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Wat gaan we doen? 

  Psychose bekijken door een functioneel 
contextualistische bril 

 

 Korte uitleg over ACT 

 

 ACT-ervaringen delen 

 

 In gesprek gaan met elkaar 

 



Functioneel contextualisme? 
 

 Pepper (1942): 4 relatieve, pre-analytische uitgangspunten om aan wetenschap te 
doen 

 
 Mechanisme  

 lineaire causaliteit - oorzaak-gevolg: machine 

 

 Organisme  
 ontwikkeling: bv Erickson 

 

 Formisme  
 classificeren: bv DSM 

 

 Contextualisme 
 Historische gebeurtenissen  

 

 

Dus alle vier 
benaderingen zijn 

“waar” 



Het 
klassiek 
psychose 
verhaal 
(DE VERKORTE,  

ONGENUANCEERDE VERSIE) 
FORMISME 



Uitings- of ervarings-vormen  
van psychose? 

◦ Positieve symptomen 
◦ Negatieve symptomen 

 
 

◦ Cognitieve symptomen 
◦ (affectieve symptomen) 
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Mogelijke wijzen van verloop 
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Doel  
binnen  

het klassieke verhaal? 



 Medicamenteus 

 

 Fysisch (TMS en ECT) 

 

 Psychosociaal 
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CGT!!! 

Behandeling 



Dus… 

problee
m 

oplossin
g FORMISME 

MECHANISME? 



Samenvattend is er 
mogelijks sprake van 

 Ernstige (en terugkerende of blijvende) invasieve belevingen 

 Moeilijkheden op verschillende levensdomeinen 

 Ontbrekend zicht op wat er aan de hand is 

 … 



Dat we allemaal kunnen benoemen! 



Dat heeft voordelen 

 Voor clinici? 

 

 Voor cliënten? 

 Voor familie? 

 Voor de maatschappij? 



Gevolg? 
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        “IK” 
 
  
 psychose      
 
 
 

Binnen een context van 
ervaringen 
(feedback) 



Gevolg? 
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 psychose       
 
 
 

Binnen de context van 
cultuur (media…) 
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        “IK”  
 
  
 psychose       
 
 
 



Mogelijke gevolgen (van dit alles) in het 
leven van cliënten 

 Contactverlies met natuurlijk netwerk 

 Verlies van werk 

 Moeilijkheden in het (terug) aangaan van 
sociale relaties 

 Verhoogde identificatie met “label” 

 Sociale en zelfstigmatisatie 

 Fysieke problemen 
 ... 

(Faronni, 2017) 



Wat is een valkuil  
(bij psychose)? 
We kijken (vooral) naar de 

vorm 
En niet naar de functie 



Een  
(meer) functioneel 
verhaal 

CONTEXTUALISME 



Functioneel contextualisme 

 Focus: “gedrag in context” 
 

 Eenheid van analyse: gebeurtenis in historische en huidige 
context 

 
 Doel: “voorspellen en beïnvloeden van psychologische 

gebeurtenissen op basis van empirisch onderbouwde 
uitgangspunten”  
 

 met als “psychologische gebeurtenis”, alles wat een mens 
doet 
 

 Hanteren van een werkzaamheidscriterium 
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Binnen een functionele benadering 
kunnen we naar “psychose” kijken als 

 
◦ Dimensioneel  (ipv categorieel) 

 
◦ “Symptomen”/gedrag (ipv diagnose) 

(Morris, 2012) 
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Waarbij we 

◦ Oog hebben voor de impact van de context en 
de biologische kwetsbaarheid 
 

◦ Werken met hele mens in context 
 

Want…. 



Wat als 

 

ISPS workshop 

Het nu eens allemaal gewoon 
menselijk is? 
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Menselijk? 

 Mensen zijn talige wezens, dus we zijn in 
staat relationeel te reageren op onze 
omgeving 

 

 Een belangrijke bekrachtiger in dit 
relateren is het ervaren van “coherentie” 

 

 En dus zoeken we steeds naar coherentie 
door nieuwe relaties te leggen, ook 
wanneer de situatie (drastisch) verandert 



 

ISPS workshop 

Mensen zijn 
niet te 

vertrouwen 

Als ik in bed lig, 
valt het mee 

Die houdt me 
in de gaten 

Ze stelen mijn 
ideeën 

Dat is de stem 
van god 

De buren zitten 
in mijn hoofd Er zit een chip 

in mijn tand 

Iedereen 
haat me 
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Het doel van een contextuele 
benadering kan dan zijn… 

 Binnen een veilige context  

 Cliënten trachten experiënteel bijkomend relateren 
aan te leren  

 Zodat een meer functionele coherentie ontstaat 



Insteek van ACT? 
 

