan richten.

Wat ook helpt is de hond. Het duo-gezin wordt uitgebreid met een 
hond. Honden leggen contact.
De hond kan ook mee naar de tuin en zo rolt het balletje verder.
Nu is een huisdier best een aanslag op het kleine budget van Eva, maar bij de 
bio-tuin verdient ze inmiddels een vrijwilligers-vergoeding en voor dierenarts-
kosten heeft de gemeente een regeling.
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> Jan
Jan heeft weer een nieuwe liefde.
Deze is het, hij weet het zeker. Al die andere vrouwen hebben hem uitgebuit en 
belazerd, maar deze!!!
Hij heeft haar leren kennen via internet en ze woont in Curaçao. Jong, prachtig 
en 3 kinderen. 

Jan is in de 7e hemel. Dag en nacht (tijdverschil) is hij alert of ze online is. Een 
klein probleem is dat ze alleen Engels mailt en Jan die taal nauwelijks begrijpt. 
Na ‘I love you’ en ander popsong-teksten houdt het wel een beetje op.
Al gauw komt ‘money’ om de hoek. Want ze moet natuurlijk naar Nederland 
komen met alle drie haar kinderen. Jan heeft er al een heel beeld van 
pretparkbezoek tot ‘goede tijden, slechte tijden’.

Intussen moet één van de kinderen naar het ziekenhuis voor een operatie: 
money.
En de huisbaas doet moeilijk: money.
En…  money.
Jan heeft maar één probleem en dat heet ‘schulden’.

Zijn zoveelste onderneming is op een faillisement uitgelopen en de laatste 
partner heeft het huis en een vette alimentatie-claim.
Dat weerhoudt Jan niet om creatief op zoek te gaan naar een nieuwe lening.
Daar is hij goed in. Jan komt makkelijk over als een echte zakenman: 
overtuigend, zelfverzekerd. Geen wonder: hij gelooft in zijn eigen verhalen.
Hij is dan ook niet voor rede en inzicht vatbaar. Ja ja, lachen…  maar het dringt 
niet door. Schuldsaneringsregelingen vragen verantwoordelijkheid die Jan niet 
heeft.

Hij neemt wel verantwoordelijkheid, maar hij heeft het niet.
En dat brengt de wereld in verwarring. Een paar mensen maken er handig 
misbruik van en de rest raakt gekwetst, verontwaardigd, boos, teleurgesteld.
Jan snapt er niets van.
Hij is altijd met de beste bedoelingen ‘net goed bezig’.
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Alleen af en toe slaat de paniek van eenzaamheid toe, wat extra kwetsbaar 
maakt voor de verkeerde relaties.
Natuurlijk is Jan onder curatele te stellen, daar is waarschijnlijk geen ontkomen 
aan, gezien zijn huidige schulden.
Maar 1: de kans is groot dat hij daar nog wel mazen in het net vindt.
En 2: doen we hem daarmee niet tekort?

Achter de blufpoker zit een beschadigd kind en veel onmacht. Het is zijn 
behoefte aan mensen om bij te horen, die hem steeds weer verleidt tot rampen-
relaties en grootse fantasieën.

Helpen gaat niet helpen
Jan legt geen verbanden in zijn leven en mist de speelruimte om te leren van 
ervaring. In zijn ogen ligt het nooit aan hemzelf.
Maar misschien zijn de omstandigheden te sturen.

Het voordeel van zijn financiële ellende is dat hij afhankelijk is met betrekking 
tot woonplek en leefsituatie. Misschien is er een woongroep te vinden met 
sterke mensen die flink aan hem willen trekken om mee te doen, in plaats van 
plannen te verzinnen.
Dat is wat hij nodig heeft, een leefomgeving die weet wie Jan is en accepteert 
dat hij zo wel zal blijven. Waar mensen hem direct aanspreken en duidelijk 
maken dat al die grootse verhalen niet nodig zijn en praktische activiteiten veel 
meer gewaardeerd worden.
Sportief zal Jan wel niet worden, maar ‘Ga je mee vissen?’ is haalbaar.
Meedoen eisen, zo werkt het bij Jan. En geen ruimte geven aan het grote 
smoezen-boek. Confronteren en vervolgens een uitweg geven zonder 
gezichtsverlies.
‘Ik heb je nu nodig’ doet het beter dan ‘Wil je even helpen?’ En veel beter dan 
‘moeten’ of wachten op eigen initiatief.

Mocht iemand nu denken aan een zorgboerderij…  No way! In de buurt van 
‘kwetsbare mensen’ vallen er slachtoffers. Jan floreert het best op een positie 
onderaan de roedel: ‘Je hoort erbij, maar geen kapsones’.
Als dit niet slaagt, wordt de rest van Jans’ leven een carrière bij Justitie.

