
Lijden en hoe het leven zich dan aan je voordoet.

Prof. dr. Andries Baart / 5 juni 2019

Hand‐out in trefwoorden zonder afbeeldingen, stelling etc.
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Vandaag gaat het over het lijden van psychiatrische patiënten. 

En er zijn goede redenen het daarover te willen hebben.

1. Buiten beeld gehouden – hoewel evident

2. Buiten bereik gehouden – buitenperspectief heeft 

voorkeur

3. Buiten het denken gebracht – denkinstrumenten 

ontbreken, behalve rond euthanasie

4. Buiten politieke ethiek gehouden – appèl‐waarde  weg
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Ik ben geïnteresseerd in goede zorg voor mensen met een 

psychiatrische aandoening.

En dan is deze zoekmakerij schadelijk want maakt de zorg 

eenzijdig. 

Ik wil bestaande zorg graag verrijken. 

Vandaag een poging: vanuit het perspectief van patiënten.

In
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id
in

g

Opbouw lezing

1. Wat is (psychisch) lijden eigenlijk?

2. Inzoomen, nauwkeurig denken over lijden 

3. Hulp en zorg bieden om lijden te verzachten 
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Hoofdstuk 1: pijn en lijden, inzicht en doorzicht

W
at

 is
 p

ij
n?

Let op het verschil:

‐ Pijn hebben

‐ Pijn lijden

Ik ga eerst in op het verschil tussen pijn en lijden.

Waar hebben we het over: pijn of lijden?
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Pijn als het fysieke waarschuwingssignaal (licht klein tot onverdraaglijk)

N.a.v. incident 
of slijtage

Gepaard aan: breuk, beschadiging of 
bedreiging

Lijden is hiervan de persoonlijke, subjectief beleefde, 
afwerende betekenis

‘De innerlijke ondertiteling’ van pijn en ongemak

P
ij

n 
en

 li
jd

en

Pijn als het fysieke waarschuwingssignaal (licht klein tot onverdraaglijk)

N.a.v. incident 
of slijtage

Gepaard aan: breuk, beschadiging of 
bedreiging

Lijden is hiervan de persoonlijke, subjectief beleefde, 
afwerende betekenis

‘de innerlijke ondertiteling’ van pijn en ongemak

Onthoud:

Pijn is niet hetzelfde als lijden!
Goede zorg beïnvloedt de onder-
titeling door het lijden en wij-
zigt zo de beleving en betekenis 
van het lijden zelf. 
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Domein van incident Ruptuur 

mogelijk gevolg

Lichaam/ fysiek   Bijv. val van de trap

 gebroken botten, kneuzingen, bloeduit‐

storting

Geest / psychisch Bijv. onveilige hechting

 depressies, verslavingen, angststoornis‐

sen, eetproblemen

Relaties / sociaal Bijv. vechtscheiding ouders

 zonder zorg / bescherming; gedrags‐

problemen, sociaal ontworteld 

Bestaan / existentieel Bijv. werkloosheid

 bestaansonzekerheid, stress, marginaliteit 

P
ij

n 
en

 li
jd

en

Domein van incident Ruptuur 

mogelijk gevolg

Doorwerking Domein van impact

Lichaam/ fysiek   Bijv. val van de trap

 gebroken botten, kneuzingen, bloed‐

uitstorting

Lichaam/ fysiek  

Geest / psychisch Bijv. onveilige hechting

 depressies, verslavingen, angst‐

stoornissen, eetproblemen

Geest / psychisch

Relaties / sociaal Bijv. vechtscheiding ouders

 zonder zorg / bescherming; gedrags‐

problemen, sociaal ontworteld 

Relaties / sociaal

Bestaan / existentieel Bijv. werkloosheid

 bestaansonzekerheid, stress, margi‐

naliteit

Bestaan / existentieel

9

10

(c) AJ Baart 2019 - Uitsluitend voor deelnemers aan Sympopna congres van 5 juni 2019 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Aanhalen met bronvermelding 