 We kijken voorbij de diagnose (uitingsvormen, het gedrag)  
naar de functie: het is gewoon allemaal menselijk en be-
grijp-baar 

 

 We werken met werkzaamheid als criterium (en niet 
zozeer “het grote gelijk nastreven”) 

 

 Het is een “samen zoeken naar een weg tot 
meer levenskwaliteit” 



ACT: samengevat 
 Bekijk niet-werkzame coping strategieën (vechten tegen, 

vermijden van dingen in onze “binnenwereld”) 
 

 Stel “bereidheid” (en andere niet gebruikte coping) voor als 
alternatieve strategie 
 

 Plaats “bereidheid” in een context van een belangrijk 
levensdomein 
 

 Identificeer een waardevol doel en formuleer een specifiek 
stappenplan (hoe klein ook) 
 

(Gaudiano, 2005) 
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Psychose functioneel bekeken? 

 Hallucinaties 
◦ Analogie met intrusieve gedachten 
 
 

 Wanen 
◦ (deels) controlestrategie inzake onwelbevinden  
 
 

 Negatieve symptomen 
◦ (deels) controlestrategie voor vreemde belevingen 

(Goessens, 2008; White, 2014) 
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Dus, 
 

Menselijk  
En  

be-grijp-baar 



En op de achter/voorgrond  
(ACT-rationale) 

 Bekijk het reageren op (psychotisch getinte) bedreiging als een 
overlevingsstrategie (valideren en normaliseren van de persoon) 

 

 Toon empathie voor deze strategie en toon aan dat men is vastgeraakt 
in deze strategie 

 

 Geef aan dat de gevolgde strategie misschien niet de meest 
aangewezen weg is om te komen tot een vitaal leven 

(White, 2014) 
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Waarden 

 Gebrek aan heldere waarden 
 Weten wat NIET willen 
 Niet weten wat WEL willen 

 
 

 Alternatief:  
 zoeken van richtinggevende waarden 
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Inhoud waarden? 

• Meer dan 50% van bevraagde personen met 
psychose en depressieve klachten verwoordden 
volgende “waarden” als zeer belangrijk: 

 

• Relaties hebben die betekenisvol zijn 

• Loyaal zijn naar vrienden en familie 

• Echte vrienden hebben 

• Eerlijk zijn 

• Veilig voor gevaar zijn (White, 2014) 



Accepteren/bereidheid 

• Experiëntele vermijding / controle 
• Van gedachten / gevoelens 
• Werkt op korte termijn 
• Lange termijn? 

 

• Alternatief:  
• innerlijke ervaringen aanvaarden 
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Accepteren/bereidheid 

• Innerlijke ervaringen: voelen, denken, willen, … 

 

• STEAM (naar Strosahl 2010) 
• Sensations 

• Thoughts  

• Emotions  

• Associations  

• Memory  
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Accepteren/bereidheid 

 Niet ALLES moet geaccepteerd worden 
binnen ACT 
 

 ACT poogt bereidheid als alternatief aan te 
brengen,  

 
 wanneer alle pogingen om het lijden weg te krijgen 

hebben gefaald 
 

 Wanneer de pogingen wel een positief effect 
hebben op korte termijn en niet op lange termijn 
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Cognitieve defusie 

 Cognitieve fusie 
 Gevangen in de inhoud van het denken 
 Denken als “waar” nemen 

 
 

 Alternatief:  
 defuseren van gedachten en gevoelens 
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Contact met dit moment 

• Geconceptualiseerd verleden en 
toekomst 

• Denken over vroeger  
• Denken over later 

 
 

• Alternatief:  
• leven in het hier en nu 
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Zelf-als-context 

• Zelf-als-inhoud 
• Geconceptualiseerd zelf 
• Samenvallen met het denken 
• “ik ben wat ik denk” 

 

• Alternatief:  
• Zelf-als-context 
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Toegewijde actie 

 Inactiviteit – impulsiviteit 
 Korte termijn doelen 
 Resultaten nastreven 

 
 

 Alternatief:  
 Actieve, efficiënte en toegewijde acties 

stellen in overeenstemming met de 
aanwezige waarden kan erg bijdragen tot 
een rijk en betekenisvol leven 
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Wat levert dit 
nu op???? 
EEN AANTAL ERVARINGEN 
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Verder met ACT en psychose? 
 
www.contextualscience.org 
 
www.acbsbene.com 
 
Lezen: 
 

http://www.contextualscience.org/
http://www.acbsbene.com/


Ook al hebben we vandaag het kort gehad 
over ACT en psychosegewaarwordingen… 

Vergeet niet 
 

 

 

 

 

Als je één iemand kent met psychotische 
ervaringen 
 
Ken je één iemand met psychotische 
ervaringen 
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