48



3. Wonen/huisvesting

> Arnout
Arnout is een vage afstammeling van een echte roofridder. 
Overal waar hij woont, eindigt het in oorlog. Niet leuk voor de buren, niet leuk 
voor Arnout zelf die iedere keer z’n huis of verblijfplaats kwijt raakt. En tenslotte 
nergens meer welkom is.

Arnout en de samenleving zijn gebaat bij een verhuisbare woning die bij het 
zoveelste complot gewoon verplaatst kan worden. Dat voorkomt ook dat hij er 
een fort met booby-traps van maakt.

Elke Gemeente zou over een aantal rustige plekjes moeten beschikken (via 
woningcorporaties) voor caravans, woonboten en andere mobiele huisvesting. 
Geen grote woonwagenkampen, dat is vragen om ellende.

Soms zijn bange burgers ook enorm geholpen met kleine praktische 
woningaanpassingen als degelijke inbraakbeveiliging, woningisolatie, 
brandladders, planten wel of juist niet in huis, een passende wijk…

> Bart en Jannie
Het gezin van Bart en Jannie zoekt zo’n passende wijk.
Jannie is verschrikkelijk netjes en zweert bij orde en regelmaat. Ja, dan moet je 
niet tussen studenten gaan wonen.

Samen met de woningcorporatie gaan ze dus op speurtocht naar een woonplek/
buurt voor zichzelf en hun 3 kleine en iets minder keurige kinderen. 
Een flat moet het worden. Maar Bart heeft hoogtevrees en bij vlagen 
paniekaanvallen waarbij de hele huisraad het raam uit gaat. Niet handig en niet 
veilig een paar verdiepingen hoog.
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Het wordt uiteindelijk begane grond in een flat in een buurt met vooral veel 
oudere mensen. De kinderen vinden hun speelkameraadjes wel op de school die 
ook niet ver is.

De bijhorende tuin wordt een overzichtelijk glad gazon als compromis tussen 
natuur en tegels. Bij de verhuisonderhandelingen meteen meegenomen, 
om achteraf-conflicten te vermijden. Jannie gruwt van tuinieren, maar de 
woningcorporatie heeft afspraken met een groen-project van Novo/Lentis in de 
wijk. Zij doen het onderhoud en zo blijft bij Bart’s buien de boel een beetje heel.
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4.  Werk

> Hans
Hans is een creatieve flipperkast. Slim genoeg, maar concentratie…  ho maar.
1000 ideeën die meestal niet verder komen dan dat, 1000 goede voornemens 
met dezelfde route. Zijn leefomgeving wordt er af en toe knettergek van. Hans 
niet, die flierefluit door het leven, grenzeloos.

Dat is dan ook zijn risico: hij loopt met alles en iedereen mee. Van drugs-
experimenten via actie-groepen tot sektes en criminele organisaties.
Het probleem van Hans is dat hij geen oorzaak-gevolg kan overzien en eigenlijk 
nauwelijks leert van ervaring.

Hoe houden we Hans van de straat en uit de bak?
Werk! Concreet, bindend en enigszins dwingend.
Bij een klein aannemersbedrijf dreigt een andere werknemer zijn werkplek 
wegens fysieke overbelasting te verliezen. Hij houdt zijn baan door halftime 
Hans intensief te begeleiden en de zware klussen te laten uitvoeren. Een 
degelijke training in het nobele vakmanschap van allround klusser.

Het kost wat loonkosten-subsidie voor de werkbegeleiding, maar het scheelt 
een uitgerangeerde oudere professional en het scheelt een maatschappelijke 
tijdbom. 

Hans kan hard werken, mits iemand hem maar in het gareel houdt 

en zijn aandacht stuurt.
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> Ineke
Ondanks uitvalperiodes heeft Ineke haar studie Medische Biologie met glans 
afgerond. Ziezo, nu een baan.
Ineke is een doordouwer, die komt er wel.
Ze weet waar ze goed in is: onderzoek. Laat haar maar lekker puzzelen met 
ingewikkelde vraagstukken, veel makkelijker dan ‘gedoe met mensen’.
Mensen zijn voor Ineke onberekenbare projectielen waar ze totaal niets mee 
kan. Op school en tijdens de studie heeft haar dat ook steeds in de problemen 
gebracht. Een harde leerschool.

Samenwerken met collega’s is misschien, vast wel een behapbaar probleem. 
Maar o help: de pauzes, borrels, recepties, feestjes en andere sociale spelletjes 
die iedereen – lijkt het – vanzelfsprekend weet.
‘Open vizier’, adviseren haar psychiater en klantmanager Werkplein: ‘Jij kunt 
niet op je tenen blijven lopen. Dan bouw je zoveel spanning dat je ontploft’.
Een eigen werkplek is alvast een heldere arbeidsvoorwaarde. Met een deur die 
dicht kan en geen geploeter in kantoortuinen.
Een groot bedrijf lijkt Ineke veiliger: ‘Dan ben je niet zo opvallend iemand’. Want 
wat gaan ze allemaal van je verwachten!!!