P
ij

n 
en

 li
jd

en

Domein van incident Ruptuur 

mogelijk gevolg

Door‐werking Domein van impact

Lichaam/ fysiek   Bijv. val van de trap

 gebroken botten, kneuzingen, bloed‐

uitstorting

Lichaam/ fysiek  

Geest / psychisch Bijv. onveilige hechting

 depressies, verslavingen, angst‐

stoornissen, eetproblemen

Geest / psychisch

Relaties / sociaal Bijv. vechtscheiding ouders

 zonder zorg / bescherming; gedrags‐

problemen, sociaal ontworteld 

Relaties / sociaal

Bestaan / existentieel Bijv. werkloosheid

 bestaansonzekerheid, stress, margi‐

naliteit

Bestaan / existentieel

Onthoud:

Als vele wegen voeren tot 
psychisch lijden dan gebruikt 
goede zorg ook vele ingangen 
om dat lijden te bereiken en 
verzachten
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Een tweede kwestie: de ontoegankelijkheid van lijden voor een buitenstaander:

• Het is de subjectieve beleving en betekenis van de lijder die pijn tot lijden 

maakt

• Daardoor kunnen ‘dokter’ en ‘patiënt’ van mening verschillen maar ook de 

‘patiënt van toen’ met ‘dezelfde patiënt van nu’.

• Lijden is verzet tegen een aandoening en verbergt dus ten dele ook waarover 

het gaat

• Lijden is vaak een diepe ambigue ervaring (zoals we nog zullen zien)

• Maar een ambigue ervaring waar we wel ‘gegeneraliseerde kennis’ over 

hebben: je staat niet met lege handen.

Lijden als een persoonlijke ervaring
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Een tweede kwestie: de ontoegankelijkheid van lijden voor een buitenstaander:

• Het is de subjectieve beleving en betekenis van de lijder die pijn tot lijden 

maakt

• Daardoor kunnen ‘dokter’ en ‘patiënt’ van mening verschillen maar ook de 

‘patiënt van toen’ met ‘dezelfde patiënt van nu’.

• Lijden is verzet tegen een aandoening en verbergt dus ten dele ook waarover 

ze gaat

• Lijden is vaak een diepe, ambigue ervaring (zoals we nog zullen zien)

• Maar een ambigue ervaring waar we wel ‘gegeneraliseerde kennis’ over 

hebben: je staat niet met lege handen.

Onthoud:

Er is kennis over de raadsel-
achtigheid van psychisch lijden 
maar de ervaring is persoonlijk 
en goede zorg is daarom altijd 
voorzichtig en sluit aan.

L
ij

de
n

Wat  is lijden dan wel?

1. Disruptief  ernstige ontwrichting

2. Verzet  die (zeer) onaangenaam is en waartegen je je teweer 

stelt

3. Cruciaal  op een of meer levensgebieden die er zéér toe doen

4. Duur  gedurende een langere tijd

5. Ervaarbaar  als druk, last, spanning

6. Oninpasbaar afwijkend en in de ogen van velen een anders‐zijn 

dat geen respect of eer verdient 

Lijden: een omschrijving van binnenuit

13

14

(c) AJ Baart 2019 - Uitsluitend voor deelnemers aan Sympopna congres van 5 juni 2019 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Aanhalen met bronvermelding 



L
ij

de
n

(c) James Kerwin, Dilapidated

Wat  is lijden dan wel?

1. Disruptief  ernstige ontwrichting

2. Verzet  die (zeer) onaangenaam is en waartegen je je teweer 

stelt

3. Cruciaal  op een of meer levensgebieden die er zéér toe doen

4. Duur  gedurende een langere tijd

5. Ervaarbaar  als druk, last, spanning

6. Oninpasbaar afwijkend en in de ogen van velen een anders‐zijn 

dat geen respect of eer verdient 

Onthoud:

Lijden is wel degelijk een 
fenomeen dat we kunnen 
afbakenen en bepalen: lijden 
gaat niet over van alles en nog 
wat.

W
aa

ra
an

 li
jd

en
?

Lijden aan…

Pijn 

Verwachtingen

Verlies

Verlangen

Lijden aan wat eigenlijk?
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Lijden aan… Wat is de ervaring? Inhoudelijk beeld

Pijn 
Het leven gaat mij veel te 

moeizaam

De dagdagelijkse dingen gaan moeilijk, verlopen zeer gespannen, met veel 

ongemak, geven grote last: de leefbaarheid van het (mijn) leven is verstoord en 

alleen met smart en gedoe kom ik verder want niks gaat meer vanzelf.

