IN OPNAME
EEN KWALITATIEF PROCES-UITKOMSTONDERZOEK BINNEN EEN
PSYCHOANALYTISCHE RESIDENTIËLE CONTEXT
Aantal woorden: 32.579

Koen Fransen
Studentennummer: 01108711

Promotor(en): Prof. dr. Reitske Meganck, Prof. dr. Stijn Vanheule
Masterproef voorgelegd voor het behalen van de graad van Master of Science in de Psychologie,
afstudeerrichting Klinische Psychologie
Academiejaar: 2018 - 2019

Woord vooraf

Een masterproef vormt een sluitstuk op een langere periode van studeren en vorsen.
Het is dan bij uitstek ook de plek om een dankwoord te richten aan bepaalde mensen
die een betekenisvolle rol hebben gespeeld tijdens deze ganse periode. In eerste
instantie wil ik de UGent bedanken, concreet de faculteit Psychologie en
Pedagogische

Wetenschappen

voor

haar

kwaliteitsvolle

en

heterogene

opleidingsaanbod. Ik ga de intellectuele omgeving zeker missen. Heel concreet gaat
mijn dank uit naar de begeleider van mijn masterproef, Prof. dr. Meganck, om te
fungeren als mentor en klankbord in tijden van (onder)zoeken. Ten slotte wil ik ook
mijn familie heel graag bedanken voor hun blijvende steun.

Abstract

Objectief : Gestandaardiseerde proces-uitkomstmetingen laten niet toe om een
beter zicht te krijgen op de interactie van de patiënt met de specifieke therapeutische
omgeving van een residentiële setting. Een methodologische verbreding via
kwalitatief onderzoek vormt dan een opening om meer inzicht te krijgen in hoe
patiënten deze therapeutische omgeving ervaren en welke aspecten zij als
essentieel en helpend zien binnen het individuele proces van verandering. In deze
masterproef onderzoeken we enerzijds de ervaringen van verandering bij patiënten
na hun opname. Anderzijds willen we ook een zicht krijgen op welke verklarende
factoren de patiënten naar voren brengen voor deze uitkomsten, met als finaliteit de
ontwikkeling van een conceptueel model van de onderzochte therapeutische context.
Methode: Concreet voerden we via de principes van thematische analyse en
grounded theory een kwalitatief onderzoek uit op interviews die zes maanden na
opname afgenomen werden bij een steekproef van 18 patiënten.
Resultaten: De resultaten laten een conceptueel model zien dat bestaat uit drie
niveaus: Het niveau van de therapeutische dispositieven dat zowel een contextuele
als subjectieve component omvat. Het niveau van het therapeutische proces dat een
reflectie geeft van op welke manier er therapeutisch iets tot stand lijkt te komen. Het
niveau van de therapeutische uitkomsten dat zowel een productmatige als
procesmatige finaliteit naar voren brengt.
Conclusie: De bevindingen tonen het belang aan van een multimodale aanpak
binnen proces-uitkomstonderzoek. Kwalitatieve onderzoeksmethoden leveren een
belangrijke en noodzakelijke bijdrage in het bottom-up exploreren en uittekenen van
de onderliggende processen van verandering binnen specifieke therapeutische
contexten.
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Inleiding
Psychiatrische hulpverlening binnen een residentiële setting verwijst naar een
specifieke context die ingericht is voor de behandeling van complexere problemen
(Kösters, Burlingame, Nachtigall & Strauss, 2006). Ondanks deze courante praktijk
vinden we erg weinig studies die de therapie-uitkomsten en processen binnen een
residentiële setting meer in detail gaan onderzoeken. Vaak blijft uitkomstonderzoek
binnen een residentiële setting namelijk beperkt tot pre- en postmetingen (Kösters,
Burlingame, Nachtigall & Strauss, 2006) waarbij als het ware de interactie met de
globale behandelcontext geëvalueerd wordt. Een van de redenen hiervoor is dat een
dergelijke setting een complex conglomeraat is van verschillende therapeutische
determinanten (Tschuschke & Dies, 1994) dat zich moeilijk leent tot een
experimentele logica waarbij men enkelvoudige onafhankelijke variabelen tracht te
isoleren. Deze pre-post metingen laten ook niet toe om een beter zicht te krijgen op
welke processen er nu exact werkzaam zijn en hoe het proces van verandering
ervaren wordt bij een individuele patiënt tijdens zijn of haar opname. Omdat er bij
deze metingen bovendien vaak gebruik gemaakt wordt van gestandaardiseerde
vragenlijsten hebben we momenteel ook weinig zicht op welke aspecten van
verandering - voorbij symptoomreductie - voor de patiënt relevant zijn binnen zijn of
haar herstel.
Binnen deze context kwam er recent meer aandacht voor kwalitatief
onderzoek in een naturalistische setting om zo een dieper inzicht te krijgen in hoe
mensen een therapeutische omgeving ervaren en welke aspecten zij als essentieel
en helpend zien binnen het individuele proces van verandering en herstel (Levitt,
2016; Timulak, 2007). Deze benadering vertrekt dus vanuit een ander perspectief en
gebruikt een andere methodologie. Ze brengt een andere set van vragen binnen in
het psychotherapie-onderzoek die minder gericht zijn op het formuleren van causale
uitspraken omtrent enkelvoudige variabelen of interventies zoals dit eerder het geval
is binnen experimenteel onderzoek. Bovendien levert kwalitatief onderzoek op die
manier een belangrijke bijdrage op het vlak van theorieontwikkeling. Momenteel is er
echter zeer weinig kwalitatief onderzoek voorhanden dat zich richt op het exploreren
van deze ervaringen van verandering binnen een residentiële setting, allicht omwille
van bovenvermelde complexiteit. Er zijn enkele auteurs die het voortouw nemen in
dit onderzoek, maar het aanbod is vrij beperkt. De masterproef die we hier
presenteren tracht zich in te schrijven in deze onderzoekslijn, waarbij we aan de
hand van kwalitatief onderzoek meer zicht proberen te krijgen op de therapeutische
context van een residentiële setting. Concreet zijn we geïnteresseerd in twee
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aspecten. Ten eerste welke ervaringen van verandering de patiënten zelf naar voren
brengen als ze terugkijken op de opname. Ten tweede aan wat ze deze
veranderingen zelf toeschrijven, namelijk welke aspecten de bewoners tijdens de
opname als helpend hebben ervaren en hebben bijgedragen tot herstel.
In wat volgt bespreken we ter situering de volgende zaken. Ten eerste
situeren we het proces- en uitkomstonderzoek en de noodzaak van de ontwikkeling
van kwalitatief onderzoek als aanvulling op het kwantitatieve onderzoek binnen het
evidence-based practice model. Ten tweede kijken we naar enkele concrete
bevindingen die kwalitatief onderzoek reeds naar voren heeft gebracht omtrent
uitkomsten en processen van psychologische hulpverlening. Ten derde situeren we
het therapeutisch kader van een residentiële setting. Ten slotte overlopen we de
focus van deze studie.
Proces- en uitkomstonderzoek in psychotherapie: top-down of bottom-up?
processen en uitkomsten.
In de loop van de geschiedenis is het onderzoek naar psychotherapie veel
complexer geworden door de grote toename aan methoden, maten en bevindingen.
Een gevolg van deze toename in complexiteit maakt dat er rond de termen ‘proces’
en ‘uitkomst’ de nodige ambiguïteit hangt (Orlinsky, Grawe, & Parks 1994). Omwille
van deze mogelijke betekenisverwarring definiëren we hier eerst beide concepten
zoals we ze in deze masterproef hanteren. Onder uitkomsten van psychotherapie
begrijpen we elke vorm van impact en verandering die ervaren wordt tijdens en/of na
de therapie. Onder processen begrijpen we de gebeurtenissen, activiteiten of
therapeutisch werk die potentieel relevant zijn voor zulke veranderingen op elk
niveau (Ekroll & Ronnestad, 2016; Gelo, & Manzo, 2015; Hill & Lambert, 2004). Ook
de relaties met medepatiënten en cotherapeuten worden dus als processen bekeken
als de therapie gebeurt in een setting met meerdere patiënten en/of meerdere
therapeuten (Orlinsky, Ronnestad, & Willutzki, 2004). Proces- en uitkomstonderzoek
is dan de integratie van beiden die tracht de relatie tussen het behandel- en
veranderingsproces en de therapeutische uitkomsten ervan in kaart te brengen
(Orlinsky, Ronnestad, & Willutzki, 2004).
Hoewel het onderzoek naar processen en uitkomsten van psychotherapie
traditioneel van elkaar onderscheiden worden (Gelo et al., 2015; Hill & Lambert,
2004), is dit onderscheid vanuit een bepaalde optiek artificieel (Kiessler, 1966, p. 126;
Hill & Lambert, 2004) en is het sowieso essentieel om een bidirectionele visie tussen
deze twee concepten te behouden (Stiles & Shapiro, 1989).
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Proces- en/of uitkomstonderzoek kan zowel gebeuren op basis van een
generisch model van psychotherapie (Orlinsky, Grawe, & Parks 1994) als op basis
van een specifiek therapeutisch model, zoals bijvoorbeeld een gedragstherapeutisch
of psychodynamisch model (Critz-Cristophe, Connolly Gibbons & Mukherjee, 2013).
Processen