In ieder geval kan ze wel een paar vertrouwenspersonen gebruiken die 
haar situatie weten en haar onderweg kunnen helpen met het minimum 
sociale contacten die nodig zijn om niet in een isolement te belanden. Haar 
(toekomstige) werkgever en een paar collega’s.
Ineke besluit haar persoonlijke arbeidsvoorwaarden op papier te zetten en zo 
gaat ze tot in de puntjes voorbereid de eerste sollicitatie tegemoet.
Geen ingewikkelde verhalen om de gaten in haar opleidings-carrière te 
verdoezelen.

Ze is tenslotte een kei in haar eigen vak en dat is wat ze eerst  

gaat vertellen.

Ineke is gebaat bij duidelijkheid in haar werkomgeving en  

vooral in haar eigen hoofd.
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5.   Openbare ruimte/
 toegankelijkheid/vervoer

> Peter
‘Het spoor bijster’ is op Peter van toepassing. Letterlijk.
Hij kan zich domweg niet oriënteren in de tijd en in de ruimte. 
Er is zoveel afleiding onderweg.
Eerst probeert hij het met een Tom-Tom voor voetgangers. Dat is geen 
succes, omdat hij de instructies te letterlijk opvolgt. Jammer, want bij andere 
professionele dwalers helpt zo’n apparaat best aardig.

Dus na een paar riskante reisjes gaan Peter en zijn verpleegkundige coach op 
zoek naar een andere oplossing om ergens aan te komen en liefst niet 2 dagen 
later.
Een menselijke gids is eigenlijk ideaal. Peter komt aan reisgenoten via de 
website www.wehelpen.nl (waar hij ook zijn diensten aanbiedt als vertaler van 
Duitse en Franse teksten), het prikbord in de supermarkt en de wachtkamer van 
Lentis.

Maar omdat ook de kleine afstanden verkeerd aflopen, leert Peter reisroute-
kaartjes maken in zijn eigen aandachtstaal voor de dagelijkse trapjes. 
Koptelefoon op om de buitenwereld-bijgeluiden te vervangen door cadans-
muziek helpt ook.

Het vraagt training, maar voor een beetje onafhankelijkheid  

heb je veel over, vindt Peter.
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> Ingrid
Ingrid woont in de stad. Niet zo handig, zou je denken, want ze is extreem 
angstig.
Maar in haar dorp is het helemaal misgegaan. Ook daar kwam ze de deur niet uit 
en tenslotte ook haar bed niet…  Gelukkig was een oplettende postbezorger nog 
op tijd ongerust.
Nu woont Ingrid in een hofje in de stad.

Hoe durft ze een stap verder?
Oproep in de Groninger Gezinsbode van Humanitas: vrijwilliger gevraagd. Goed 
idee, 1e stap gezet.

Nu nog naar buiten
Ingrid is met name bang voor epidemieën en buitenaardse beïnvloeding. Ook 
van lawaai kan ze helemaal out-flippen.
Een degelijke koptelefoon met oceaangeluiden blijkt behulpzaam en 
rustgevend. Krijg je haar nog geen bus, trein of winkel mee in, maar o.k. 
Het begin is er en een WMO-taxi is inzetbaar voor de langere afstanden. 
(We beperken ons nu even tot concrete aanpassingen en laten handige 
ademhalingsoefeningen en ontspanningstrucs buiten beschouwing).
Tegen ervaren straling maken studenten van de Hanze-hogeschool een 
draagbare versie van het overall waar mensen mee werken in kerncentrales. 
Niet wit, maar donkerrood – dat valt minder uit de toon. Grappige sjaal om en 
nog zo wat details: de nieuwste mode! 2e stap gezet.
De 3e stap is enkele gebouwen in durven.

Een biologische winkel om de hoek is bereid eerst de boodschappen te brengen 
tot het veilig genoeg voelt voor Ingrid om zelf te komen. Één fles melk tegelijk.
Met haar Humanitas-vrijwilliger worden huisarts en apotheek verkend en 
toegankelijk bevonden. Ze maken samen uitstapjes naar bio-tuinen en zo leert 
Ingrid een paar andere veilige mensen kennen.

En ze neemt een vis, 2, 3 en een aquarium.