Verwachtingen
Wat normaal is, komt er niet 

van

Mijn levensloop is afgebroken en geblokkeerd geraakt: mijn carrière, mijn 

toekomst, een werk, een gezin, etc., wat ik ervan verwachtte gaat niet gebeuren, ik 

krijg geen goede positie en geen aanzien of eer: ik twijfel zeer aan mijn nut voor de 

samenleving en de zin van mijn geploeter. 

Verlies
Wat me dierbaar is, 

ontbreekt nu

Mijn identiteit, zelfbeeld, zelfbeaming, zelfvertrouwen, de samenhang (coherentie) 

van mezelf: ik ben het allemaal kwijt, het is stuk of ontregeld, net als mijn gevoel 

voor saillantie, verhoudingen en normaliteit. Ik ben kapot en alles van waarde 

kwijt.

Verlangen
Mijn hoop dat het anders 

kan, is vervlogen

Wat ik zou willen, is buiten (mijn) bereik terwijl ik graag zou zien dat het goed zou 

komen, dat ik niet gedoemd ben; ik lijd want ik denk dat het nooit meer goed komt, 

dat er voor mij geen goed leven meer zal zijn te midden van de anderen. 

W
aa

ra
an

 li
jd

en
?

Lijden aan… Wat is de ervaring? Inhoudelijk beeld

Pijn 
Het leven gaat mij veel te 

moeizaam

De dagdagelijkse dingen gaan moeilijk, verlopen zeer gespannen, met veel 

ongemak, geven grote last: de leefbaarheid van het (mijn) leven is verstoord en 

alleen met smart en gedoe kom ik verder want niks gaat meer vanzelf.

Verwachtingen
Wat normaal is, komt er niet 

van

Mijn levensloop is afgebroken en geblokkeerd geraakt: mijn carrière, mijn 

toekomst, een werk, een gezin, etc., wat ik ervan verwachtte gaat niet gebeuren, ik 

krijg geen goede positie en geen aanzien of eer: ik twijfel zeer aan mijn nut voor de 

samenleving en de zin van mijn geploeter. 

Verlies
Wat me dierbaar is, 

ontbreekt nu

Mijn identiteit, zelfbeeld, zelfbeaming, zelfvertrouwen, de samenhang (coherentie) 

van mezelf: ik ben het allemaal kwijt, het is stuk of ontregeld, net als mijn gevoel 

voor saillantie, verhoudingen en normaliteit. Ik ben kapot en alles van waarde 

kwijt.

Verlangen
Mijn hoop dat het anders 

kan, is vervlogen

Wat ik zou willen, is buiten (mijn) bereik terwijl ik zou graag zou zien dat het goed 

zou komen, dat ik niet gedoemd ben; ik lijd want ik denk dat het nooit meer goed 

komt, dat er voor mij geen goed leven meer zal zijn te midden van de anderen. 

Onthoud:

Psychisch lijden gaat niet 
alleen over pijn en verlies 
maar ook over verlangen en 
kunnen leven! Goede zorg 
stemt daarop af!
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Gradaties

1. Door lijden worden aangedaan

2. Lijden in jezelf waarnemen 

3. Lijden niet willen, afweren en afkeuren

4. Lijden moeten toelaten, je duldt het 

5. Lijden splijt je: je worstelt ermee, je verwenst het en moet erkennen dat het 

er is

6. Lijden overweldigt je: de kracht is jou te groot 

7. Lijden omvat je: er is niets niet aangedaan / je krimpt

8. Lijden zuigt je op: je bezwijkt en verdwijnt erin (verzinken) , je ondergaat de 

torture, je bent het lijden

Lijden als een aandoening in verschillende maten

P
ij

n 
en

 li
jd

en

(c) Tamara van der Ploeg

Gradaties

1. Door lijden worden aangedaan

2. Lijden in jezelf waarnemen 

3. Lijden niet willen, afweren en afkeuren

4. Lijden moeten toelaten, je duldt het 

5. Lijden splijt je: je worstelt ermee, je verwenst het en moet erkennen dat het 

er is

6. Lijden overweldigt je: de kracht is jou te groot 

7. Lijden omvat je: er is niets niet aangedaan / je krimpt

8. Lijden zuigt je op: je bezwijkt en verdwijnt erin (verzinken) , je ondergaat de 

torture, je bent het lijden

Onthoud:

