
Openheid over 
kwetsbaarheid loont 

Terugblik slotdag Week van de Psychiatrie 2019

De Week van de Psychiatrie is ooit ontstaan vanuit de 
cliëntenbeweging samen met medewerkers die in de 
jaren zestig en zeventig constateerden: mensen worden 
niet als volwaardig gezien. Zodra er iets is dat niet als 
normaal beschouwd wordt, dan stoppen we je weg in de 
bossen. En dan heb jij niet primair zeggenschap over je 
leven, dan bepalen wij wat goed voor jou is. Dus als je 
met een psychische aandoening te maken hebt, kun je 
eigenlijk niet meer meedoen aan de maatschappij. 

Toen is uit die emancipatiebeweging naar voren 
gekomen: ook als mensen een psychische aandoe-
ning hebben, kun je bijdragen en gewoon onderdeel 
uitmaken van de maatschappij. Je kunt dan misschien 
psychisch kwetsbaar zijn en daar (wat) hulp bij nodig 
hebben, maar dat betekent niet dat je geen onderdeel 
van de maatschappij meer kunt uitmaken. De Week van 
de Psychiatrie is echt bedoeld om de psychiatrie op de 
kaart te zetten en het er over te hebben met elkaar. Om 
gewoon inhoudelijke onderwerpen te pakken en te zeg-
gen: hoe gaan we hier nu mee om met elkaar? Juist om 
psychische aandoeningen te zien als iets dat iedereen 
kan overkomen, net als een verkoudheid.

Thema 2019
En dan past natuurlijk het thema van de Week van de 
Psychiatrie 2019 - ‘zichtbaarheid’ - heel erg in die ge-
dachte achter de Week. Want tot op de dag van vandaag 
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“Beide kanten kunnen 
er zijn: je actieve 
deelname in het leven 
en je kwetsbare”



ervaren mensen dat het not done is om te praten over 
het hebben van een psychische kwetsbaarheid, zoals een 
‘depressie’ of psychosegevoeligheid. Zo vertelde iemand 
op de slotbijeenkomst dat zij eigenlijk heel haar leven 
in de psychiatrie heeft doorgebracht, sinds de puber-
teit. Op een gegeven moment is zij ook ervaringswerker 
geworden en anderen gaan helpen. Zij heeft nog steeds 
therapie, maar steeds minder. Toen zij door een zorgor-
ganisatie gevraagd werd om mee te werken aan het 
jaarverslag leek dat haar erg goed om dat te doen vanuit 
haar ervaringsdeskundigheid. Uiteindelijk bleek dat het 
jaarverslag digitaal verspreid zou worden. Daarop heeft 
ze haar medewerking toch ingetrokken. Want zei ze: ja, 
een digitaal document met mijn naam erbij - ik weet niet 
waar dat allemaal terecht komt. Op papier is dat nog re-
delijk beperkt. Online niet. En ik wil niet dat iedereen kan 
lezen dat ik zelf ook met psychiatrie te maken heb. Ik wil 
niet dat mensen die mij niet kennen dat van mij weten. 

Zij is daar heel open over naar vrienden en familie. Maar 
mensen ervaren ook de stigma’s in de samenleving, die 
op allerlei manieren tot onnodige uitsluiting kunnen 
leiden.

Golf van herkenning
Als mensen dit soort dingen zeggen dan zie je een golf 
van herkenning door de zaal gaan. Mensen herkennen 
heel erg: het is nu dan wel anno 2019, maar nog voelen 
mensen zich niet vrij en veilig om daarover te praten. 
Wat ik belangrijk vond van deze dag is dat mensen 
elkaar rondom dit thema konden ontmoeten en daarover 
ook in gesprek gingen: herken je dit probleem? Ervaar 
je dit zelf ook? Hoe ga jij daar dan mee om? Ik vond 
het mooi dat er allerlei workshops waren die mensen 
daarbij van informatie voorzagen: hoe kun je daar iets 
mee doen? Waar zou je er ook mee aan de slag kunnen? 
We hebben mensen die anderen iets te bieden hebben 
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Hoe kun je de zorg zodanig organiseren dat die echt aansluit bij wat mensen nodig hebben?



op deze fronten ook gevraagd om deze dag aanwezig te 
zijn.
Het was een laagdrempelige slotdag, niets moest en 
er was geen verplichting om deel te nemen waardoor 
mensen met psychische kwetsbaarheden zelf konden 
bepalen hoe ze wilden deelnemen. 

Er gewoon zijn
Wat me opviel was dat iedereen die een bijdrage lever-
de te maken had met een psychische kwetsbaarheid, 
of een naaste had die daar mee te maken had. En dat 
dit mensen waren die tegelijkertijd ook heel krachtig 
konden vertellen over het vak dat ze uitoefenen. Bijvoor-
beeld een man die open vertelde over zijn kwetsbaar-
heid, maar juist ook over dat hij gewoon werkt en op die 
manier meedoet in de samenleving en daaraan bij-
draagt. Dat was een interessant en inspirerend verhaal, 
niet een zielig persoon die daar stond.
Aanwezige psychiaters, een eigenaar van een bedrijf 
en een schrijver waren er ook open over dat zij zelf met 
psychische klachten te maken hebben. Zoals met ang-
sten; zij schakelen daar ook hulp voor in. 
Beide kanten kunnen er dus gewoon zijn: je actieve 
deelname in het leven en je kwetsbare kant. Over die 

eerste kant zijn mensen heel open en transparant, over 
die andere wat minder. Maar als iedereen dan dus ook 
open kan zijn over zijn kwetsbaarheid, zoals op deze 
slotdag van de Week van de Psychiatrie, geeft dat 
mensen het gevoel: ik sta er dus niet alleen voor. En ook 
mensen die succesvol zijn hebben hier mee te maken.

