


Het obstakel 

is de weg



The impediment to action 

advances action. 

What stands in the way 

becomes the way.

- Marcus Aurelius



• Mijn (herstel)proces

• Context van een GGZ-instelling

• Perspectief van de cliënt

• Benadering van de behandelaar

• Compliance en de fases van herstel

• Behandeling als vertrekpunt

• Therapietrouw: meer dan therapie volgen

• Je eigen therapeut worden?

Inhoud



De vier fases van 
mijn herstelproces

➢ Overweldiging (1999-2002)

• Manische psychoses

• Zware depressies

• Verschuiving van identiteit

• Softdrugs

• Problemen op school

• Aanraking met politie

• Suïcide pogingen

• Volledige ontwrichting 



De vier fases van 
mijn herstelproces

➢ Overweldiging (1999-2002)

➢ Worsteling         (2002-2004)

• Periode van opnames

• Meerdere langdurige separaties

• Erkenning van ziektebeeld

• Terug naar Enschede

• Wat is normaal/ 

Wat is de aandoening

• Lithium



De vier fases van 
mijn herstelproces

➢ Overweldiging (1999-2002)

➢ Worsteling         (2002-2004)

➢ Leven met (2004-2010)

• Oppakken van rollen

• Betekenisvolle invulling 

levensgebieden

• Gericht op uitkomst

• Status en ego



De vier fases van 
mijn herstelproces

➢ Overweldiging (1999-2002)

➢ Worsteling         (2002-2004)

➢ Leven met (2004-2010)

➢ Leven voorbij (2011-2015)

• Content met mijn leven

• Niet bezig met ziektebeeld

• Onderliggende symptomen 

beheersbaar



De vier fases van 
mijn herstelproces

➢ Overweldiging (1999-2002)
➢ Worsteling         (2002-2004)

➢ Leven met (2004-2010)

➢ Leven voorbij (2011-2015)

Herhaling laatste drie fases (2016-2017)

• Life events

• Aan de slag voorbij ziektebeeld

• Weg naar ervaringesdeskundigheid



Mijn pad van herstel/leven
• Veel aandacht voor het lichaam

(voeding/beweging/slaap)

• Een ochtend/avond routine eigen maken

• Aandacht vs rumineren en piekeren

• Mindfulness

• Grote doelen kleine stappen

• Grote doelen kunnen klein zijn/ kleine stappen groot

• Proberen te richten op het gene waar je invloed op 
hebt

• Proberen te accepteren wat buiten je controle ligt
→ amor fati

• Relatie tot omstandigheden

• Investeren in het proces

• Onderdeel zijn van iets groter dan jezelf

• Weerstand tegemoet blijven gaan / Vrijwillig
ongemak



De context van 
een GGZ-instelling

• Associaties met de omgeving

• Invloed van omgeving

• Ruimte voor verandering



Perspectief van 
een cliënt

• Verwachting van behandeling

• Wie heeft het antwoord? 

• Waar ben je toe in staat? Wat kun je eruit 

halen?



Benadering van 
de behandelaar

• Ziektegerichte benadering

• Er gaan veel dingen goed

• Systeem voeden/ verantwoording 



Compliance en de 
fases van herstel

• Verschil per fase

• Trouw zijn aan het proces

• Trouw zijn aan een nieuwe identiteit



Behandeling als 
vertrekpunt

• Medicatie/somatische aspecten

• Status en verloop monitoren

• Wat kan iemand zelf doen?



Therapietrouw zijn:
Meer dan het 
volgen dan therapie

• Therapie toepassen in het dagelijks leven

• Routine/ gewoontes

• Technologie 



A a n d a c h t



Je eigen therapeut 
worden?

• Verhaallijnen loslaten

• Kennis vergaren

• Mild zijn voor jezelf/ steng voor het proces. 

Het proces leidt naar een nieuwe identiteit.

• Hoe kan een behandelaar bijdragen aan 

dat proces?



We’re often more 

frightened than hurt. 

We suffer more in 

imagination than in reality.

- Seneca



Bedankt!

Bronnen:
La Grande Famille (René Magritte, 1963)
The Future of Statues (René Margritte, 1937)
Marmeren buste van Secenca (onbekende beeldhouwer, 17e eeuw)


