
Ingrid Bogerd (tekst), Guido Bogerd( fotografie), dr.Jan Sitvast( tekst): ‘Kijk Mij Nou! 

Herstel in Beeld’ Uitgegeven door Herstel4U, Gerselaar 2012. ISBN9789090267746 

(Psychiatrie/PO/1) Zie ook www.herstel4U.nl ( Het boek is te koop voor € 24.95 (incl. 

verzendkosten)) op de site: http://www.123website.nl/herstel4u/94586034   

Soort boek/Ziekte/Stijl: Een tweetalig (Nederlands en Engels) fotoboek, waarin  
15 cliënten uit de langdurig psychiatrische zorgverlening, (bewoners van een afdeling 
van  GGNet, een psychiatrische zorgverlener in het oosten van Nederland), worden 
gevolgd bij herstelactiviteiten die zij doen. De manier waarop deze herstelactiviteiten 
( dus niet geneesactiviteiten) plaats vinden, zijn bedacht door Herstel4U. Zij gaan 
ervan uit dat de hulpverlener naast de cliënt staat, niet meteen probleemgericht 
oplossingen aanbiedt, maar meegaat in het tempo van de cliënt.  Bij de 
herstelactiviteiten wordt gebruik gemaakt van enthousiasmerende fotografie. Zo 
wordt geprobeerd de mogelijkheden voor herstelactiviteiten praktisch en concreet 
zichtbaar te maken.  Mooi vormgegeven, full colour, hard cover fotoboek van 144 
pagina’s.  
Het boek maakt onderdeel uit van een project met een tentoonstelling en workshops 
voor GGZ medewerkers. 

Over de schrijvers: Ingrid Bogert, Jan Sitvast en Guido Bogert hebben Herstel4u 

opgericht: 

 

Guido Bogert is professioneel fotograaf. Hij was bij dit project in feite een instrument 

van de cliënt. Zie voor meer informatie www.guidobogert.nl 

 

Ingrid Bogert is verpleegkundige, trainer en projectleider bij GGNet, en heeft zich 

toegelegd op herstelgerichte zorg. Ze probeert dit  door te geven. Zie ook: 

www.herstel4U.nl  

 

Jan Sitvast is verpleegkundig expert en werkt als  docent aan de Hogeschool Utrecht 

bij de MANP (Master of Advanced Nursing Practice). Hij promoveerde in 2011 aan de  

Vrije Universiteit te Amsterdam op een proefschrift over de therapeutische 

toepassingen van fotografie in de geestelijke gezondheidszorg. Jan Sitvast heeft veel  

ervaring in de psychiatrie waar hij verpleegkundige, stafmedewerker, onderzoeker en 

wetenschappelijk medewerker was. Nu richt hij zich op  herstel en rehabilitatie, 

coaching en consultatie en toepassingen van fotografie in de zorg  en het begeleiden 

van kwalitatief onderzoek en publicatie in vaktijdschriften. 

 

Korte Beschrijving: In het boek wordt getoond hoe de methode ‘Kijk Mij nou! 

Herstel in Beeld’ werkt. Uitganspunt is dat cliënten begeleiden uit moet gaan van 

iemands mogelijkheden en talenten, ook wel de krachten (‘strengths’)- benadering 

genoemd. Niet meteen moet door hulpverleners probleemoplossend gewerkt worden. 

Eerst moet duidelijk worden wat de krachten van patiënten zijn en dus moet er 

aansluiting gezocht worden bij de patiënt. Zodanig dat hij/zij gebruik gaat maken van 

zijn (veer)kracht.  Dat kan door vragen te stellen als: waar word je blij van, waar ben 

je goed in, waar gaat je hart sneller van kloppen?  Daarbij wordt bij de methode ‘Kijk 
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Mij nou! Herstel in Beeld’ gebruik gemaakt van een fotomethodiek. Foto’s worden  

gemaakt van de cliënten op drie fotomomenten, zoals ook in dit boek is te zien bij 15 

cliënten die zijn geportretteerd: (zie inleiding Dr. Jan Sitvast) ‘De eerste is: ‘Dit ben 

ik!’  en laat zien hoe iemand leeft, woont en welke dagelijkse  activiteiten hij/zij 

onderneemt. Een tweede fotomoment betreft de activiteiten die ondernomen wordt. 

Tijdens het derde fotomoment worden foto’s gemaakt van een resultaat van de 

eerdere activiteit of een activiteit die hierop voortborduurt. Zo wordt er een verhaal 

verteld van een traject, dat mensen bewandelen en ook wat ze onderweg ontdekken.’  