en

uitkomsten

van

psychotherapie

kunnen

tevens

op

verschillende niveaus onderzocht worden gaande van de impact tijdens een enkele
therapiesessie (vb. helpende ervaring of catharsis) tot macro-uitkomsten (vb.
verandering in persoonlijkheid) (Orlinsky, Ronnestad, & Willutzki, 2004, p. 315).
Verder kan men gebruik maken van een kwantitatief of kwalitatief
onderzoeksparadigma (Hill, & Lambert, 2004) of een combinatie hiervan (Dattilio,
Edwards, & Fishman, 2010), afhankelijk van de concrete vraagstelling.
standaard proces- en uitkomstonderzoek.
Hoewel onderzoek naar uitkomsten, processen en de relatie tussen beiden elk een
eigen

ontwikkelingslijn

kennen

binnen

de

geschiedenis

van

het

psychotherapieonderzoek (Orlinsky, Ronnestad, & Willutzki, 2004; Gelo, & Rieken,
2015) is het zo dat de laatste 70 jaar de focus binnen psychotherapieonderzoek
vooral is komen te liggen op het aantonen van de effecten van psychotherapie.
Uitkomstonderzoek gebeurt meestal aan de hand van Randomized
Controlled Trials (RCT) met de bedoeling om via causale inferentie specifieke
behandelpakketten te valideren. Op deze manier is de werkzaamheid van de
verschillende vormen van psychotherapie op verschillende manieren meermaals
aangetoond (American Psychological Association, 2012). Binnen deze vorm van
uitkomstonderzoek ligt de focus dus op het aantonen van de werkzaamheid van een
psychotherapiepakket op vooraf bepaalde uitkomsten, met name symptoomreductie.
Met deze methode komen we echter weinig te weten over welke aspecten van
verandering voorbij symptoomreductie ook relevant zijn voor een patiënt. Anderzijds
komen we ook weinig te weten over de specifieke processen die werkzaam zijn
binnen het therapeutische proces aangezien er enkel een globaal behandelpakket
gevalideerd wordt.
Hoewel ook afzonderlijk procesonderzoek van psychotherapie een lange
geschiedenis kent (Orlinsky, Ronnestad, & Willutzki, 2004) is dit onderzoek veel
minder

prominent

aanwezig.