Psychisch lijden is geen aan/uit 
of ja/nee zaak: het bestaat in 
gradaties en goede zorg sluit 
aan bij de feitelijke mate van 
lijden 

19

20

(c) AJ Baart 2019 - Uitsluitend voor deelnemers aan Sympopna congres van 5 juni 2019 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Aanhalen met bronvermelding 



Hoofdstuk 2: als psychisch lijden je bezoekt

W
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Lijden woekert, overwoekert:

• Het heeft de neiging alles aan te raken en alles te kleuren

• Het heeft de neiging overal zijn kop op te steken

• En almaar terug te komen

• Steeds verder door te dringen

• Lijden als een bezettingsmacht

Hoe gedraagt groot lijden zich?
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Lijden woekert, overwoekert:

• Het heeft de neiging alles aan te raken en alles te kleuren

• Het heeft de neiging overal zijn kop op te steken

• En almaar terug te komen

• Steeds verder door te dringen

• Lijden als een bezettingsmacht

Onthoud:

Psychisch lijden is geen lokaal 
‘dingetje’ maar omvat alles en 
goede zorg kiest daarom een 
brede blik en aanpak.

W
at
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en
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Lijden brengt je heel verschillende dingen:

• Natuurlijk: schade, stress, ongemak en ellende

Maar er is meer:

• Reiniging (adequate reactie)

• Hulp en gezelschap (roept anderen op)

• Kritiek op onze samenleving (toont misstanden) 

• Identiteit (biedt verblijfplaats)

• Lust en extase, openbaring, inzicht, troost (ook nuttig en 

veelbetekenend)

Lijden tussen vloek en zegen
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Lijden brengt je heel verschillende dingen:

• Natuurlijk: schade, stress, ongemak en ellende

Maar er is meer:

• Reiniging (adequate reactie)

• Hulp en gezelschap (roept anderen op)

• Kritiek op onze samenleving (toont misstanden) 

• Identiteit (biedt verblijfplaats)

• Lust en extase, openbaring, inzicht, troost (ook nuttig en 

veelbetekenend)

Onthoud:

Psychisch lijden is heel dubbel-
zinnig en niet alleen maar 
‘nutteloos’. Goede zorg is voor-
zichtig in het bestrijden ervan. 

O
m

ga
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Zorg afstemmen op de omgang met lijden
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Leed en lijden

Actief ontwijken Actief opzoeken

Aanvaardings‐

modus

Verzetsmodus  Omgaan met je lijden

O
m

ga
an

 m
et

 je
 li

jd
en

Leed en lijden

Actief ontwijken Actief opzoeken

Aanvaardings‐

modus

 Lijden uitdienen, zich stil houden 

(gelatenheid)

 Ermee leven, lijden als huisgenoot 

(mindfulness)

 In lijden verzinken, je laten 

overweldigen (dulden)

 Lijden en leed laten uitrazen 

(afwachten)

 Naar lijden en leed toe bewegen 

(amor fati)

 Het omarmen

 Ervan genieten, lijden als lust 

(validatie of sublimatie)

 Jezelf heruitvinden als lijder: 

nieuwe identiteit verwerven 

(katharsis)

Verzetsmodus  Ontkennen, ervan weg kijken 

(negeren)

 Aankijken en trotseren (weerstand 

bieden)

 Ontvluchten, zich bedwelmen 

(onaanraakbaar worden)

 Afschudden, zich ervan vrij maken

 Aanvallen en bestrijden van leed en 

lijden (weerwerk bieden)

 Controle verwerven over leed en 

lijden 

 Te boven komen (‘herstel’)

 Uitzicht en hoop ontwikkelen en 

realiseren (transformatie)
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Leed en lijden

Actief ontwijken Actief opzoeken

Aanvaardings‐

modus

 Lijden uitdienen, zich stil houden 

(gelatenheid)