De 15 beeldverhalen tonen ontroerende mensen die op de foto's hun wensen, talenten 

en/of plekken met bijzondere herinneringen tonen.  Zo is te zien hoe iemand weer 

naar een naaiatelier in de stad gaat, hoe iemand weer alleen een fietstocht naar de 

stad maakt, het gitaar spelen oppakt, het ouderlijk huis bezoekt. De cliënten zijn zo  

bezig met herstel. Want (Pag.135): ‘Herstellen is iets dat cliënten zelf doen. Het is een 

zoektocht naar hoe om te gaan met psychische handicaps, hoe daarop greep te krijgen 

en hoe het leven weer meer in eigen hand te nemen. Herstellen is daarmee iets anders 

dan genezen. De psychische problemen gaan niet over, maar dwingen tot een 

langdurig proces.’ En deze 15 personen zijn zeker op weg. 

 

Wat viel op: Dit is een methodiek die heel sympathiek lijkt te zijn: ze sluit goed aan 

bij de patiënten en geeft hen ook het heft in handen, zonder hen in de kou te laten 

staan. Mooi is om te zien, hoe kleine doelen en wensen waar worden gemaakt, 

bijvoorbeeld een biljartpartner vinden en dan daarna  ook regelmatiger gaan 

biljarten, zodat iemand meer naar buiten treden. Dat niet alles lukt, zoals het zelf 

hebben van een hond, kan, maar onderweg worden andere doelen weer wel gehaald 

en dat levert dan toch weer andere mogelijkheden op.  

Ontroerend zijn de wensen soms; ouders bedanken voor hun steun, het ouderlijk huis 

van vroeger weer bezoeken. Schrijnend vond ik het dat zoveel patiënten de wens 

hadden om familieleden weer te zien, iets dat niet altijd mogelijk was.   

Mooi is ook, dat iedere patiënt een uitgebreid fotoboek krijgt, iets tastbaars om naar 

terug te kijken en dat de methodiek ervan uitgaat dat er ook een  fototentoonstelling 

komt, waarbij patiënten toelichting geven aan bezoekers. Een goed, creatief initiatief. 

Citaten:  Voor een voorproefje van de opzet van het boek ( de foto’s zijn echt 

prachtig, sprekend en treffend :  http://www.herstel4u.nl/94586040  

(Daar staat het verhaal van Willem zoals het ook in het boek staat: pagina 28 en 

volgenden ) 

 

Pag.70-72: ‘Ik hou enorm van vissen. (…) We gingen lekker koffie drinken bij Erve 

Brooks, een boerderijmuseum. Ik was deze dag jarig en werd 60 jaar! Staat er, heel 

toevallig, een visspelletje op de tafel. Kon ik op mijn verjaardag ook nog lekker 

vissen!’  

 

Pag. 89: ‘Rocco was mijn grote geluk voor mijn doorstart, mijn zelfstandig wonen. 

Door omstandigheden heb ik Rocco na 8 maanden weer afgestaan. Het is gebleken 

dat de continue zorg voor een hond niet haalbaar is voor mij. Ik heb hier van geleerd 
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en blijf de mooie herinneringen van de afgelopen maanden koesteren.’ 

Pag.135: ‘Als hulpverlener kun je een belangrijke stap zetten in het herstel van de 

cliënt: door je kennis van stoornissen en symptomen bij deze cliënt  tussen haakjes te 

zetten, en ze te beschouwen als obstakels die onderweg wel getackeld moeten worden 

maar niet de reis of zoektocht bij voorbaat onmogelijk maken. (…) 

herstelondersteunende zorg is het samen zoeken naar mogelijkheden en vindt 

aanknopingspunten in de kracht van een persoon.’ 

Recensie/ Extra: : http://www.ribwalliantie.nl/pagina.asp?id=724  

‘(…)Het project ‘Kijk mij Nou!, Herstel in Beeld’ zet patiënten letterlijk in de 

spotlights en gaat samen met hen op zoek naar hun wensen, talenten en veerkracht. 

Door de zoektocht te fotograferen ontstonden mooie beeldverhalen. Zo gaf Willem 

een rondleiding door de binnenstad van Zutphen en bezocht Harm het Kröller-Müller 

museum om eindelijk weer eens de werken van zijn favoriete schilder Vincent van 

Gogh te bekijken. (…)’ 

Zie ook: krantenartikel in De Stentor, Zutphens dagblad (6-6-2012)  Mieke 

Kleinleugenmors: ‘Fototentoonstelling is een  voltreffer’ 

Zie ook: http://www.herstel4u.nl/94586040   

Rikie van der Veer | Antwoord06.07.2012 00.48 ‘Een geweldig mooi boek over de 

kracht van cliënten die langdurig in de psychiatrie zijn opgenomen! Bij twee cliënten 

ben ik betrokken geweest. Een aanrader!’ 
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