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Over de schrijver: Thomas Bock is psycholoog en werkt bij de universiteitskliniek

van Hamburg. Hij verzon de ’psychose–seminars’ die in Nederland werden

geïntroduceerd als Multiloog–bijeenkomsten.

Soort Boek: Geen ervaringsverhaal maar een wetenschappelijke studie op basis van

33 interviews. Een onderzoek naar hoe mensen met psychosen in staat zijn hun leven

vorm te geven zonder in aanraking te komen met de psychiatrie. Hoofdstuk 3, van

pagina 113 tot en met 287, bevat portretten van 33 personen met psychosen en

schizofrenie. Zij zijn ingedeeld in 5 groepen op grond van contacten met de

hulpverlening: natuurlijk beloop in engere zin, korte consulten, afwijzing van

behandeling, behandeling in een laat stadium en grensgevallen. In de andere

hoofdstukken staan theorie en begripsvorming, methodiek, vergelijkende analyse,

psychose en zingeving en zijn pleidooi voor een antropologie van de psychotische

waarneming beschreven. Met een uitgebreide literatuurlijst.

Korte beschrijving: Thomas Bock deed onderzoek naar hoe mensen met een

psychose zonder aanraking met de psychiatrie leefden, wat hen daarbij hielp en hoe

ze dat vol konden houden. Dit omdat de helft van het aantal mensen met een

psychose geen of bijna geen contact heeft met psychiatrische instellingen en

behandelaren. Thomas luisterde naar hun verhalen, gaat in op de beleving van de

geïnterviewde, en leerde zo veel over hoe mensen met hun psychose omgingen, wat

zij als zinvolle steun van anderen ervaarden en hoe zij met hulp omgingen. Daarbij

hield hij een aantal thema’s in de gaten, zoals de omvang van de stoornis en de

impact die ze had op het leven van de geïnterviewden, de schade die ze aanrichtte,

hoe de geïnterviewden de psychose zelf omschreven, probeerden begrijpen en te

integreren. Hij gebruikte daarbij een intersubjectieve benadering met een narratief

aspect (de contactpersonen vrijelijk laat praten over hun psychotische ervaringen) en

een probleemgericht aspect (vragen stellen over de eigen opvatting van de beleving,

de sociale context en de biografische interpretatie). In zijn conclusie pleit hij voor een

antropologie van de psychotische waarneming, het leren begrijpen van personen met

psychose en schizofrenie en meer menselijkheid in de zorg.

Wat viel op: Dat dit werk inspiratiebron is geworden voor nieuwe werkwijzen zoals

Multioog-groepen in Nederland, geïntroduceerd door psycholoog Heinz Mölders. In

die groepen komen mensen bij elkaar om vrij te praten over de betekenis van de

psychose en ook schizofrenie en hoe het een plaats te geven.

Mogelijkheden om uit de psychiatrische inrichting te blijven moeten volgens mij

altijd met twee handen worden aangepakt. Deze studie past ook bij gedachten van



Doortje Kal i om anders zijn te accepteren, ervaringsdeskundigen een centrale rol te

geven en gastvrij te zijn voor mensen in de psychiatrie..

Dat Thomas Bock onderzoek doet met behulp van levensverhalen van patiënten, om

erachter te komen hoe onbehandelde patiënten hun psychose beleven en op welke

manier zij aan zelfregulering doen, spreekt me aan. Dit is een manier om ‘achter de

coulissen te kijken’, informatie te krijgen over hoe het leven van mensen met

psychosen en schizofrenie eruit ziet. Dat zo ook binnen de psychiatrie kan geleerd

worden van wat de geïnterviewden naar voren brengen. Net als Wouter Kustersii pleit

Thomas Bock voor een beter begrip van de medemens met schizofrenie. En dan is

deze vorm van onderzoek erg geschikt om inzichten te verschaffen waardoor meer

begrip komt voor de basis van het handelen van mensen met psychosen en

schizofrenie. Er worden momenteel heel wat onderzoeken gedaan, congressen

verzorgd en symposia gehouden om erachter te komen op welke wijze

patiëntervaringen en ervaringsdeskundigheid zorg kunnen verbeteren. Dit boek

levert zeker zo’n bijdrage. Dat blijkt ook uit de opmerkingen die Doortje Kal maakt.