 Ermee leven, lijden als huisgenoot 

(mindfulness)

 In lijden verzinken, je laten 

overweldigen (dulden)

 Lijden en leed laten uitrazen 

(afwachten)

 Naar lijden en leed toe bewegen 

(amor fati)

 Het omarmen

 Ervan genieten, lijden als lust 

(validatie of sublimatie)

 Jezelf heruitvinden als lijder: 

nieuwe identiteit verwerven 

(katharsis)

Verzetsmodus  Ontkennen, ervan weg kijken 

(negeren)

 Aankijken en trotseren (weerstand 

bieden)

 Ontvluchten, zich bedwelmen 

(onaanraakbaar worden)

 Afschudden, zich ervan vrij maken

 Aanvallen en bestrijden van leed en 

lijden (weerwerk bieden)

 Controle verwerven over leed en 

lijden 

 Te boven komen (‘herstel’)

 Uitzicht en hoop ontwikkelen en 

realiseren (transformatie)

Onthoud:

Afgaande op hoe de patiënt om 
wil gaan met zijn/haar lijden, 
zijn verschillende soorten zorg 
en hulp passend 

(zie volgende dia)

O
m

ga
an

 m
et

 je
 li

jd
en

Leed en lijden

Actief ontwijken Actief opzoeken

Aanvaardings‐

modus

Verzetsmodus 
Hulp bij omgang met je lijden

Erbij trouw en liefdevol bij 
blijven 

Vergezellen en respecteren

Bemoedigen en steunen  Bevorderen, faciliteren, 
ruimte maken 
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Im
pa

ct
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li
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en

Doorwerking van het lijden

Pijn,  last, druk, stress: diep en 

groot ongenoegen

Onbegrip, verwarring, 

desoriëntatie

Implosie: krimpen en instorten 

de wereld, jezelf

Verlies van vrijheid, 

mogelijkheden, toekomst, 

eigenheid (samenhang)

Zorg afstemmen op de doorwerking van lijden

Im
pa

ct
 v

an
li

jd
en

Doorwerking van het lijden Hulp die helpt

Pijn,  last, druk, stress: diep en 

groot ongenoegen

Verzachten, ontspannen 

Begrip bieden

Onbegrip, verwarring, 

desoriëntatie

Inzicht en vastigheid 

Kennis bieden

Implosie: krimpen en instorten 

van de wereld, van jezelf

Verruimen, lucht geven, niet 

alleen laten 

Gezelschap bieden

Verlies van vrijheid, 

mogelijkheden, toekomst, 

eigenheid (samenhang)

Tot een alternatief komen 

Perspectief bieden
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Doorwerking van het lijden Hulp die helpt Professionele deugd

Pijn,  last, druk, stress: diep en 

groot ongenoegen

Verzachten, ontspannen 

Begrip bieden

Liefde (als belangstellende 

aandacht)

Onbegrip, verwarring, 

desoriëntatie

Inzicht en vastigheid 

Kennis bieden

Hoop (als de kunst van 

verwachtingsvol leven)

Implosie: krimpen en instorten 

van de wereld, van jezelf

Verruimen, lucht geven, niet 

alleen laten 

Gezelschap bieden

Moed (standvastig en krachtig 

blijven)

Verlies van vrijheid, 

mogelijkheden, toekomst, 

eigenheid (samenhang)

Tot een alternatief komen 

Perspectief bieden
Geloof (het wordt anders)

Im
pa

ct
 v

an
li

jd
en

© Stefan Baumann, Believe and dust

Doorwerking van het lijden Hulp die helpt Professionele deugd

Pijn,  last, druk, stress: diep en 

groot ongenoegen

Verzachten, ontspannen 

Begrip bieden

Liefde (als belangstellende 

aandacht)

Onbegrip, verwarring, 

desoriëntatie

Inzicht en vastigheid 

Kennis bieden

Hoop (als de kunst van 

verwachtingsvol leven)

Implosie: krimpen en instorten 

van de wereld, van jezelf

Verruimen, lucht geven, niet 

alleen laten 

Gezelschap bieden

Moed (standvastig en krachtig 

blijven)

Verlies van vrijheid, 

mogelijkheden, toekomst, 

eigenheid (samenhang)

Tot een alternatief komen 

Perspectief bieden
Geloof (het wordt anders)

Onthoud:

Ook afgaande op de impact van 
psychisch lijden kunnen we de 
contouren schetsen van goede 
zorg; professionele deugden 
doen ertoe!
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Hoofdstuk 3: verdere contouren van goede zorg

N
oo

dl
ot

 o
f 

tr
ag

ie
k?