Organisatie door 
ervaringsdeskundigen
De voorbereidingsgroep van de Week van de Psychiatrie 
bestaat uit mensen die zelf met zorg te maken heb-
ben (gehad) en uit werkers in de zorg. En is ontzettend 
belangrijk. Zij komen met het thema voor de slotdag dat 
erg aansluit bij wat mensen ervaren, zo blijkt elk jaar 
weer. Het is ook heel prettig om met hen zo’n congres 
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“Nog steeds voelen 
mensen zich niet vrij 
en veilig om over hun 
kwetsbaarheid te 
praten”



voor te bereiden. Zij weten heel goed wat er leeft en 
speelt bij mensen die naar het congres komen. Zodat 
je met bepaalde dingen rekening kunt houden. Mensen 
gaven aan: je moet verschillende manieren aanbieden 
voor deze deelnemers om aanwezig te kunnen zijn. Je 
moet ook even niets kunnen doen, of weg kunnen lopen 
uit de zaal. Zo konden we een warme sfeer creëren. Dat 
kan mijns inziens écht ontstaan omdat je het met elkaar 
doet. En je het niet voor mensen om wie het gaat orga-
niseert, maar dat het door hen zelf georganiseerd wordt. 

Living museum
Kunst maken kan een manier zijn voor mensen om hun 
belevingswereld en gevoelens te uiten. Kunst is vaak 
veel meer dan alleen kunst, maar bijvoorbeeld ook een 
manier om met heling bezig te zijn. Je kon in de foyer 
kunst maken en hierover in gesprek gaan met elkaar. In 
het programma omschreven we dit onderdeel als volgt: 
The Living Museum is een plek waar iedereen welkom 
is om kunst te maken - met en zonder psychiatrische 
achtergrond. Een aantal kunstenaars exposeerde materi-
aal in de foyer. Sommigen maakten live kunst! Ieder 
kunstwerk en zijn kunstenaar heeft een eigen verhaal, 
vraag er dus gerust naar.
Verder was er een heel gevarieerd aanbod van activitei-
ten voor elk wat wils. Schrijvers die vertelden over hun 
boek - waarin ze hun ggz-ervaringen delen. Ook waren 
er workshops ‘hoe kun je zelf je verhaal opschrijven?’ 
We hebben acteurs gehad waarmee je kon oefenen: hoe 
ga ik het gesprek aan over mijn kwetsbaarheid en wat 
vind ik daarin een fijne manier? En er zijn speeddates 
geweest.
Ik merkte dat mensen dankbaar waren en hoorde dat 
mensen het fijn vonden dat dit georganiseerd was 
zonder dat het ze iets kostte. Er was onder deelnemers 
een sfeer van: deze dag is echt van ons. Mensen gaven 
terug het bijzonder te vinden dat dit ook door cliënten 
en voor cliënten georganiseerd was. Dat dat eigenlijk 
nog nauwelijks gebeurt.

Oproep 
LOC kijkt nu met onder meer psychiater Jim van Os, de 
Vereniging van Ervaringsdeskundigen en andere partijen 
en mensen in het land naar hoe je op een aantal 
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“LOC onderzoekt hoe 
zorg kan aansluiten 
bij wat mensen nodig 
hebben”

plekken in Nederland zorg en hulp radicaal zódanig 
kunt organiseren dat die echt aansluit bij hoe mensen 
hun leven vorm en inhoud willen geven. Dus niet vanuit 
systemen, maar echt vanuit de mensen om wie het gaat 
- en dat zijn ook de werkers in zorg en welzijn.
De slotdag was niet een congres met kennisoverdracht, 
maar een dag om samen te onderzoeken: wat werkt voor 
jou? Dat is een ander type congres dan gemiddeld. In 
de geestelijke gezondheidszorg zouden we graag meer 
plekken willen creëren waar je echt doorgaand met el-
kaar kunt onderzoeken (dus mensen met een hulpvraag 
en mensen die daar iets in kunnen betekenen): wat heb 
jij nou nodig, en hoe gaan we dat dan organiseren met 
elkaar? Dus dat dat niet vanuit bepaalde systemen en 
structureren vooraf bedacht is, je met een vraag komt 
en zoekt in welk hokje die past. Dat is hoe we het nu 
vaak doen. LOC kent plekken waar het al steeds meer op 
nieuwe manieren gaat maar zou graag in contact komen 
met meer van die plekken of mensen die daaraan (wil-
len) werken. Dus ken je plekken waar zorg op die nieuwe 
manier wordt georganiseerd? Denk je dat het goed is 
om eens verder te praten, laat het vooral weten.  
Kijk voor contactgegevens op 
www.maatschappelijkdebatggz.nl. Daar vind je ook meer 
informatie over de visie die we hebben gemaakt voor 
een radicale vernieuwing van de ggz op basis van signa-
len uit ons netwerk.

In verband met de privacy zijn de voorbeelden 
van mensen en hun ervaringen in dit artikel 
geanonimiseerd.

Joep Bartholomeus is LOC-coördinator en betrokken 
bij de Week van de Psychiatrie.