Sommige

studies

verrichten

onderzoek

naar

mechanismes van verandering via een kwantitatief onderzoeksparadigma zoals
ontmantelings- of additieve onderzoeksdesigns en via multivariate analyse van
mediatoren en moderatoren (Fournier et al., 2009). Er zijn momenteel echter slechts
een beperkt aantal kwalitatieve studies die zich richten op dit onderwerp (Levitt,
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Pomerville, & Surace, 2016; Timulak, 2007) ondanks dat deze methode hier een
waardevol instrument kan zijn om de theorievorming rond processen en uitkomsten
van psychotherapie te inspireren.
alternatieve vormen van proces- en uitkomstonderzoek.
Hoewel randomized controlled trials dus een belangrijke bron vormen van evidentie
voor de werkzaamheid van behandelingen (Baker et al., 2009) is deze methode niet
ontworpen om de complexiteit van de individuele verschillen in behandelrespons in
kaart te brengen (Kazdin, 2009) en kan ze ons weinig informatie verschaffen over de
mechanismen en processen waardoor behandelingen werken (Kazdin, 2006;
Wampold, 2013). Zo komt het dat “after decades of psychotherapy research and
thousands of studies, there is no evidence-based explanation of how or why even the
most well-studied interventions produce change, that is, the mechanisms through
which treatments operate” (Kazdin, 2009, p. 426). Of op andere manier geformuleerd:
“Simply said, understanding of change in psychotherapy is desperately seeking
theory” (Wampold, 2013, p. 18).
Om dit hiaat op te vullen heeft men complementaire methoden ontwikkeld. Zo
zijn single-case studies, kwalitatieve studies, micro-analyses van sequentiële
processen tijdens een sessie, onderzoek naar kritieke gebeurtenissen enkele
voorbeelden van andere vormen van procesonderzoek (Elliot, 2010). Bij deze
methoden gaat het niet zozeer om het valideren van behandelpakketten of het
aantonen van een causale relatie tussen behandeling en uitkomsten, maar wel over
het inzicht krijgen in mechanismen van verandering via het exploreren van de
ervaringen van patiënten en/of hulpverleners.
practice based evidence en de vraag naar klinisch relevant onderzoek.
Een

bijkomend

aspect

dat

intrinsiek

gekoppeld

is

aan

het

proces-

en

uitkomstonderzoek is de grote nood aan het overbruggen van de kloof tussen het
wetenschappelijk onderzoek en de klinische praktijk (Goodheart, Kazdin, &
Sternberg, 2006). Ondanks dat de klinische psychologie gebaseerd is op het
scientist-practitioner model lijken de bevindingen uit het 'klinische labo' namelijk niet
altijd voldoende aansluiting te vinden bij de context en het handelen in de concrete
klinische praktijk (Cohen, Sargent, & Sechrest, 1986; Morrow-Bradley & Elliot, 1986).
Er kunnen verschillende oorzaken aangehaald worden voor deze kloof, zowel aan de
zijde van de praktijk van het ontwikkelen van Evidence Based Treatments (EBT) als
aan de zijde van de klinische praktijk (Kazdin, 2008; Castonguay, 2013).
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Momenteel

ontwikkelt

men

onderzoeksmethoden

die

nagaan

of

de

behandelingen die getest zijn onder strikte empirische controle ook werkzaam zijn in
een naturalistische setting (Castonguay, 2013). Deze zoektocht naar externe
validiteit formuleert men als de stap van effectiviteit (efficacy) naar doeltreffendheid
(effectiveness): Men tracht na te gaan of effectieve behandelingen, vastgesteld via
een RCT, ook geïmplementeerd kunnen worden in de routinematige klinische zorg
(Tai et al., 2010). Aanvullende ondernemingen om de kloof tussen onderzoek en
praktijk

te

dichten

gebeurt

via

onderzoek

naar

empirisch

ondersteunde

therapeutische relaties en empirisch ondersteunde principes van verandering
(Castonguay, 2013).
Al deze initiatieven, die manifestaties zijn van het paradigma van evidencebased

practice,

worden

uitgevoerd

via

een

top-down

benadering

waarbij

onderzoekers de praktijk informeren over het onderzoek (Castonguay, 2013). Deze
bevindingen worden voornamelijk verkregen via RCT’s en meta-analyses en tekenen
mee de klinische richtlijnen uit die voorschrijven hoe de hulpverlener moet handelen.
Omdat deze top-down methode het paradigma is dat onderzoek binnen
psychotherapie

de

laatste

decennia

heeft

gedomineerd

noemen

sommige

onderzoekers dit ook wel een vorm van ‘empirisch imperialisme’ (Casonguay,
Boswell, et al., 2010).
Een manier om dit ‘empirisch imperialisme’ te balanceren is om clinici actief
te betrekken bij onderzoek en onderzoek op te zetten vanuit het praktijkveld zelf. Dit
praktijkgeöriënteerd onderzoek weerspiegelt dan een bottom-up benadering waarbij
wetenschappelijke kennis vanuit de praktijk opgebouwd wordt om zo nieuwe
inzichten met betrekking tot processen en uitkomsten aan te leveren: “this approach
is likely tot create new pathways of connections between science and practice, both
in tems of process and outcome” (Castonguay, 2013 pp. 85-133). Dit paradigma van
praktijkgeörienteerd onderzoek kent volgens Castonguay (2013) globaal drie
benaderingen: patient-focused research, practice-based evidence en practiceresearch networks. Het gemeenschappelijke aan deze drie benaderingen is dat ze
allemaal gebeuren in een naturalistische setting, ze een specifieke vorm van kennis
opleveren en een actieve betrokkenheid vragen van de deelnemers (therapeuten en
patiënten) bij het design, de implementatie en de verspreiding van het onderzoek
(Castonguay, 2013).
We benadrukken dat het evicence-based practice paradigma en het practiceoriented-research paradigma twee complementaire paradigma’s zijn met elk hun
mogelijkheden

en

beperkingen.