Er zijn twee culturen van reageren op lijden: 

denken in termen van noodlot of tragiek 

• De focus en interesse van beide ‘discoursen’

• De geschiktheid van beide: wat kun je ermee bereiken?

• De verschillen tussen beide

Zorg afstemmen op de tragiek van het lijden
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N
oo

dl
ot

 o
f 

tr
ag

ie
k?

Noodlotsdenken Tragisch denken

Autonomie redden Kunnen beslissen waar dat niet kan…

Hoe zit het? Wat kan er gedaan 
worden?

Hoe kan ik hier nog goed doen?

Wiens schuld?  Hoe verder te leven waar dat 
nauwelijks gaat? Zorg voorop…

Afstand tot emoties Fragiliteit van leven omvat de waarde 
die ertoe doet

Denkt graag algemeen en is 
voegzaam naar wet en regel

Is concreet en bijzonder; neemt 
passies als kracht

Kramp van de orde / inordening Vooral oog voor de verdrukte 
waarde(n)

N
oo

dl
ot

 o
f 

tr
ag

ie
k?

Noodlotsdenken Tragisch denken

Autonomie redden Kunnen beslissen waar dat niet kan…

Hoe zit het? Wat kan er gedaan 
worden?

Hoe kan ik hier nog goed doen?

Wiens schuld?  Hoe verder te leven waar dat 
nauwelijks gaat? Zorg voorop…

Afstand tot emoties Fragiliteit van leven omvat de waarde 
die ertoe doet

Denkt graag algemeen en is 
voegzaam naar wet en regel

Is concreet en bijzonder; neemt 
passies als kracht

Kramp van de orde / inordening Vooral oog voor de verdrukte 
waarde(n)

Onthoud:

Zorg die het tragische 
aanvaardt en er zoekt mee te 
kunnen leven, is en blijft nabij 
aan wie lijdt.
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Zorg afstemmen op de eenzaamheid in groot lijden

A
ll

ee
n 

zi
jn

 in
 je

 li
jd

en

Alleen zijn

1 Eenzaamheid

2 Sociaal isolement

3 Sociale 
overbodigheid

4 Verlating en 
verlatenheid

5 Op zichzelf 
teruggeworpen

6 Krenkingsangst
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en

Alleen zijn Betekenis

1 Eenzaamheid
Minder contacten gerealiseerd 
dan gewenst

2 Sociaal isolement
Weinig contacten, klein 
netwerk en gevoel van 
eenzaamheid

3 Sociale 
overbodigheid

De ervaring dat je gemist kan 
worden en dat niemand 
daarom maalt

4 Verlating en 
verlatenheid

De beschikbare anderen laten 
zorgbehoeftige tegen de  
verwachting aan hun lot over

5 Op zichzelf 
teruggeworpen

Door het lijden ‘implodeert’ de 
wereld tot een unheimisch 
oord, diepe ontreddering

6 Krenkingsangst
Mijdend omdat je bang bent 
voor gek te staan / schaamte

Met deze vormen van 
‘eenzaamheid’ stemmen 
verwachtingen omtrent 
goede zorg overeen

A
ll

ee
n 

zi
jn

 in
 je

 li
jd

en

Alleen zijn Betekenis Het gemis Goede zorg

1 Eenzaamheid
Minder contacten gerealiseerd 
dan gewenst

Geen betekenisvolle ander Belangstellende aandacht

2 Sociaal isolement
Weinig contacten, klein 
netwerk en gevoel van 
eenzaamheid

Überhaupt geen gezelschap Trouwe beschikbaarheid

3 Sociale 
overbodigheid

De ervaring dat je gemist kan 
worden en dat niemand 
daarom maalt

Geen anderen die jou nodig of nuttig 
vinden en voor wie je ertoe doet

In tel zijn, erbij horen

4 Verlating en 
verlatenheid

De beschikbare anderen laten 
zorgbehoeftige tegen de  
verwachting aan hun lot over

