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Synthese werkgroep mobiele teams 

 Doelgroep: ”psychiatrische stoornis die 

complex en chronisch is (EPA: ernstige 

psychiatrische aandoening) “ 

 “Het is belangrijk dat het 2b-team zich richt 

op de meest kwetsbare doelgroep 

binnen onze maatschappij” 

 “ psychose, ernstige stemmingsstoornissen 

en suïcidaliteit”



EPA: doelgroep mobielen teams 2B

 Ontbrekend ziektebesef- 'anosognosia'.

 30-50% van de patiënten met 

psychotische stoornissen

 Vaak gedwongen opnames

 Gaan niet naar psychiater of dokter

 Aanvaarden soms toch hulp aan huis 



Doelstelling en zin van de mobiele 

teams?

 Sociale hulp?

 Sociale controle?

 Medische controle?

 Onder dwang? ( conditie van de ”nazorg”?)

 Therapeutische ambities?

 “In beide teams spreken we van 

herstelgerichte behandeling” (synthese 

werkgroep)



Wat is behandeling /therapie?

 “De behandeling van ziekten of de verlichting 

van symptomen “

 Verandering van het gedrag?

 Verandering van de gedachten/ van het 

discours? 

 Wat is onze opvatting van de stoornis?

 Wat is onze opvatting van een “waan”?

 Wat zijn onze opvattingen van “het denken”?



Opvattingen van de psychiatrische 

stoornissen

Naturalistische -dogmatische opvatting

De stoornissen bestaan uit hun eigen- zoals 

een substantie

Constructivistische opvatting

De diagnose is altijd een sociale  constructie

De diagnose is altijd een subjectieve 

constructie: de diagnose is het gedacht dat 

iemand heeft over de gedachten van een 

andere



Hoeveel tenen heeft de psychiatrie 

in de geneeskunde?

 Zijn de psychiatrische stoornissen te 

vergelijken met de somatische ziektes?

 Is schizofrenie een ziekte dan men kan 

vergelijken met diabetes?

 Is de psychiatrie een “geneeskunde zonder 

orgaan” ?

 Is de geest (de gedachten) gelokaliseerd in 

de hersenen?



Wat is de definitie van « waan »?

 « Het is gemakkelijker te erkennen dan te 
definiëren » (Falret -1839)

 DSM:"A false belief based on incorrect inference about 
external reality that is firmly sustained despite what almost 
everyone else believes and despite what constitutes 
incontrovertible and obvious proof or evidence to the 
contrary.

 “een valse overtuiging of incorrect besluit 
omtrent de externe realiteit dat stevig bevestigd 
is ondanks de gedachten van bijna alle anderen 
en ondanks  het uitmaken van het evidente en 
onbetwistbare bewijs van het 
tegenovergestelde”



Werkelijkheid -Waarheid

 « Waan zijn  valse gedachten» ;« onjuiste  
besluiten omtrent de externe 
werkelijkheid»

 “waarheid” ontstaat in Griekenland in VI 
eeuw voor. JC

 “werkelijkheid” : XVI eeuw –Europa

 Bestaat de “werkelijkheid ” op zichzelf?

 Is die dezelfde voor iedereen of hangt de 
werkelijkheid  af van mijn eigen perceptie 
of de perceptie van een sociale groep ?



De onmogelijke definitie van wanen

 Verschil tussen « normale » jaloezie 

en waan, tussen religieus geloof en 

mystieke wanen, tussen sommige 

obsessieve compulsieve stoornissen 

en wanen, tussen somatische angsten 

en somatische wanen?



De betekenis van wanen?

 Hebben wanen een betekenis?

 Zoals dromen?

 Primair proces van de geest?

◦ Dsm, Hesnard, Grivois…

 Secundair proces ?

◦ Na een meer fundamentele stoornis ? 

◦ Bleuler, Binswanger, Henri Ey, …

◦ Zelfbehandeling? Freud



Welke houding tegenover wanen?

 Proberen te overtuigen dat ze fout zijn

◦ Te confronteren met de “werkelijkheid” (cognitieve 
therapieën)

◦ Uitleggen dat het een symptoom is van een “ziekte”

 Psychoeducatie?

 Een persoonlijke ervaring meedelen? (expert deskundige)

 Meegaan in de wanen (Pinel)

 De inhoud interpreteren (Freud)

 De houding van de « secretaris » (Lacan)

◦ Sociale gevolgen te beperken

 ……



Wat zijn onze opvattingen van “het 

denken”

 Wanen, obsessionele gedachten, 

melancholische gedachte, ….

 Is het denken altijd een « discours », 

altijd in woorden? Altijd een stem?

 Is er een verschil tussen onze 

“binnenstem “ en de “buitenstem”?

 Cognitieve of discursieve opvattingen 

van de gedachten?



Wanen zijn gedachten zoals andere

 Onmogelijk om een waan te 

« objectiveren » of te definiëren

 Geen reden om een verschil te maken 

tussen die en andere gedachten

 Geen reden om een verschil te maken 

tussen ”onze kleine vreemde 

gedachten” en  de  “grote wanen ”



Therapeutisch effect

 Hopen dat de « waangedachten » minder 
opdringerig worden

 Hopen dat het verandert in een discours 
dat zich richt tot een ander en zo misschien 
tot een beter sociale aanpassing leidt

 Mogelijk in een mobiel team 2 B onder 
zekere omstandigheden

 Lange relatie met vertrouwen 

 Zich willen engageren in een 
behandelrelatie



Transfert

The others
persecute

me

(paranoid)

Annoyed, i 
am

(hysterical)

I am a man 
who have 

some 
problems

(speech)



Transfert

Knowledge

(paranoid)

Complaint

(hysterical)
Speech



Voorwaarden om therapeutisch te 

zijn 

 Wedden op de relatie (onze job is niet de 
stroom van patiënten te beheren)

 Goede afstand: niet te dicht, niet te 
afstandelijk ( koffie of geen koffie? wel of 
geen kus?)

 Luisteren zonder oordeel (niet tegenspreken, 
niet meegaan) maar het discours ontplooien, 
openvouwen met de bedoeling dat het (een 
beetje) zou veranderen

 Vaak heeft psychoeducatie geen enkel effect



Besluit

 Veel aandacht naar de plaatsen van de 
zorg maar minder naar « wat » men moet 
verzorgen

 Mobiele teams moeten therapeutische 
ambities hebben

 Met respect luisteren is op zijn minst een 
garantie op continuïteit van de zorg en 
misschien biedt het de kans om de 
gedachten lichtjes te veranderen (zoals 
medicatie, zoals art-therapy, etc,)