Verschillende

methodes

brengen

namelijk

verschillende facetten van een fenomeen aan het licht (Kazdin, 2008). Bovendien
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sluiten beide paradigma’s elkaar ook niet uit (Castonguay, 2013) en worden ze reeds
succesvol geïntegreerd binnen bijvoorbeeld een mixed-method methodologie
(Dattilio, Edwards, & Fishman, 2010).
Kazdin (2008) stelt op zijn beurt dat er drie methoden zijn om de kloof tussen
praktijk en onderzoek te dichten. Concreet zijn er drie shifts noodzakelijk. Ten eerste
is er onderzoek noodzakelijk naar mechanismes van verandering. Ten tweede dient
men onderzoek te verrichten naar moderatoren van verandering op een manier die
beter vertaald kan worden naar de klinische praktijk. Ten derde is er meer kwalitatief
onderzoek noodzakelijk.
de eigenschappen en meerwaarde van kwalitatief onderzoek binnen
proces- en uitkomstonderzoek.
Kwalitatief onderzoek kan de wetenschappelijke studie van het individu veel dichter
bij de context van de klinische praktijk brengen door zich te richten op een
naturalistische setting (i.e. de context van de concrete, reële klinische praktijk)
waarbij subjectieve ervaringen geëxploreerd en in kaart gebracht worden. Op die
manier lijkt kwalitatief onderzoek: “a natural way to bridge the divide between
research and practice” (Kazdin, 2008, p. 154). Silverstein, Auerbach, & Levant (2006)
stellen verder dat kwalitatief onderzoek uitermate geschikt is voor de klinische
praktijk omdat er woorden gebruikt worden om psychologische fenomenen te
beschrijven, de complexiteit van psychologische fenomenen hier gereflecteerd wordt
en hier zelfreflexiviteit van onderzoeker vereist is.
In kwalitatief onderzoek kijkt men naar fenomenen van menselijke ervaringen
en subjectiviteit, dewelke men in experimenteel onderzoek net tracht te controleren.
Deze kwalitatieve onderzoeksmethoden zijn dus uitermate geschikt voor het
exploreren en begrijpen van subjectieve ervaringen en het in kaart brengen van hoe
individuen hun situatie en context representeren en er op reageren. Ze laten tevens
toe om veranderingen te coderen op een repliceerbare manier zodat ook met deze
methode niet alleen conceptuele modellen en specifieke hypothesen naar voren
gebracht kunnen worden maar nadien ook getoetst kunnen worden (Kazdin, 2008).
Kwalitatief onderzoek kijkt op een andere manier naar het onderzoeksobject
en brengt op deze manier dus ook een andere set van vragen binnen in het procesen uitkomstonderzoek. In plaats van het onderzoeksobject op te delen in
verschillende te isoleren variabelen, tracht men net de complexiteit binnen een
context te bewaren en te onderzoeken. In plaats van gebruik te maken van een
vooraf bepaalde set van uitkomstcriteria gaan we via kwalitatief onderzoek na wat de
eigen perspectieven en reflecties zijn van wat er veranderd is tijdens de therapie. In
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plaats van de focus op een enkele uitkomstvariabele (i.e. symptoomvermindering)
zoeken we meer naar patronen van verandering binnen ervaringen, betekenissen en
relaties (Rodgers & Elliot, 2015). Kwalitatief onderzoek verschaft op deze manier
inzicht in de rijkheid en diversiteit van individuele veranderingen. Typisch wordt er bij
deze methoden gebruik gemaakt van open vragen wat participanten de mogelijkheid
geeft een genuanceerde en rijke beschrijving te geven van de subjectieve ervaringen.
De finaliteit van dit soort van onderzoek is een gedetailleerd narratief over
cliëntverandering, met inbegrip van alle nuances en subtiliteiten binnen deze
ervaringen en/of attributies van verandering (Rodgers, & Elliot, 2015).
Kwalitatief onderzoek is dus uitermate geschikt om rijke beschrijvingen te
genereren van zowel lokale contexten als individuele subjectieve ervaringen. Deze
rijke beschrijvingen kunnen gebruikt worden om over de klinische praktijk te
reflecteren en deze te verbeteren, maar ook om kennis te genereren en theorie op te
bouwen over zowel de processen als uitkomsten van psychologische hulpverlening
(Silverstein, Auerbach, & Levant, 2006).
Patiëntperspectieven: bevindingen uit kwalitatief proces en uitkomstonderzoek
Er zijn kwalitatieve studies die een start maken met het exploreren van de
perspectieven van patiënten omtrent het therapeutisch proces. Deze studies gaan na
welke aspecten van verandering patiënten relevant vinden en op welke manier deze
veranderingen tot stand komen (voor een overzicht zie Levitt, Pomerville, & Surace,
2016; Timulak, 2007). We overlopen hier kort enkele bevindingen.
uitkomsten.
Een van de beperkingen van de experimentele methode binnen het onderzoek van
uitkomsten van psychotherapie was de beperkte focus op symptoomreductie als
uitkomstmaat. Kwalitatieve studies brengen naar voren dat naast symptoomreductie
ook andere uitkomsten door patiënten als waardevol en relevant beschouwd worden.
Binder (2010) onderzocht bijvoorbeeld hoe patiënten zelf positieve verandering
omschrijven. Zo komen we te weten dat naast een reductie van symptomen en
verandering in gedrag ook aspecten in de verhouding ten aanzien van anderen (i.e.
nieuwe manieren om met anderen om te gaan) en aspecten in de verhouding ten
aanzien van zichzelf (i.e. beter zelfbegrip en inzicht, aanvaarden en naar waarde
schatten van zichzelf) belangrijk geacht worden. We zien hier dus naar voren komen
dat (goede) uitkomsten van psychotherapie voor deze patiënten verbonden zijn aan
het ruimere relationele en emotionele leven. Verder spreken patiënten van
toegenomen emotionele steun en copingvaardigheden (Nilsson, Svensson, Sandell,
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& Clinton, 2007), manifestaties van nieuwe gedragingen en emoties (Altimir et al.,
2007), exploratie (Perren et al., 2009), een correctie van veronderstellingen (Binder,
Holgersen, & Nielsen, 2009), meer veerkracht, meer aangename sociale relaties en
meer in staat zijn keuzes te maken in het leven (Debaere et al., 2016). Ekroll &
Ronnestad (2016) onderzochten verschillende types van verandering en processen
bij patiënten met een positieve therapie-uitkomst in een naturalistische setting. In
totaal identificeren de onderzoekers 36 categorieën en vinden ze parallellen met de
bevindingen die Timulak (2007) in zijn meta-analyse van kwalitatieve studies naar
voren brengt. De meest voorkomende zijn exploratie, zichzelf beter begrijpen,
toename van relationele kwaliteit, een andere manier van denken en begrijpen, het
verder zetten van het therapieproces en situationele veranderingen.
processen.
Kwalitatief procesonderzoek is momenteel zeer beperkt, zowel binnen de context
van een generisch model van psychotherapie als binnen een specifiek therapeutisch
kader. Een meta-analyse van 109 kwalitatieve studies bij 1414 patiënten rond
proces- en uitkomstonderzoek bij individuele therapie identificeert vijf grote clusters
die overheen verschillende therapeutische benaderingen naar voren komen (Levitt,
Pomerville, & Surace, 2016).
De eerste cluster die de auteurs identificeren is dat therapie een proces is
van

