
GGZ-arts moet z’n onmacht

D e geestelijke gezondheidszorg
(GGZ) en de rechtsstaat zijn in
Nederland goed functioneren-

de maar kwetsbare systemen. In de
GGZ kan behandeling alleen effectief
zijn als er sprake is van wederkerig-
heid, als hulpverlener en cliënt sa-
men verantwoordelijkheid nemen
voor het behandelproces. Veruit de
meeste cliënten kunnen en doen dit,
en met deze cliënten kan dan ook
een vruchtbare behandelrelatie ont-
wikkeld worden.

Een enkele cliënt onttrekt zich
hieraan en komt bij de GGZ zonder
bereidheid de gezamenlijke om-
gangscodes te respecteren. De per-
soonlijkheidsstructuur van deze
– uitzonderlijke – cliënten is zodanig
dat zij zich in het geheel niet in de
ander verplaatsen en tot het uiterste

gaan om op korte termijn hun zin te
krijgen of de ander in een machtelo-
ze positie te brengen. Vaak worden
deze cliënten naar de GGZ gestuurd
omdat alle andere personen en in-
stanties het opgegeven hebben of af-
geserveerd zijn door de cliënt.

Interessant is dat deze cliënten er-
varen behandelaars tot wanhoop en
onprofessioneel gedrag kunnen
brengen en complete GGZ-afdelin-
gen kunnen ontregelen.

Een voorbeeld uit eigen ervaring:
een verslaafde cliënt eist acuut een
opname in een psychiatrische instel-
ling. Toen hij dit niet onmiddellijk
gedaan kreeg, hing hij zich ten over-
staan van de portier op in een boom
voor de instelling. De toegesnelde
portier en hulpverleners wisten hem
los te snijden, waarna hij intensief
gereanimeerd wordt. Alsnog werd
hij opgenomen. Twee dagen later
verliet hij de kliniek alweer, liep met
een triomfantelijke grijns langs het
raam van de hulpverleners en stak
zijn middelvinger op naar degene
die hem had gereanimeerd.

Sommige cliënten leggen de pro-
blemen geheel buiten zichzelf, wij-
zen naar anderen en klagen die an-
deren bij voortduring aan. Ze wijzen
elk behandelaanbod af, ketenen zich
vast aan kantoormeubels, bellen
alarmcentrales plat of gaan in ver-
keerstunnels midden op de weg lo-
pen om vervolgens verontwaardigd
naar de hulpverlening te wijzen die
er niet in slaagt een adequaat behan-
delaanbod te doen.

Dit zijn de cliënten die op een ge-
geven moment onheus bejegend
worden door hulpverleners, waar in
behandelteams hooglopende ruzie
over ontstaat en waar instellingspro-
tocollen voortdurend vruchteloos op

aangepast worden (‘cliënten die zich
na kantoortijd meerdere malen nog
in het pand bevinden en die al eer-
der een waarschuwing hebben ge-
had, krijgen een toegangsverbod,
tenzij de aard van de stoornis’…et ce-
tera.)

Dergelijke cliënten kunnen zover
gaan dat ze zichzelf en hun omge-
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ving ernstig beschadigen in hun
drang andermans tekortkomingen
aan te tonen. Na vele jaren hebben
we in de psychiatrische crisisdienst
geleerd dat we met deze cliënten
geen gezamenlijke behandeldoelstel-
ling kunnen nastreven, en dat we het
altijd verliezen als we de strijd aan-
gaan over regels en rechten.

We hebben geleerd dat het onze
rol is om te verdragen dat we mach-
teloos staan, en dat we anderen (an-
dere hulpverleners, politie, familie)
ontlasten door de cliënt te blijven
ontvangen. Zodat de cliënt zich op
ons afreageert in plaats van op wille-
keurige, minder toegeruste, burgers.
En waarbij soms, op de lange ter-
mijn, de betreffende cliënt kan leren
dat destructief gedrag niet loont en
dit gedrag uiteindelijk kan opgeven.

Een cliënt bij wie iedere empathie,
compassie of zelfreflectie ontbreekt,
is in staat ons systeem grondig te
ontregelen. En daar hebben we uit-
eindelijk geen verweer tegen. Gefrus-
treerd, boos of wanhopig reageren,
ligt dan voor de hand, maar versterkt
uiteindelijk de ontregeling. De on-
macht kan alleen goed verdragen
worden als de eenheid tussen de be-
trokken hulpverleners bewaard
wordt en gezamenlijk in milde ver-
wondering kan worden vastgesteld
dat het systeem keer op keer tekort-
schiet bij dergelijke cliënten.

Of het nu een GGZ-instelling, de de-
mocratie of de rechtsstaat betreft:
het systeem is, ondanks ontelbare re-
gels en wetten, uiteindelijk gebouwd

op redelijkheid. Redelijkheid die uit-
gaat van empathie en compassie met
de ander, en bereidheid te reflecte-
ren op het eigen aandeel .

Patiënten, terroristen of politici
die dit empathisch vermogen ontbe-
ren, kunnen een kwetsbaar systeem
als GGZ, democratie of rechtsstaat
dan ook ernstig ontregelen. De kunst
is om dit te verdragen en de verlei-
ding te weerstaan het systeem zelf
fundamenteel te gaan bekritiseren
en veranderen.

Want of het nu een behandelpro-
ces of een juridisch proces betreft,
een proces kan alleen slagen als bei-
de partijen investeren in een goede
uitkomst. Zo niet, dan hoeft geen
hoop gekoesterd te worden dat het
proces iets constructiefs zal opleve-
ren. En hoeft ook van aanpassingen
in het systeem geen heil verwacht te
worden. Wat resteert, is een zo zorg-
vuldig mogelijke bejegening van de
beklaagde/cliënt.

Als hulpverleners hebben we dit
inmiddels geleerd, en zijn we gelei-
delijk ook een voordeel aan het con-
tact met deze cliënten gaan ontdek-
ken: ze kunnen ons als geen ander
helpen een scherp oog te houden
voor de beperkingen van onze proce-
dures en van onszelf. De kunst is
hiervan te profiteren zonder aan de
kwaliteit en integriteit van het sys-
teem en onszelf te gaan twijfelen en
– vaak de lastigste opgave – zonder
onze eigen compassie te verliezen.
Dat is wijsheid die wij hebben opge-
daan in de GGZ.
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