Stille dieren, toch gezelschap.
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Dit is een grenzeloos hoofdstuk

Zoveel mensen met psychische handicaps, zoveel oplossingsrichtingen om 
het leven beter leefbaar te maken. Gewoon nooit een punt zien waar je een 
beperking tegenkomt.
Dat telt onverkort voor elke handicap/beperking: fysiek, verstandelijk, 
zintuigelijk en/of psychisch.
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Workshop
(On)GEWOON 
EEN PSYCHISCHE 
HANDICAP
In onze maatschappij gebruiken we voor blijvende functiebeperkingen het 
begrip ‘handicap’.
De handicapbenadering vervangt de medische blik niet, maar verschuift de 
focus van oorzaak en behandeling/herstel naar meedoen aan de samenleving 
en de aanpassingen die iemand daarvoor nodig heeft.
Mensen die blijvend en pijnlijk last hebben van psychisch ‘anderszijn’ hebben 
die taal, cultuur en erkenning niet. Dat is de prijs die zij/wij betalen voor het feit 
dat we De Psychiatrie altijd zorgvuldig uit beeld geparkeerd hebben.
Om psychische problematiek te benoemen, bestaat in Nederland alleen 
medisch gekleurd en mensafbrekend vakjargon.
Als je beseft dat de meeste psychische beperkingen uitgerekend op het vlak van 
contact en communicatie zitten… kun je hier gerust spreken van een dubbele 
‘handicap’. 
En minstens zo schadelijk onteigening.

Bij het terugverhuizen van buitengewone burgers naar de samenleving waar 
ze thuis horen (met een duur woord deïnstitutionalisering), is dit ‘achterstallig 
onderhoud’ een eerste punt van aandacht. 
Het kantelen van de visie op ‘chronisch psychiatrische patiënten’ naar burgers 
met een psychische beperking. 

> Bijlage 1
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Met gebruik van simpele contacttaal zijn een heleboel conflicten en 
misverstanden te voorkomen. 
Met praktische aanpassingen krijgen bijzondere burgers daadwerkelijk een 
kans om op eigen wijze bij te dragen aan het collectief. Net als mensen met een 
andersoortige ‘afstand tot de mainstream maatschappij’.

Koers inclusief

Zo moeilijk is het niet als je het gewoon doet aan beide pijlers van de brug.
Omdenken van ‘ziekte’ naar de gevolgen van psychische beperkingen voor het 
dagelijks wonen, werken en samenleven. 

In deze workshop gaan we aan de hand van praktijksituaties op zoek naar 
‘oplossingen’ die recht doen aan de menselijke diversiteit. Ook als die wat 
ongebruikelijk lijkt.
Met hulp van woorden die verbinding maken in plaats van afstand.

Programma 

Welkom bij deze interactieve workshop!
• Doel/bedoeling
• Werkwijze
• Even voorstellen en de rolverdeling

Korte inleiding door Marlieke  
(met assistentie van een hulp-deskundige)
• Wat is een handicap? 
 – definitie
 – praktijk
 – domein-breed burgerschap
• Achterstallig onderhoud met betrekking tot het begrip/gebruik van  

een psychische handicap
 – de macht van taal (afstand-taal of contact-taal)
 – uitsluiting of verbinding?
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• Wat is een psychische handicap (bij voorbeeld)?
• Handicap in maatschappelijk perspectief
 – burgerparticipatie
 – denken in diversiteit
 – VN-verdrag 

Kantel-gedichtje ‘Mijn buurman/vrouw’ 
 
Aan het werk!
• Interactief en bij voorkeur op basis van praktijk-situaties van de deelnemers.
• We blijven dus heel erg met de pootjes op de werkvloer: wat werkt?
• Hoe krijgen mensen met een ‘psychische beperking’ (of meer) en een 

eigen verhaal, geschiedenis, leefomgeving, meer kans op een hap van het 
samenlevingsspel naar eigen keuze?

• Hoe pakken ze hun eigen verantwoordelijkheid? 
• Hoe gaat de leefomgeving vertrouwen krijgen en geven (of in omgekeerde 

volgorde)?

Omdenken
Van oorzaak en problematiek naar ‘oplossingen’, hulpmensen en –middelen, 
aanpassingen.
Met hulp van een paar praktische ‘richtlijnen’:

De reisroute van vuilnisbak naar eigenwaarde  

helpen als joint venture 

Afsluiting met het gedichtje ‘gewoon anders’
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Pro memori

Wat is een handicap?
Definitie (vrije vertaling op basis van de World Federation of Health)
1. Het gaat niet over
2. Je hebt er elke dag last van
3. Het betreft meer aspecten van je leven
4. Het levert voortdurend participatie-problemen op

Een handicap is een voortdurende confrontatie met een maatschappij die niet 
op je ingericht is.
Een handicap heeft altijd tenminste twee betrokken ‘partijen’: de persoon met 
een bijzondere gebruiksaanwijzing/beperking zelf en de samenleving waar hij/
zij bij hoort en mee wil spelen.
Verantwoordelijkheid en ‘oplossingen’ liggen dus altijd halverwege. 
Wat een breed scala mogelijkheden oplevert om te zorgen dat het lukt.
Aanpassingen en voorzieningen zijn middel, geen doel op zich. Zoals een 
‘handicap’ geen identiteit is, maar een (lastig) détail in een heel gevarieerd en 
persoonlijk leven. 

