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Aanpak van BPS: 
over de toekomst van psychotherapie 

begrepen vanuit de Nieuwe GGZ beweging



‘translational research’



over
‘ziekte’

over
zorg

over
didactiek



over
‘ziekte’

over
zorg

over
didactiek



van Os, J., Guloksuz, S., Vijn, T. W., Hafkenscheid, A., & 

Delespaul, P. A. E. G. (2019). The diagnosis evidence-

based symptom-reduction model as organizing principle 

for mental health care: Time for change? World 

Psychiatry, 18, 88–96.



wat is ‘psychisch lijden’ (ook BPS)?
– wat weten we en wat weten we niet, misschien nooit –

• psychische nood is geen identiteit (DSM: ik ben…) maar een kwetsbaarheid

• deze kwetsbaarheid is ‘verspreid‘ aanwezig in de bevolking

• en kan ‘af en toe‘ een probleem vormen (ik heb (nu) last, moeite...)

• een gevolg van hetgeen ik (in mijn leefomgeving) meemaak /meegemaakt heb

 stress ervaren en erdoor ondersteboven zijn, is normaal

 echte hulp betekent vergroten van weerbaarheid en autonomie

 (ziekte (in de psychiatrie) is een ‘metafoor voor mededogen’)



‘om over na te denken…’
(over ons vak, over psychotherapie)



Adolphe Quetelet (1796 – 1874)

“l’homme moyen n’existe pas”
wat best werkt bij de gemiddelde patiënt

is misschien voor geen enkele specifieke patiënt
de beste keuze



een interventie
die vandaag onvoldoende effect heeft

kan misschien morgen wel werken 
bij dezelfde persoon



elke actie geeft reactie
opgedrongen verandering (ook welbedoelde evidentie) = contraproductief
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kwetsbaarheid-stress gevolgen
(primaire heuristiek)



diagnostiseren is niet waardevrij (meten verandert het fenomeen)

gevaar: iatrogene afhankelijkheid



de mythe
van de

maakbare
mens





(positieve) gezondheid
(weerbaarheid)



‘gezondheid’ is het vermogen om je aan te passen, 
en regie te voeren, in het licht van fysieke, 

emotionele en sociale uitdagingen van het leven
(positieve gezondheid: Huber e.a., 2011)

somatische gezondheid geestelijke gezondheid

positieve gezondheid herstel/weerbaarheid



INTERMEZZO
waarom is psychische kwetsbaarheid zo 

moeilijk te beïnvloeden?

somatische gezondheid geestelijke gezondheid
mental healthlifestyle

preventie / gedrag



model voor (positieve) gezondheid
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‘Optimized Treatment’
wat is relevant voor de zorg?



efficiëntiedrang: ‘stepped’ care

1ste lijn (HA)
2de lijn (basis)

3de lijn (spec.)

overconsumptie

evidentie:

‘vulnerabiliteit’ vraagt een
procesmatige zorg naar 

weerbaarheid
‘misplaced’ concreteness: 

maakbaarheid (NU)



efficiëntiedrang: ‘serial’ care

curatieve participatie (pers.) herstel

‘uitbehandeld’=verwaarloosd

evidentie:

functioneel en persoonlijk
herstel realiseert cure doelen

‘misplaced’ concreteness: snelle 
oplossing werk vaak (genoeg)
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triage



‘specialistische’ verwijzing
(efficiëntie van zorgpaden?)

psychose
39%

depressie
15%

verslaving
7%

schulden
6%

eenzaam
14%

verstandelijk 
beperkt

19%

psychotisch

depressie

eenzaam

werkeloos

woedeuitbarsting

verstandelijk beperkt

specifieke verwijzing

JUSTITIE

MDO
overleg?



diverse specialisten zijn nodig
rond de patiënt

en de familie



modern ‘therapeutische’ werk



better assessments to optimize care



dry swimming





… And that, in simple terms, is how you 

improve the traffic flow at the crossroad.”



the search for the optimal algorithm
is substituted by dynamic optimization



therapeutic optimization when algorithms fail:
personalized medicine is an iterative process

data

decision

data

decision

data

Delespaul, 1981



innovatieve GGZ



7x24 uurs impact

• GGZ interventies met 7x24 uur impact
• optimaal-gedoseerde medicatie (voor responders)

• gegeneraliseerde vaardigheden aangeleerd in de psychotherapie

• vaardigheden, geleerd in de therapie zijn onvoldoende (ontspannen, niet 
paniekeren, irrationele gedachten onder controle houden,…)

• ‘proof of the pudding is in the eating’

• nl. referentie: dagelijks leven



innovatie die ertoe doet!!!
(minder focus op de oplossing, maar op het doel)

waarom is er geen potlood-health maar wel eHealth?????



innovatie die ertoe doet!!!
(op zoek naar een (psychosociale) zorg met meer impact)

ambitie:

• de kloof overbruggen tussen therapie en dagelijks leven (een significant betere therapie)

• een therapeut in de broekzak (steeds ‘beschikbaar’)

• verbeteren van de autonomie (niet de afhankelijkheid) van subjecten

▼ eHealth: oplossing voor de resource problemen van de GGZ (=klassieke therapie)

▼ mHealth: innovatieve zorg op het moment en in omstandigheden die ertoe doen

► iets waar we steeds naar op zoek waren, maar niet konden realiseren 
(teveel logistieke uitdagingen, voor mobiele computers bestonden)



tijd

‘depressief’

‘normaal’

trigger
voor ‘herstel’

trigger
voor kwetsbaarheid

deVries (1997) Recontextualizing Psychiatry



de andere 23(/24) uren; de andere 6(/7) dagen



‘the film of life’reconstructie vd film van het dagelijkse leven
10 x 2 min (max) /dag



Psymate™

info@psymate.eu
www.psymate.eu
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de Nieuwe GGZ
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