Citaten: Pag. 132: “Zijn ouders wilden hem al een tijd geleden naar de psychiater

sturen. Op een kort contact met een psycholoog na heeft hij echter iedere hulp

geweigerd. Ik wil weten hoe hij daartoe de kracht heeft gevonden. Hij antwoordt

opnieuw met een tegenvraag: ‘Als iemand u mee wilde nemen naar deel 23 van

Rambo zou u toch ook nee zeggen?’Hij wil me wel zeggen dat zijn weigering als

vanzelf bij hem opkwam, vanuit een diepe overtuiging of intuïtie. Tegelijkertijd denkt

hij er hardop over na of hij met psychiatrische hulp misschien toch beter af was

geweest. Hij maakt duidelijk dat zijn ‘nee’ tegen de psychiatrie niet voortkomt uit een

bijzondere kracht, dat het hem niet alleen maar voordelen oplevert en dat het geen

overmoed is.”

Pag. 189-190 : “ Hoe slaagt meneer Olk erin met de stemmen te leven? Hij voert

inhoudelijke discussies met ze: ‘Ik ga er bij voorbaat van uit dat ze zichzelf alleen

maar herhalen, dat ze me willen intimideren, dat ze in feite niets te zeggen hebben.

Dat wil zeggen, in intellectueel opzicht voel ik me de sterkste. Ik ga ervan uit dat ze

ongelijk hebben omdat ze geen goede argumenten kunnen aanvoeren en omdat ik in

een debat niet onder de indruk raak van iemand die steeds weer hetzelfde zegt.’ … In

dit verband noemt meneer Olk de driehoek roken, medicijnen en stemmen. ‘Ik

bestrijd de stemmen met pijproken om een beetje rust te hebben.’… Het pijproken is

een symbool van zijn inspanning de rust te bewaren. De psychiatrie en de medicijnen

versterken zijn emotionele minderwaardigheid. Pag. 269: Daarna vertelt mevrouw

Ein over de familie van haar man en over de Iraanse cultuur. Ze zegt dat twee broers

van haar man psychisch ziek zijn en waardeert de bijzondere aandacht die ook zij

daar heeft gekregen. ‘Dat is in Perzië anders dan bij ons. Ze bekommerden zich echt

om me. Toen mijn man weer ging werken, kon ik bij hen eten en werd door hen met

veel liefde en genegenheid vertroeteld. Ze kijken niet wat je hebt en proberen niet uit

te vinden wat het probleem is, maar ze zien alleen maar dat het niet goed met je gaat.

Dan proberen ze te zorgen dat je je weer beter gaat voelen door zich met je bezig te



houden, kaart met je te spelen, wandelingen te maken. Ik kan niet veel met hen

praten. Ze zeggen gewoon dat het heel normaal is. Ze behandelen je niet als een

zieke. Absoluut niet.’Onvoorwaardelijke zorg heeft ze in Duitsland maar zelden

ervaren.”

Recensie: Janka van Dijk

(http://archief.ypsilon.org/schizofrenieplein/hulp/nieuws/yn98/uitgelezen.psychose

n.zonder.psychiatrie.htm) :”’ Inmiddels is, sinds 2000, de tweede druk van het boek

verschenen. Hierin is korte informatie opgenomen over de Multiloog–bijeenkomsten.

Wellicht wijst deze tweede druk op belangstelling vanuit het professionele veld. Toen

ik, zo’n twee jaar geleden, de eerste druk in handen had, had ik de indruk met een

revolutionair werk van doen te hebben. Binnen de hulpverlening en ook binnen

Ypsilon bestond er toen een soort consensus over behandelingsmethoden die ikzelf

als nogal betuttelend ervoer. Inmiddels wordt er binnen de hulpverlening meer

aandacht geschonken aan de inbreng van betrokkenen, die als ervaringsdeskundigen

in de omgang met mensen met schizofrenie belangrijke informatie kunnen

toevoegen. Dit komt in de richting van wat Bock voorstaat met zijn belangwekkende,

door onderzoek bevestigde boodschap. …. De interviews kenmerken zich door een

groot respect voor de levensverhalen van de vertellers. De interpretatie die de

geïnterviewden geven aan wat hen is overkomen en de plaats die zij die

gebeurtenissen of gesteldheden kunnen geven in hun leven, vind ik getuigen van

moed en aanpassingsvermogen….Tweehonderd bladzijden verhalen van mensen in

uitzonderlijk moeilijke omstandigheden is teveel om achter elkaar te kunnen uitlezen,

door intensiteit en zwaarte. Toch bevindt zich hier een schat aan informatie over

beleving en zienswijze van de psychose uit de eerste hand. Door de systematiek van

het verslag krijgen de verhalen nergens iets van het meelijwekkende en uitzichtloze

geploeter wat andere teksten over het onderwerp soms kenmerkt. Ik vind het een

prachtige manier om mensen met schizofrenie aan het woord te laten komen. …’”

Zie ook Doortje Kal (2001) Kwartiermaken. Werken aan ruimte voor mensen met

een psychiatrische achtergrond. Amsterdam: Boom Paragraaf 4.4 Anders denken

over anders zijn, pagina 89 en volgende
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