verandering

dat

werkzaam

is

via

het

structureel

aanmoedigen

van

nieuwsgierigheid in zichzelf, een versterking van het engagement in het detecteren
van patronen en de reconstructie van een narratief. Deze nieuwsgierigheid in zichzelf
spoort aan tot zelfreflexiviteit en tot een analyse van overdracht en relationele
patronen. Dit leidt op zijn beurt tot het aannemen van nieuwe interpersoonlijke
strategieën. Het ervaren en exploreren van emoties in therapie verbetert het
engagement in de therapie en leidt tot meer zelfaanvaarding. Het bieden van
structuur en steun door de therapeut helpt cliënten bij het identificeren en veranderen
van de eigen gedragspatronen. Het analyseren van gedachten en assumpties leidt
tot het ontwikkelen van nieuwe opties, perspectieven en mogelijkheden. Reflexiviteit
leidt ten slotte tot een holistisch bewustzijn en een nieuw narratief omtrent het zelf.
Een tweede cluster die men identificeert is dat de zorg, begrip en
aanvaarding van de therapeut de cliënten toelaat om positieve boodschappen te
internaliseren en een veranderend zelfbewustzijn te ontwikkelen. Authentieke en
oprechte zorg laat cliënten toe om zichzelf kwetsbaar op te stellen in de
therapeutische dialoog. Maar de perceptie van een te grote betrokkenheid van de
therapeut kan anderzijds ook het gevoel van ‘agency’ beperken. Zich begrepen en
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geaccepteerd voelen helpt cliënten om zich te engageren tot zelfreflectie op een nietdefensieve manier, en om het zelfbewustzijn te verhogen. Het internaliseren van een
accepterende therapeut laat toe een andere, meer positieve verhouding aan te
nemen naar zichzelf en naar externe relaties. Zich niet gehoord of begrepen voelen
tijdens de therapie daagt de therapeutische alliantie uit en vraagt dan om een
bespreking van individuele verschillen in opvattingen en perspectieven.
Een

derde

cluster

die

men

identificeert

is

dat

een

professionele

therapeutische structuur geloofwaardigheid en helderheid schept. De professionele
status van de therapeut helpt de geloofwaardigheid in de werkzaamheid van de
aangeboden psychotherapie. De professionele context schept enerzijds helderheid
maar kan tegelijkertijd de authenticiteit van de therapeutische relatie ondermijnen, de
therapie minder toegankelijk maken, of afhankelijkheid bevorderen.
De vierde cluster die men identificeert is dat het therapeutisch proces een
samenwerkingsproces is met een discussie van individuele verschillen. Het expliciet
bespreken van de cliënt-therapeut rollen bij het opstellen van de therapie-agenda
vermindert het gevoel van een mogelijk problematische machtsverhouding. Crossculturele verschillen kunnen gehanteerd worden via het exploreren van individuele
verschillen en door het valideren van de cultuur van het individu.
Een vijfde cluster die men identificeert is dat de erkenning van de ‘agency’
van de cliënt responsieve interventies toelaat die tegemoet komen aan de noden van
de cliënt. Cliënten verwachten dat therapeuten responsief zijn. Men verwacht verder
een bespreking van de persoonlijke doelen, de gepastheid van het therapeutisch
proces en de inhoud van de sessies. Maar anderzijds verwachten cliënten ook dat
een therapeut richting en begeleiding geeft als men vast komt te zitten of wanneer
men als patiënt zelf centrale thema’s vermijdt.
Deze meta-analyse van Levitt (2016) betreft ervaringen binnen de context
van een individuele therapie. Kwalitatieve studies omtrent zowel effecten van
therapie als het proces zijn echter zeer schaars binnen de context van een
residentiële setting waar de groepswerking bovendien meestal een prominente
plaats inneemt. We geven hier enkele interessante bevindingen weer.
In eerste instantie toont eerder onderzoek in een residentiële context aan dat
patiënten tijdens hun opname typisch de groep als een centrale ervaring bekijken en
hun therapeutische verbetering ten dele toeschrijven aan de interpersoonlijke
ervaringen met de groep patiënten (Dinger & Shauenburg, 2010).
Debaere en collega’s (2016) ondernamen een kwalitatief proces- en
uitkomstonderzoek binnen een therapeutische gemeenschap bij de behandeling van
persoonlijkheidsproblemen. Deze studie gaat aan de hand van focusgroep interviews
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na wat de ervaringen van verandering waren (uitkomsten) en hoe deze verandering
gerealiseerd werd (processen). De patiënten rapporteren drie hoofdveranderingen.
Men geeft aan meer veerkrachtig en vaardig te zijn in het omgaan met persoonlijke
problemen. Verder spreekt men van een grotere betrokkenheid bij sociale relaties en
de ontwikkeling van een grotere vaardigheid in het maken van keuzes in het eigen
leven. Met betrekking tot het proces kwamen er drie thema’s naar voren. Zo spelen
de algemene therapeutische context, de specifieke therapeutische technieken en de
eigen inbreng van de patiënt een rol. Aan de hand van een interpretatieve
fenomenologische analyse (Creswell, 2007) identificeren de onderzoekers vier
stappen die het therapeutisch proces van verandering verklaren. Een eerste stap die
ze onderscheiden is ‘de ontmoeting met een veilige, bezorgde en ook uitdagende
ander’. Deze betreffen de ervaringen van de patiënt met de therapeutische omgeving,
de stafleden en de medebewoners. De therapeutische omgeving wordt ervaren als
veilig en zorgzaam, de stafleden als geduldig, geëngageerd en authentiek. Verder is
deze therapeutische omgeving een omgeving waar gevoelens mogen bestaan. Een
tweede stap in het proces is ‘de ontplooiing van een particuliere manier van
interageren met anderen’. Eenmaal men in deze therapeutische context verblijft en in
interactie treedt met de medebewoners en hulpverleners, treedt ook de herhaling
naar voren van minder adaptieve manieren van interpersoonlijk handelen. Een derde
stap in het proces is ‘de confrontatie met het anders-zijn bij zichzelf’. Dit betreft de
bewustwording van deze maladaptieve interpersoonlijke interactiestijlen en hoe deze
bescherming bieden tegen onaangename gedachten en gevoelens. Een vierde stap
in het proces is ‘het leven van een ander leven’. Deze laatste stap illustreert dan de
behandeluitkomsten waarbij men spreekt van meer veerkracht en coping, meer
aangename sociale relaties, en meer in staat zijn keuzes te maken het leven.
Een andere studie van Debaere en collega’s (2013) focust op de rol van de
omgeving als behandelconditie en onderzoekt aan de hand van een participatieve
observatie het therapeutisch proces binnen de context van een therapeutische
gemeenschap bij middelenmisbruik en verslaving. De auteurs identificeren twee
aspecten die inwerken op het proces van verandering. Zo fungeert de omgeving in
eerste instantie als een frustrerende omgeving die affectieve ervaringen uitlokt. Een
therapeutische gemeenschap depriveert de residenten van hun gebruikelijke
gewoontes om behoeften te bevredigen en problemen op te lossen. Binnen de
therapeutische context krijgen ze dan instrumenten aangereikt om op een meer
adaptieve manier met deze affecten en frustraties om te gaan. In tweede instantie is
de omgeving een ondersteunende omgeving (holding environment) die zowel een
fysieke als psychologische veiligheid biedt. Deze veiligheid wordt gecreëerd door de
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afwezigheid van drugs en drugsvrienden, het ‘afgesneden’ worden van de
buitenwereld (i.e. context waarbinnen men middelen gebruikt) en de aanwezigheid
van duidelijke gedragsregels binnen het centrum. Naast deze therapeutische context
spelen

