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Soort ziekte: Schizofreniforme stoornis, (goedaardige) psychose (vgl pg 15 en 
volgende). 
 
Soort boek: Het boek is een essay/egodocument dat is bekroond met de Van 
Helsdingenprijs 2004. Voor het boek kreeg hij ook de Socrates wisselbeker in 2005. 
Een essay waarin de schrijver de psychose wil begrijpen en beschrijven. Daarbij 
maakt hij gebruik van uiteenlopende bronnen (egodocumenten, medisch 
psychiatrische literatuur, het werk van verschillende filosofen (Bergson, Hume, 
Foucault e.a.) en de taalkundige De Saussure. 
 
Stijl: Wouter Kusters gaat uit van eigen ervaringen, persoonlijke verslagen en 
aantekeningen en aantekeningen uit zijn psychiatrische dossier die afwisselend 
worden gebruikt. Het is geen boek dat je niet snel doorleest, maar wel erg de moeite 
waard is. 
Een essay waarin ideeën onderbouwd worden met behulp van herinnering, 
wetenschappelijke kennis en dossier. Vergelijkingen gemaakt met onder andere de 
ervaring van de psychoot en het commentaar van hulpverleners via verslaglegging. 
 
Korte samenvatting: Wouter Kusters wil in dit boek het vreemde en 
bevreemdende van de psychose juist tot zijn recht laten komen. Als 20 jarige werd hij 
opgenomen in een psychiatrische inrichting. Zijn gedrag was gek, zijn blik op de 
werkelijkheid verstoord. Maar hij laat zien dat gedurende zijn psychose zijn 
waarnemingen en gedrag gestoeld waren op een eigen logica. Hij wil die psychotische 
ervaring niet te vertalen,weg redeneren en neutraliseren. Het vreemde wegwerken in 
een geruststellend model waarin het een corrupte of perverse variatie op het normale 
is. Met een filosofische blik kijkt hij of de psychotische ervaring kwalitatief anders is 
dan de gewone. Hij maakt uitstapjes naar de filosofie, de poëzie, de kunst en vooral 
het verslag van de psychotische ervaring om begrijpelijk te maken wat een 
psychotische ervaring is. 
Hij betoogt dat in de GGZ psychose wordt gezien als iets wat onwenselijk en verkeerd 
is, en wat met veel medicatie en therapie - vaak levenslang onderdrukt moet worden. 
De hulpverlening ziet de persoon van de psychoot niet meer, behandelt met dwang en 
drang, structuur en gedragsregels om iemand beter te maken, waar het misschien 
anders kan en moet. De psychiatrie is weliswaar de behandelende instantie, maar 
daarmee is het nog niet de juiste discipline om de psychose te begrijpen, zegt Wouter 
Kusters. En dat is wat hij wil bereiken: 'Wanneer een arts een gebroken been spalkt is 
de relatie tussen diagnose, behandelwijze en resultaat duidelijk. Wanneer iemand 
denkt dat hij persoonlijk door de president van Amerika wordt aangesproken, en 
vervolgens wordt zijn neurotransmitteroverdracht bijgestuurd, dan is de behandeling 
misschien geslaagd maar blijft de patiënt onbegrepen.' Wat voor de verpleger 
chaotisch en opstandig is, is voor de psychoot het consequent handelen volgens de 
vreemde wegen van zijn geest. Wouter Kusters neemt je mee in de ervaring van de 
psychose. Niet door nadruk te leggen op ziek en zielig, maar door de ontremming, de 
creativiteit, de energie en het plezier van de psychose te benadrukken. Wouter 
Kusters pleit voor ontplooiing van de psychoot in zijn eigen toestand. Wanneer hij in 
een staat van dierlijkheid is, behandel hem dan liefdevol als een huisdier, sluit hem 
niet op, wanneer hij onbegrijpelijke taal uitslaat, benader hem dan als iemand die een 



vreemde taal spreekt, zegt hij. Zo kan er wellicht eerder rust komen voor een 
voortdurend onrustig bezig iemand. 
Tenslotte maakt hij ook een parallel met onze samenleving die zich volgens hem in 
een hyperpsychose bevindt. 
 
Wat viel op: Door de eigen ervaring te koppelen aan wetenschappelijke literatuur 
en verslaglegging,door als het ware in de ervaring te gaan staan van de psychose en 
die van binnenuit te ontleden levert Wouter Kusters hele boeiende nieuwe inzichten 
over de psychose. Hij geeft suggesties aan hulpverleners om anders om te gaan met 
psychosen, eerlijke taal te gebruiken, andere middelen dan dwang en drang in te 
zetten. Ook de toon van het boek is plezierig. De eigen citaten zijn meest grappig. Het 
boek nodigt uit tot discussie. 
 
Citaten: ‘In de buurtsupermarkt heb ik een dergelijk experiment uitgevoerd. 
Gewoonlijk begint een klant in een winkel bij de ingang: hij pakt producten van de 
schappen, rekent af, en verlaat het pand door de uitgang. Ik liep door de uitgang de 
winkel binnen tegen de bezoekersstroom in. ik worstelde me langs de kassa’s verder 
de winkel in. Ik voelde al hoe de gewone alledaagse energie in een bijzondere 
toestand terechtkwam door mijn actie;er werden al bewonderende en verontrustte 
blikken op me geworden. De spullen die ik in mijn tas had zitten, zette ik op de 
schappen neer, en ruilde ik om voor andere. Ik zou nog dieper de winkel hiërarchie in 
kunnen duiken en haar ontregelen. Niet alleen de stroom mensen kon omgekeerd 
worden, ook de stroom goederen kon worden gekeerd. Een pak rijst zit om 
rijstkorrels heen. Maar als je het kartonnen pak nou openscheurt, verfrommelt en in 
de rijst verstopt, dan keer je ook de normale levensmiddelenstroom om…( pag. 33) 
‘Het eigenlijke probleem van veel experimenteel cognitief psychologisch onderzoek is 
dat de interne structuur van psychotische gedachten buiten beschouwing blijft. Waar 
komen waanoordelen vandaan? Als een psychoot een geel met een blauw vierkant 
associeert, waarom dan? Waarom vierkanten, en waarom die kleuren? Wat voor 
context, wat voor achtergrond speelt een rol bij de associaties die hij maakt?’(pag. 77) 


