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Hoe het was: smetteloze professionele 
vierkanten en paarse bollen 



De ervaringsdeskundige betreedt het veld en rolt door de 
vierkanten heen. Persoonlijke ervaringen met ontwrichting en 

herstel worden professioneel ingezet. 
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Psychiatrie: een Modern project



De professionele praktijk: empirie

• Verschillende soorten vragen/ 
vormen van redeneren

• Co-constructie, pluralistisch qua 
kennis, ‘pragmatisch’ gericht op 
verbetering

• Centrale rol waarden: patiënt, 
professional, persoon

• Soevereiniteit van de klinische 
ontmoeting: ‘Iets hoeft niet waar 
te zijn om goed te zijn’

• ‘Trouw blijven aan de ervaring/de 
fenomenen’

• DSM perifere rol

Philosophy in Psychiatric
Practice
Alan Ralston 



Persoon en professional

• ‘Affiniteit’ omvat persoonlijke waarden die met professionele 
overlappen

• en groeit niet alleen door te zien en te lezen, maar vooral ook door te 
doen en te ervaren

• waarbij existentiële waarden meespelen, die niet altijd verder te 
motiveren zijn: Dit vind ik nou eenmaal…

• Conclusie: je hebt een professionele rol, maar je bent ook een 
professional, en daarin geef je vorm aan ook persoonlijke waarden. Je 
kunt het onderscheiden maar niet scheiden

• Liever spreken van professionele zelfexpressie ipv openheid
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Allemaal vierkanten?
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Onderzoek RAAK! Ervaringsdeskundigheid. Er wordt een appel 
gedaan op de vierkanten om ook hun bollen te gebruiken. 



Robert Bremer begeleider bij Trajectum





Enkele bijdrages ervaringskennis van 
professionele zorgverleners

• Baken van hoop en bemoediging

• Verminderen wij-zij-denken

*  Gelijkwaardigheid en wederkerigheid

• Verminderd stigma  & schaamte





Sommige professionals in de zorg 
zijn  vergroeid met hun vierkant



Omgevallen vierkant? 
Terug in het vierkant?

De hulpverlener wordt cliënt?
De cliënt wordt een 

ervaringsdeskundige?
De cliënt wordt weer) hulpverlener?

De hulpverlener wordt hulpverlener met 
ervaringsdeskundigheid (ZME)?

Een psychiater-met-ervaringsdeskundigheid? 



Het is een ander type kennis: embodied, tacit, 
meeresonerend





Ervaringskennis  werkt als PEPER

Praktisch: Tips & trucs van het praktisch leven met een aandoening
Existentieel:  Het aan den lijve hebben ervaren van onmacht, weet hebben 

van de grenzen van het leven en de bestaansvragen die dit 
meebrengt en hiermee hebben leren omgaan. 

Politiek-kritisch: Vanwege eigen ervaringen een bijzondere gevoeligheid  voor 
uitsluiting , onrecht of discriminatie. 

Ethisch: De ander altijd primair zien als mens 
Relationeel: De kennis ontwikkelt zich in interactie, in wederkerigheid
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