ook

therapeutische

technieken

een

rol zoals

technieken

om

een

mentalisatieproces te faciliteren. Het is binnen deze omgeving dat de patiënten een
mentalisatieproces in drie stappen doorlopen dat gaat van een toestand van ‘niet
voelen’ over het ‘ontwaken van het emotionele leven’ tot een ontwikkeling van de
‘vaardigheid om met dit ontwaakte emotionele leven adequaat om te gaan’.
Het therapeutisch kader van een residentiële setting
residentiële setting.
Een residentiële setting is een zeer specifieke en complexe context die ingericht is
voor de behandeling van eerder complexere problemen. Zo kenmerkt de populatie
die zich aanmeldt voor opname in een residentiële setting zich vaak door complexe
en chronische problemen en is er vaak ook sprake van een comorbide
persoonlijkheidsstoornis (Kösters, Burlingame, Nachtigall, & Strauss, 2006). De
residentiële context zelf wordt samengesteld uit verschillende therapeutische en
paratherapeutische kenmerken die individueel en/of in zijn geheel kunnen bijdragen
aan aspecten van verandering. Zo is er in eerste instantie het uitgebreide therapieaanbod dat een meervoudig therapeutisch klimaat kan creëren (Tschuschke & Dies,
1994). Daarnaast kunnen ook facetten buiten het therapeutisch aanbod bijdragen tot
verandering. Zo kan het samenleven met andere patiënten op een afdeling bijdragen
aan verandering (Leszcz, Yalom, & Norman, 1985), is een verblijfscentrum soms
bewust ingebed in een rustgevende en/of groene omgeving, zijn er typisch
uitgebreide mogelijkheden tot interpersoonlijke contacten met een ruim aanbod aan
hulpverleners (verpleegkundigen, psycholoog, psychiater) en worden de bewoners
gestimuleerd om een aantal taken op te nemen tijdens het verblijf.
Uitkomstonderzoek binnen een residentiële setting gebeurt meestal aan de
hand van pre- en postmetingen (Burlingame et al., 2006). De uitkomstmaat op het
einde van de opname representeert in wezen de interactie tussen de persoon en de
integrale behandelcontext. Eerder onderzoek heeft aangetoond dat dit complete
behandelpakket effectief is (binnen een psychodynamische setting zie bijvoorbeeld
Haase et al., 2008). De complexiteit van een residentiële setting laat het gebruik van
een experimentele methodologie echter moeilijk toe zodat we momenteel weinig
zicht hebben op de effecten van de behandeling en de onderliggende processen.
Door middel van het gebruik van een multimodale aanpak, waaronder kwalitatief
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onderzoek, kunnen we echter wel exploreren welke aspecten binnen dit geheel in de
ervaring van (voormalige) patiënten een verschil maakt. Er zijn enkele auteurs die
het voortouw nemen in kwalitatief proces- en uitkomstonderzoek in een residentiële
setting maar dit blijft vooralsnog heel beperkt.
een context van interpersoonlijke interacties en intrapersoonlijke
reflectie.
Vele clinici, vooral deze binnen een psychodynamische oriëntatie, baseren hun
theoretisch concept voor een groot deel op de groepservaringen op een afdeling. Het
centrale uitgangspunt hierbij is dat de typische interpersoonlijke conflicten van de
patiënten naar voren treden in relatie tot de groep en in relatie tot individuele
medepatiënten (Dinger, & Shauenburg, 2010; Barber et al., 2013) Deze
interpersoonlijke- en groepsconflicten kunnen enerzijds gebruikt worden als
diagnostisch instrument voor de hulpverleners. De patiënten kunnen de groep en
samenstellende leden op hun beurt gebruiken als een oefensituatie voor het
inoefenen van nieuw interpersoonlijk gedrag. Eerder onderzoek toont dat patiënten
tijdens hun opname typisch de groep als een centrale ervaring bekijken, en hun
therapeutische verbetering ten dele toeschrijven aan de interpersoonlijke ervaringen
met de groep patiënten (Dinger, & Shauenburg, 2010). Deze bevindingen gaan dus
over de ruimere context van een residentiële setting die aanleiding kan geven tot
inter- en intrapersoonlijke reflectie en verandering.
groepstherapie.
Groepswerking staat binnen de context van een residentiële setting vrij centraal.
Hoewel hier verschillende invullingen mogelijk zijn afhankelijk van het therapeutisch
kader (Burlingame, Strauss, & Joyce, 2013), delen ze vaak ook gemeenschappelijke
kenmerken. We bespreken hier enkele bevindingen die momenteel omtrent
groepswerking en groepsfunctioneren reeds naar voren zijn gekomen.
algemeen.
Groepstherapie is een behandelmethode die wordt toegepast binnen verschillende
settings waar ze succesvol wordt ingezet bij de behandeling van diverse stoornissen
zoals