Wat is een psychische handicap?
Contact- en communicatie-storingen!
Iets concreter:
–  een ‘anders werkende’ informatieverwerking of betekenisgeving van de 

werkelijkheid met bijhorende kans op misverstanden
–  controle-verlies
–  fragmentatie van ervaring en beleving, onsamenhangende gedachten en de 

vertaling daarvan.
–  afstand tussen denken en doen
–  Grenzeloosheid
–  Druk! Druk! Druk! In je hoofd
–  Emotionele chaos
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Met de praktische gevolgen daarvan… 
veel in dichtbij-contact met andere mensen, kleine groepen in het bijzonder:
–  vervreemding
–  gedoe met familie, relaties, buren, collega’s
–  problemen bij wonen en het huishouden
–  extra risico’s bij het opvoeden van kinderen
–  kwetsbaar voor misbruik en mishandeling
–  gevaar in complexe situaties zoals het verkeer en de overvolle openbare 

ruimte
–  vereenzaming en isolement
–  ‘asociaal’ en onbegrepen gedrag
–  belemmeringen bij het vinden en houden van een baan en/of 

vrijwilligerswerk
–  moeite om mee te doen met sportactiviteiten, clubs en andere informele 

verbanden die het leven leuk maken
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De reisroute van vuilnisbak naar eigenwaarde

1. Zorg voor basisbehoeften  =  veiligheid
     een eigen plek
     eten en drinken, slapen

2. Erkenning =  er-zijn en iemand-zijn
     onvoorwaardelijk

3. Waardering = ertoe-doen
     belangrijk zijn voor anderen
     bijdragen

4. Herkenning = ik ben niet de enige
     ik hoor er toch wel bij

5. De ervaring van succes = ik kan mijn eigen situatie veranderen
     ik kan anders en het is nog leuk ook

6. Perspectief = zicht op ooit anders
     een toekomst

Op termijn

Al doende

 Met flink oefenen en vallen en opstaan

  Eigenwaarde

    Zelfrespect

     Morele verantwoordelijkheid en 

      Zelfregie
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Perspectief kantelen
Mijn buurman/vrouw

Mijn buurman 

Mijn buurman is een schizofreen,
hij is bij ons gaan wonen.
Ik weet niet eens zijn achternaam,
hij moet hier ook niet komen.

Mijn buurman is een beetje vreemd:
hij doet niets aan tuinieren,
hij is alleen actief bij nacht
en heeft veel te veel dieren.

Drie honden en een kat of wat
gaat zeker hinder geven.
Wie plaatst zo’n man in onze buurt
waar zoveel kind’ren leven?

Mijn buurman is een schizofreen.
Ik ga maar gauw verhuizen.
Straks heb ik last van overlast
en anders wel van muizen.

Mijn buurvrouw 

Hoezo mijn buurvrouw schizofreen?
Zij is bij ons gaan wonen.
Ik weet gewoon haar achternaam
als wij ons tegenkomen.

Mijn buurvrouw is wat op zichzelf:
ze houdt niet van tuinieren,
ze leeft meer nacht dan overdag
en is erg goed met dieren.

Daar heeft ze er wel zeven van,
wij leven met vijf mensen.
Dus wie maakt nu het meest lawaai?
Wij overleggen grenzen.
 
Mijn baby blèrt de halve nacht,
haar hond blaft soms wel uren…
Wij redden het wel met elkaar,
want daarom zijn we buren. 

Marlieke 
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CO-CREATIE
De keuze voor hulpverlening als interactief samenwerkingsverband

is een keuze voor ‘diagnostiek in dialoog’ en elk hulp-traject een 

‘joint venture’.

Een ‘joint venture’ staat niet voor vrijblijvendheid en ‘freewheelen’, integendeel.
Co-creatie betekent allebei hard werken, concrete afspraken maken en 
voortdurend afstemmen.
Onder het motto: ‘Vertrouwen is goed, maar met controle werkt het beter’.
Diagnostiek en een actieplan maak je samen niet voor een moment en zeker niet 
voor de eeuwigheid,  maar onder voortdurend veranderende omstandigheden 
en voortschrijdend inzicht in een dynamische werkelijkheid.

Mijn opzet gaat voor het gemak uit van één patiënt en één hulpverlener, maar in 
de praktijk kan dat variëren.
Als ‘cross-morbide’ en ‘complexe’* patiënt ben ik zelf heel gelukkig met een vast 
hulpteam dat afhankelijk van de situatie geactiveerd wordt. 
Omdat ik zelf de controle (on)geregeld kwijt raak, kies ik voor één ‘coach’ in mijn 
hulpteam. 
In mijn geval is dat mijn psychiater. Maar in contact met de traumatoloog 
fungeert hij bij voorbeeld als achterwacht en procesbegeleider. Iedere specialist 
expert op eigen terrein!
Bij een goed-communicerend hulpteam hoef je niet voortdurend te dubbelen. 
Intercollegiaal overleg kun je bij voorbeeld prima overlaten, als patiënt. Dat is 
het voordeel van vertrouwen.
Het gewone één op één contact kan de patiënt in een veilig hulpteam makkelijk 
zelf.
Maar: sommige patiënten hebben graag familie of vrienden als ‘belangrijke 
anderen’ in de buurt en weer anderen zijn met meerdere mensen eigenaar van 
een systeem-probleem. 

