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Vooruitgang in de GGZ?
In het verontrustende besef dat de effec viteit van psychologische behandelingen de afgelopen
decennia niet is toegenomen1 en individuele therapeuten ondanks registra es, scholingen en
ervaring niet zonder meer beter lijken te worden1,2, moeten we concluderen dat we op het
verkeerde spoor zi en.

Om vooruit te gaan in de GGZ, zullen we terug moeten…
…terug naar het besef dat alle vormen van hulpverlening op de eerste plaats beginnen bij een
rela e tussen hulpverlener en cliënt3. Binnen deze rela e wordt er gewerkt aan een
gezamenlijk begrijpen vanwaaruit er aan herstel gewerkt kan worden. Daarvoor moeten
mensen zich gehoord, gezien en begrepen voelen en moet er dus ac ef geluisterd worden. We
moeten terug naar de wetenschap dat posi eve verwach ngen, hoop en placebo een
belangrijke rol spelen4. Terug naar het gegeven dat zinvolle verbindingen van levensbelang zijn
evenals de verhalen die we over en aan onszelf vertellen5. Moeten we terug naar de
wetenschap dat een therapeu sche rela e met een begripvolle en empathische hulpverlener
een helend effect hee , waarvoor de bewijzen vanuit de neurowetenschappen en de
psychoneuroimmunologie binnenkomen3, 6, 7.
En terug naar het besef dat ook al worden deze zaken gezien als algemene of non-specifieke
therapiefactoren, ze niet algemeen of zonder meer aanwezig zijn. Daar zullen we ac ef aan
moeten werken en daar valt nog een wereld te winnen8.

Om vooruit te gaan in de GGZ, zullen we terug moeten…
…terug naar de wetenschap dat therapiemodellen heel zinvol en noodzakelijk zijn9, maar
uiteindelijk ook maar gewoon modellen. Een vereenvoudigde weergave van de werkelijkheid.
Bovendien blijken al die modellen gemiddeld even effec ef9 ondanks verwoede pogingen om
aan te tonen dat de ene beter werkt dan de andere9,10. Trivialiteit. Niet alleen is er door de
constante onenigheid in therapieland een Babylonische spraakverwarring ontstaan, er wordt
ook met man en macht geprobeerd elkaar te overtuigen dat bij wijze van spreken de ene taal
beter, effec ever, is dan de andere. Terwijl het er natuurlijk om gaat of de verstaanders, de
client en therapeut, zich kunnen vinden in de gezamenlijke conceptualisa e van wat er speelt
en hoe daar samen aan gewerkt zou kunnen worden. Alleen dan is het zinvol om goed te kijken
welke vorm van therapie het beste bij dit probleem, bij deze specifieke cliënt en met deze
therapeut zou kunnen werken. Daarvoor moeten we communiceren, niet alleen met woorden,
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therapeut zou kunnen werken. Daarvoor moeten we communiceren, niet alleen met woorden,

maar met al onze zintuigen. Met handen en voeten zeg maar…
Goed kijken naar elkaar en naar jezelf. Proberen te begrijpen wat we zien in plaats van alleen
maar te zien wat we begrijpen…

Om vooruit te gaan in de GGZ, zullen we terug moeten…
…terug naar het werken met cliënten en hun specifieke context en kenmerken in plaats van
nietszeggende en onpersoonlijke classifica es. Samen werken aan persoonlijke doelen. De
kracht van betekenis weer centraal stellen5. Moeten we terug van een onpersoonlijk
syndroomgestuurde GGZ naar een persoonlijk netwerk van symptomen11. Daarbij kijken naar
persoonskenmerken zoals mo va e, verwach ngen, hech ngss jl, copings jl en andere
wensen en mogelijkheden12. Proberen te begrijpen hoe de wereld er door de ogen van de
ander uitziet en vandaaruit proberen tot hulp te zijn. 

Om vooruit te gaan in de GGZ, zullen we terug moeten…
…terug naar het enkele decennia geleden al geconstateerde fenomeen dat er grote verschillen
bestaan in effec viteit tussen therapeuten, de zogenaamde therapeu actoren9. Dat sommige
toptherapeuten stelselma g de beste resultaten bereiken in de kortste jd, ongeacht de
problema ek, gebruikte behandelmethodiek, jaren ervaring of behaalde registra es13. Terug
naar een leermethode waarin we doelgericht en doelbewust14 gaan werken aan onze eigen
vaardigheden, rela onele vermogens, hech ngss jl, reflec eve func e en doorbreken van onze
vele vertekeningen en valkuilen2. Waarin we feedback van cliënten gaan gebruiken om zelf ook
verder te groeien15 en vanuit een groeimindset16 proberen te leren van behandelingen die niet
slagen in plaats van het falen aan de cliënt toe te schrijven of “moeilijke” cliënten door te
schuiven. Terug naar een situa e waarin je jezelf probeert uit te dagen en te verbeteren in
plaats van comfortabel te werken en ondertussen ongemerkt achteruit te gaan2. Niet alleen
leren te denken en (be)handelen als toptherapeuten, maar ook te leren leren als een
toppresteerder en je zo blijvend verder te ontwikkelen17. Terug naar een wetenschappelijk
geïnformeerd ambachtelijk vakmanschap18.

Om vooruit te gaan in de GGZ, zullen we terug moeten…
…terug naar het besef dat het anders kan, maar dat verandering niet ontstaat vanuit meer-van-
hetzelfde19. Zoals Einstein al constateerde zal de wereld niet voorbij de huidige crisis komen met
hetzelfde denken dat deze situa e gecreëerd hee . Meer marktwerking of management zal de
zorg niet helpen in het oplossen van de huidige problemen die juist door marktwerking en
management zijn ontstaan20,21. De enige plek vanwaaruit je momenteel verandering moet
verwachten, is vanuit jezelf. Niet door te wachten, maar door je vak weer ter hand te nemen.
De verschillende factoren op maal mixen, samen met de betrokken actoren: wij, de mensen!

Laten we samen teruggaan, zodat we weer vooruit kunnen!
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