angst,

stemming,

middelenmisbruik,

posttraumatische-stressstoornis,

eetstoornissen en persoonlijkheidsstoornissen (Burlingame et al., 2003). Onderzoek
toont aan dat groepstherapie gelijkaardige uitkomsten kan bewerkstelligen in
vergelijking met individuele therapie (Burlingame et al., 2004; Burlingame, Strauss, &
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Joyce, 2013) en dat globaal bekeken de voordelen van groepstherapie niet specifiek
zijn voor een bepaalde theoretische benadering (Lo Coco et al., 2015).
Desondanks haar algemene werkzaamheid blijkt groepstherapie niet in elke
situatie even werkzaam en zijn er redelijk hoge drop-out ratio’s (Lambert & Ogles,
2004).

Factoren

die

mee

een

rol

spelen

zijn

cliëntkenmerken,

de

groepssamenstelling, het groepsklimaat en therapeutfactoren. Cliëntkarakteristieken
zoals leeftijd, geslacht, zelf-effectiviteit, hechting, stress ten aanzien van een groep,
spelen een belangrijke modererende of mediërende rol in de effectiviteit van
groepstherapie (Lo Coco et al., 2015). Lorentzen en Hoglend (2008) geven aan dat
een langdurige groepsbehandeling geïndiceerd is wanneer er sprake is van een
meer ernstige pathologie om interpersoonlijke veranderingen te bekomen. Vandaar
dat de literatuur omtrent groepstherapie verder aangeeft dat de afwezigheid van een
basaal interpersoonlijk engagement, interpersoonlijk leren en interpersoonlijk inzicht
allemaal belangrijke exclusiecriteria zijn voor groepstherapie (Yalom & Leszcz, 2005).
Zo geven ook de praktijkrichtlijnen voor groepsbehandeling aan dat een zwakke
zelfreflectie en motivatie, een zwakke psychologische ingesteldheid, een te grote
defensieve of ontkennende houding, en agressieve of negatieve reacties in het
interpersoonlijk functioneren een hoger risico vormen op vroege drop-out (Bernard et
al., 2008).
mechanismes van verandering in groepstherapie.
Los van de vraag omtrent de globale effectiviteit van groepspsychotherapie zijn
onderzoekers

ook

geïnteresseerd

in

mechanismes

van

verandering

bij

groepstherapie. De meeste van deze studies richten zich op relationele variabelen
waaronder cohesie, groepsklimaat, werkalliantie en empathie. Zo draagt een
positieve

therapeutische

relatie

(werkalliantie)