> Bijlage 2
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Dan wordt de dialoog een multiloog. Simpel!
Zolang het maar duidelijk blijft wie welke rol heeft, wie waar verantwoordelijk 
voor is en de heleboel niet ontaardt in een Poolse landdag.
Over het algemeen is het handig en verstandig niet te veel mensen bij direct 
overleg te betrekken, leert de ervaring. Dat voorkomt misverstanden en ‘last but 
not least’ het risico dat de patiënt zelf niet meer aan het woord komt.

Vertrekpunt bij deze CO-Creatie-formules zijn mensen met complexe 
problematiek/handicap(kluwen)s. 
Voor enkelvoudige klachten en simpele hulpvragen is het misschien een te grote 
investering. 

Onderscheid tussen het doel van de ‘operatie’: herstellen/genezen of beter 
leefbaar maken is essentieel.
Focus op ‘ziekte’ of focus op ‘handicap’ geeft nl verschil in perspectief: kijken 
we naar de oorzaken van de problematiek en wat daaraan te doen is of naar de 
gevolgen voor het dagelijks leven en hoe daar beter mee te leven is.
Dat verschil expliciet maken en samen afspreken, voorkomt valse 
verwachtingen.

Model 1: Joint Venture
   Werkt aan herstel

Model 2: Co-creatie
   Koerst op leefbaarheid

Beide modellen sluiten elkaar natuurlijk niet uit. Het is alleen slim om keuzes 
te maken, verwachtingen af te stemmen en de koers scherp te houden. Dat 
voorkomt teleurstellingen en het weglekken van energie, motivatie en financiën.
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‘Joint venture’ en ‘co-creatie’ betekenen vanzelfsprekend dat de patiënt actief 
meedoet als eerste en vaste medewerker van eigen hulpteam. 
Deze opmerking lijkt geheel overbodig, maar ik weet hoe hardnekkig de patiënt/
zorg-object/slachtofferrol is. Alle partijen zijn daarop getraind en in opgeleid. 
Zo’n cultuur veranderen gaat niet vanzelf. Om de haverklap zal iemand wel weer 
terugvallen in oud vertrouwd gedrag.
Dat is geen probleem, maar een aandachtspunt dat in de prijs van een samen-
leertraject is inbegrepen.

Gebruiksaanwijzing

• Bij elke vraag is ‘jij’ de patiënt en ‘ik’ de hulpverlener. 
Jij en ik zijn natuurlijk makkelijk omkeerbaar.

• Bij elke vraag is de formule: jij + ik, optellen en delen door 2.  
Onderhandelen over elke keuze, actie en afspraak. 
Als er ‹belangrijke anderen› bij betrokken zijn: jij + ik + anderen, optellen en 
delen door 3. 
Wie mee doet, verdient een stem.

• De diagnostiek is in beide modellen verbonden en verweven met wat 
heet ‘het behandelplan’. Elke diagnose is immers een reductie van de 
werkelijkheid. Zo blijft het wat het is: functioneel en geen identiteit.
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Model 1: Joint Venture

Koers: herstel
1.  Waar heb je last van? = Ervaren problematiek
  Waar zie ik de problemen? = Onderzoek en objectieve waarneming
 (Eventueel: waar hebben anderen zoveel last van dat jij er last mee krijgt?)

2.  Wat is jouw verhaal erachter?
 Wat zie ik als mogelijke oorzaken?

3.  Waar wil je iets aan veranderen?
 Wat vind ik daarvan?

4.  Haalbaar? Zijn er voorwaarden? Jij
 Ik

5.  Hoe gaan we het aanpakken? Jij
 Ik

6.  Wie hebben we daarbij nodig? Jij
 Ik

7.  Wie doet wat?
 Afspraken over verantwoordelijkheid, taakverdeling, tijdsplanning.

8. Werk in uitvoering

9.  Effect meting en proces evaluatie

10.  Punt. 
 Of een vervolg-cyclus beginnen bij stap 1: waar heb je last van?

Ook als het traject ‘mislukt’ is. Van mislukte experimenten is het meest te leren, 
zegt de ervaring in de wetenschap en het dagelijks leven. Als je de verworven 
kennis maar bewust maakt en benut.
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Model 2: Co-creatie

Koers: kwaliteit van leven 
1.  Waar heb je last van in je leven? = Ervaren beperkingen
 Waar zie ik verbeterpunten?