Geen anderen die zich – zoals je 
mag verwachten – werkelijk om je 
bekommeren

Hulp die verantwoordelijkheid néémt

5 Op zichzelf 
teruggeworpen

Door het lijden ‘implodeert’ de 
wereld tot een unheimisch 
oord, diepe ontreddering

Huid: alle contact met de wereld 
doet pijn, ‘komt binnen’ en verwart

Geduldig wachtende saamhorigheid 
en nabijheid

6 Krenkingsangst
Mijdend omdat je bang bent 
voor gek te staan / schaamte

Geen plek waar jouw anders-zijn 
onvoorwaardelijk aanvaard wordt

Respect geven en schaamte 
voorkomen
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© Stefan Baumann, Traveling the world

A
ll

ee
n 

zi
jn

 in
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 li
jd

en

Alleen zijn Betekenis Het gemis Goede zorg

1 Eenzaamheid
Minder contacten gerealiseerd 
dan gewenst

Geen betekenisvolle ander Belangstellende aandacht

2 Sociaal isolement
Weinig contacten, klein 
netwerk en gevoel van 
eenzaamheid

Überhaupt geen gezelschap Trouwe beschikbaarheid

3 Sociale 
overbodigheid

De ervaring dat je gemist kan 
worden en dat niemand 
daarom maalt

Geen anderen die jou nodig of nuttig 
vinden en voor wie je ertoe doet

In tel zijn, erbij horen

4 Verlating en 
verlatenheid

De beschikbare anderen laten 
zorgbehoeftige tegen de  
verwachting aan hun lot over

Geen anderen die zich – zoals je 
mag verwachten – werkelijk om je 
bekommeren

Hulp die verantwoordelijkheid néémt

5 Op zichzelf 
teruggeworpen

Door het lijden ‘implodeert’ de 
wereld tot een unheimisch 
oord, diepe ontreddering

Huid: alle contact met de wereld 
doet pijn, ‘komt binnen’ en verwart

Geduldig wachtende saamhorigheid 
en nabijheid

6 Krenkingsangst
Mijdend omdat je bang bent 
voor gek te staan / schaamte

Geen plek waar jouw anders-zijn 
onvoorwaardelijk aanvaard wordt

Respect geven en schaamte 
voorkomen

Onthoud:

Ook als we letten op de 
‘eenzaamheid’ waarmee groot 
lijden gepaard gaat, wordt 
duidelijk wat goede zorg 
behoort te bieden.

Tot slot: enkele conclusies
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© Stefan Baumann, After party

Ik heb iets willen laten zien dat weinig getoond wordt maar evident is: 

lijden is in de psychiatrie heel alledaags maar vaak ook heel ernstig.

Toch is het, net als de gebruikte foto's, het onvertelde verhaal achter het 

verval.

Ik bepleit:

• dat we ons ernaar toe wenden en kijken met de ogen van wie lijdt

• en dat we een geschikte, genuanceerde taal met rijke en vooral gepaste  

concepten ontwikkelen om dat lijden te kunnen begrijpen en er 

aansluitende zorg mee te kunnen verbinden.

Zorg is heel goed en ook heel precies op dat lijden af te stemmen. Ik heb 

het getoond aan de hand van:

• Patiënten helpen in hoe zij met hun lijden om willen gaan: 4 ingangen

• Patiënten met professionele deugden en competent aanbod bijstaan de 

doorwerking van lijden aan te kunnen: 4 ingangen

• Patiënten helpen om zo nodig de tragiek van hun bestaan te aanvaarden 

en hulp die geven die dáárbij hoort : 2 culturen

• Patiënten steunen in de bittere eenzaamheid die de kern is van zoveel 

groot lijden: 6 ingangen.

Er zijn meer ingangen, maar dit is slechts een aanzet: zo denken en zo je 

zorg inrichten, ja het kan en is zeer gewenst!

45

46

(c) AJ Baart 2019 - Uitsluitend voor deelnemers aan Sympopna congres van 5 juni 2019 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Aanhalen met bronvermelding 



Einde
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