2.  Is er volgens jou iets aan te doen?
 Volgens mij?

3.  Vind jij het de energie en investering waard? 
 Kan ik het maatschappelijk verantwoorden?

4.  Op welk leefterrein zit de ‘hobbeling overdwars’?
  Globaal: (over)leven, wonen, werk, onderwijs, vrije tijd, meespelen en erbij 

horen…

5.  Wat kun je er zelf aan doen met of zonder hulp van je steunsystemen?
 Hoe kijk ik er tegen aan?

6.  Wie en wat aan hulpmiddelen/mensen denk jij nodig te hebben?
 Eventueel passende regelingen en/of aanpassingen.
 Wat is mijn kennis en ervaring?

7.  Wie doet wat?
 Afspraken over verantwoordelijkheid, taakverdeling, tijdsplanning.

8.  Werk in uitvoering

9.  Effect meting en proces evaluatie

10.  Punt.
  Of een vervolg-cyclus beginnen: waar ervaar je nog meer beperkingen waar 

mogelijk winst te halen is?

Ook hier telt dat een ‘mislukt’ traject geen probleem is, maar een leerpunt.
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Pro memori

Het valt me op dat ik bij model 2 met de maatschappelijke verantwoordelijkheid 
kom in het dialoog-proces en bij model 1 niet.
Vermoedelijk heeft dat te maken met de druk op de ketel die ik in het eerste 
model voel. 
Wat je fysieke en psychische overleven direct raakt, krijgt even prioriteit boven 
lange-termijn leefomstandigheden.
Natuurlijk is het altijd een interessante vraag hoe groot de hap is die de ‘patiënt’ 
nodig heeft uit de gemeenschappelijke koek. Maar omdat het bij herstel om 
een tijdelijke en begrensde hap gaat en omdat ik ervan uit ga dat ergens anders 
in het systeem de noodzaak van therapieën wel bewaakt worden… laat ik het 
verschil hier bestaan.
Bij model 2 ga ik er ook vanuit dat er meer speelruimte is en de patiënt 
(eventueel met versterking van eigen netwerk) in de positie verkeert om actiever 
mee te doen.
In levensbedreigende situaties kan dat anders liggen, leert de ervaring.

Maar: het zijn simpele modellen, hulpmiddelen en geen blauwdruk van
enige werkelijkheid.
Nog geheel ter discussie en voor verbetering vatbaar.

*  Cross-morbide en complex is voor een mens heel normaal, maar in een zorgsysteem dat 

georganiseerd is op patiënten als optelsom van kapotte onderdelen (die geheel los van 

elkaar te behandelen zijn) is het relevant om deze gewone bijzonderheid te vermelden. 

Crossmorbiditeit = het feit dat het ‘mechaniekje mens’ zich aanpast aan de realiteit van 

kapotte onderdelen en daar ‘oplossingen’ voor probeert te verzinnen. En dat bij elke 

geïsoleerde behandeling de ‘oplossing’ een ander probleem kan worden.
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CO-CREATIE
Het hulp-traject als 
‘joint venture’
Koers: kwaliteit van leven
1. Waar heb je last van in je leven? = Ervaren beperkingen
 Waar zie ik verbeterpunten?

2. Is er volgens jou iets aan te doen? = Perspectief
 Volgens mij?

3. Vind jij het de energie en investering waard?
 Kan ik het maatschappelijk verantwoorden?

4. Op welk leefterrein zit de ‘hobbeling overdwars’?
 (Over)leven, wonen, werk, onderwijs, meespelen en erbij horen…

5.  Wat kun je er zelf aan doen met of zonder hulp van je ‘belangrijke 
anderen’?

 Zie ik nog mogelijkheden?

6.   Welke aanpassingen/hulpmensen en -middelen denk jij nodig te hebben?
 Wat is mijn kennis en ervaring?

7. Wie doet wat?
  Afspraken over taakverdeling, verantwoordelijkheid, tijdsplanning en 

communicatie.
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8. Werk in uitvoering

9. Effect-meting en proces-evaluatie vanuit alle betrokken perspectieven.

10. Punt

Of een nieuwe cyclus beginnen: op welk leef-terrein ervaar je nog meer 
beperkingen waar mogelijk winst te halen is?
Een ‘mislukt’ traject is geen probleem, maar gewoon een gezamenlijke 
leerervaring. 

Gebruiksaanwijzing

• Bij elke stap is ‘jij’ de hulpvrager en ‘ik’ de hulpverlener.
• Bij elke vraag is de formule: jij + ik, optellen en delen door 2. 

Als er ‘belangrijke anderen’ bij betrokken zijn: jij + anderen + ik, optellen en 
delen door 3. 
Zoiets heet open overleg.

• Van diagnostiek tot en met evaluatie is het hulp-traject een gedeelde 
verantwoordelijkheid.

• Dit model leent zich probleemloos voor een ‘gezelschapsspel’.
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(ON)GEWOON EEN 

PSYCHISCHE HANDICAP

Verkenningstocht 

van een insider

Marlieke de Jonge

 CO-CREATIE
Het hulp-traject als ‘joint venture’

Koers: kwaliteit van leven

1. Waar heb je last van in je leven? = Ervaren beperkingen

 Waar zie ik verbeterpunten?

2. Is er volgens jou iets aan te doen? = Perspectief

 Volgens mij?

3. Vind jij het de energie en investering waard?

 Kan ik het maatschappelijk verantwoorden?

4. Op welk leefterrein zit de ‘hobbeling overdwars’?

 (Over)leven, wonen, werk, onderwijs, meespelen en erbij horen…

5.  Wat kun je er zelf aan doen met of zonder hulp van je ‘belangrijke anderen’?

 Zie ik nog mogelijkheden?

6.   Welke aanpassingen/hulpmensen en -middelen denk jij nodig te hebben?

 Wat is mijn kennis en ervaring?

7. Wie doet wat?

  Afspraken over taakverdeling, verantwoordelijkheid, tijdsplanning en communicatie.

8. Werk in uitvoering

9. Effect-meting en proces-evaluatie vanuit alle betrokken perspectieven.

10. Punt

Of een nieuwe cyclus beginnen: op welk leef-terrein ervaar je nog meer beperkingen 

waar mogelijk winst te halen is?

Een ‘mislukt’ traject is geen probleem, maar gewoon een gezamenlijke leerervaring. 

Gebruiksaanwijzing

• Bij elke stap is ‘jij’ de hulpvrager en ‘ik’ de hulpverlener.

• Bij elke vraag is de formule: jij + ik, optellen en delen door 2.

Als er ‘belangrijke anderen’ bij betrokken zijn: jij + anderen + ik, 

optellen en delen door 3.

Zoiets heet open overleg.

• Van diagnostiek tot en met evaluatie is het hulp-traject een 

gedeelde verantwoordelijkheid.

• Dit model leent zich probleemloos voor een ‘gezelschapsspel’.

Deze placemat is onderdeel van het boekje 

‘(On)gewoon een psychische handicap, 

verkenningstocht van een insider’.

Geschreven door Marlieke de Jonge en 

uitgegeven door Lentis. 

Het boekje is te bekijken en gratis te 

downloaden op https://issuu.com/lentisggz/

docs/ongewoon_een_psychische_handicap

Placemat van het hulp-traject

Het uitgestippelde hulp-traject is ook vormgegeven als een ‘handzame 
placemat’. Deze is te downloaden via https://issuu.com/lentisggz/docs/
placemat_ongewoon_een_psychische_ha

73(ON)GE WOON EEN PS YCHISCHE HANDIC AP
Verkenningstocht van een insider

https://issuu.com/lentisggz/docs/placemat_ongewoon_een_psychische_ha
https://issuu.com/lentisggz/docs/ongewoon_een_psychische_handicap




OPERATIE 
PSYCHISCHE 
HANDICAP
Wordt vervolgd

‘(On)gewoon een psychische handicap’ is niet meer dan  

hopelijk bruikbaar basismateriaal.

The proof of the pudding is in the eating.

Het vervolgtraject is al in gang gezet.

1.  Burgers met een psychische handicap/beperking, hun ‘belangrijke anderen’ 
en hulptroepen gaan met ‘operatie psychische handicap’ aan de slag om 
ervaring op te doen. 

  Veel mensen zijn er in de praktijk al mee bezig en hebben niet meer nodig 
dan gerichte aandacht en eenheid van taal. 

  Het is de bedoeling om verbindende ‘taal en verhaal’ te maken, praktische 
aanpassingen en hulpmiddelen te ontwikkelen. Domein-breed, voor alle 
relevante levensterreinen.

 Doel is er samen ‘beter’ van te worden.
 Beter in de zin van: 
 – meer plezier in het (samen)leven 
 – meer kansen op meespelen (naar eigen keuze) 
 – minder ervaring met handelingsverlegenheid en onbedoelde uitsluiting 
 – versterken van de draagkracht en weerbaarheid van de samenleving
 

> Bijlage 3
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2.  Aansluiting zoeken bij de mainstream van ‘mensen met een handicap/
beperkingen’.  
In Groningenstad is dat het netwerk van de Werkgroep Toegankelijk 
Groningen.

3.  Workshops organiseren in settingen waar gebrek aan kennis en ervaring 
knelt.  
Doel: leren ‘omdenken’ van oorzaken/problematiek naar gevolgen voor het 
dagelijks leven en bruikbare oplossingen.

4.  Gebruik maken van de Werkplaats Ontwikkeling Praktijkkennis (WOP).  
Dit is een initiatief van Lentis, maar natuurlijk niet exclusief.

5. Wat verder nuttig en nodig lijkt onderweg.

Koers inclusief!
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Participatie*

Als het niet gewoon kan,
hoeft het niet uitgesloten
 opgesloten
 apart.

Anders kan ook gewoon 
 samen
 en wederkerig.

Anders met eigen waarde,
 kwetsbaar
 verbonden
 erbij.

* (on)gewoon meespelen
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