binnen

groepsbehandeling

bijvoorbeeld bij tot lagere drop-out ratio’s en therapeutische verbetering (Johnson,
2008; Marziali, Munroe-Blum, & McClearly, 1997). Echter, het onderzoek naar de
relaties binnen een groepscontext kan gemakkelijk gecompliceerd raken omdat de
patiënten namelijk meerdere relaties hebben in een groep. Zo zijn er de afzonderlijke
dyadische relaties met andere leden en met de groepsleider en is er ook een
verhouding van een enkel lid tot de globale groep (Dinger & Schauenburg, 2010).
Binnen groepstherapie treedt een individu dus in interactie met elk lid van de groep
en met de globale groepsdynamiek. Dit interactionele veld is dus veel complexer dan
de dyadische interactie binnen een individuele therapie (Lo Coco et al., 2015). Dit
maakt dat er binnen groepstherapie meer nadruk komt te liggen op het belang van
de groep bij het ervaren van interpersoonlijke ervaringen. Elk van de groepsleden
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presenteert zijn/haar unieke probleem, zijn/haar interacties, interpretaties, ideeën,
suggestie en ervaringen. Dit resulteert dan uiteindelijk in een context met
overvloedige feedback (Lo Coco et al., 2015).
Binnen individuele therapie wordt de therapeutische relatie als een belangrijk
mechanisme beschouwd overheen therapieën en is ze een kleine maar consistente
voorspeller van een goede therapie-uitkomst (bv. Critz-Christoph et al., 2013). Het
equivalent van deze therapeutische alliantie binnen groepstherapie is groepscohesie
(Yalom & Leszcz, 2005). Cohesie wordt gedefinieerd als de relationele hechting aan
groepsleden, de groepsleider en aan de groep als geheel. Deze variabele is van
klinisch belang omdat de typische interpersoonlijke problemen van mensen,
problemen zijn die te maken hebben met de regulatie van nabijheid en afstand, en
die ofwel de ontwikkeling van ervaren cohesie kunnen faciliteren of verhinderen.
Deze groepscohesie fungeert als een voorwaarde voor andere therapeutische
factoren om te functioneren (Yalom & Leszcz, 2005) en is overheen therapeutische
oriëntaties heen gelinkt aan positieve uitkomsten (Tschusche & Dies, 1994). Deze
relationele variabele is belangrijk voor het therapeutisch proces en succes binnen
groepstherapie. Groepscohesie vraagt enige tijd om zich te ontwikkelen, een gepaste
groepssamenstelling en een gepast aantal groepsleden. Onderzoek toont verder aan
dat noch de diagnose van de patiënt, noch de setting waarin groepstherapie
gegeven wordt (ambulant versus residentieel) verschillen voorspelt in cohesie (CritzChristoph et al., 2013). Er is dus sprake van een robuuste groepsdynamiek over
verschillende settings en populaties heen.
procesonderzoek binnen groepstherapie.
Ook processen binnen groepstherapie zijn reeds onderzocht. Burlingame (2013)
maakt bijvoorbeeld een onderscheid tussen de anatomie en de fysiologie van een
groep. De anatomie is de groepsstructuur (die open of gesloten kan zijn). De
fysiologie van de groep bestaat uit de dynamische interacties en processen zoals
therapeutische factoren, interpersoonlijke feedback en zelfonthulling. Yalom (2005)
geeft een overzicht van verschillende elementen die een rol spelen in groepswerking
zoals: de installatie van hoop, universaliteit, delen van informatie, altruïsme,
correctieve ervaringen, ontwikkeling van sociale vaardigheden, imitatiegedrag,
interpersoonlijk leren, groepscohesie, catharsis en existentieel leren.
Van groot belang binnen groepstherapie is de groepsleider die het proces
van verandering kan faciliteren (Yalom, 2005). Onderzoek toont aan dat therapeuten
die een gepaste structuur hanteren, onderlinge interacties stimuleren en interageren
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met een warme en empathische stijl, groepen hebben die sterker en meer
therapeutisch zijn (Chapman et al., 2010).
Over het algemeen bestaat er een consensus over de hoofdingrediënten van
groepsmechanismes. Voorgaand onderzoek heeft de relatie aangetoond van
groepscohesie, groepsklimaat, alliantie en empathie met verbetering en lage dropout (Burlingame, Fuhriman, & Johnson, 2001). Deze vier ingrediënten zijn enerzijds
te onderscheiden van elkaar, maar anderzijds ook sterk met elkaar gecorreleerd
(Johnson et al., 2005). Johnson (2005) analyseerde deze associaties en
onderscheidt drie latente variabelen binnen het proces van groepstherapie. Ten
eerste zijn er de positieve relationele banden, namelijk de emotionele connectie van
het individu met de andere leden. Ten tweede is er sprake zijn van een positieve
werkrelatie en een engagement van elk lid in de groep. Ten derde zijn er ook
negatieve relationele factoren die in de groep kunnen optreden en tegengestelde
effecten kunnen veroorzaken.
Binnen een residentiële context maakt groepstherapie dus deel uit van het
geheel van verschillende therapeutische componenten. Verder toont een metaanalyse uit 2006 gunstige effecten voor een residentiële groepsbehandeling binnen
gecontroleerde studies (Kösters, Burlingame, Nächtigall, & Strauss, 2006).
Desondanks blijft het empirische onderzoek van de effectiviteit van groepstherapie
binnen een residentiële context beperkt. Dit heeft ten dele te maken met een aantal
methodologische beperkingen. Het blijft namelijk moeilijk om de invloed van een
enkele therapiecomponent te isoleren. We weten momenteel ook weinig of en op
welke manier patiënten deze vorm van therapie helpend vinden. Ook de plaats die
ze voor patiënten krijgt binnen het grotere geheel van een residentieel
behandelprogramma blijft momenteel onderbelicht.
aanvullende therapieën.
Het residentieel behandelpakket bestaat naast groepstherapie en het samenleven op
een afdeling ook uit complementaire, vaak creatieve therapieën. Een review van
Slayton (2010) geeft aan dat er een klein corpus van kwantitatieve en kwalitatieve
data voorhanden is dat aangeeft dat creatieve therapie effectief is in de behandeling
van een variatie aan symptomen bij verschillende stoornissen. Het lijkt er verder op
dat

creatieve

therapie

differentiële

effecten

heeft

voor

korte-

en

langetermijnuitkomsten voor verschillende populaties (Maejean, Pepping, & Kendall,
2014). Het erg beperkte onderzoek spreekt onder meer over verhoogde
zelfexpressie en verbeterde levenskwaliteit (Drapeau & Kronisch, 2007), een
reductie

van

depressieve

symptomen,

een

verbetering

in

interpersoonlijke
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communicatie, verhoogde assertiviteit, grotere waardering van onderliggende
thema’s van verlies en hoop, en succesvolle afwerking van projecten die een
persoonlijke betekenis hebben voor de patiënt (Chandraiah, Anand, & Avent, 2012).
Ondanks deze bevindingen blijft het onderzoek naar creatieve therapieën erg
beperkt en is er weinig geweten over de werkzame processen. We weten momenteel
ook weinig of en op welke manier patiënten deze vorm van therapie helpend vinden.
Ook de plaats die ze voor patiënten krijgt binnen het grotere geheel van een
residentieel psychoanalytisch behandelprogramma blijft momenteel onderbelicht.
Conclusie literatuurstudie
Wanneer we terugblikken op de verschillende zaken die we in de literatuurstudie
uitgebreid hebben besproken, dan zien we dat er reeds de nodige informatie
voorhanden is over zowel processen en uitkomsten van psychotherapie, als over de
verschillende therapeutische componenten binnen een residentiële context.
Zo bracht de meta-analyse van Levitt (2016) interessante elementen naar
voren omtrent ervaringen van uitkomsten en processen, maar dit betrof individuele
therapie. We stellen ons hier de vraag of een aantal bevindingen ook relevant zijn
voor een residentiële setting, of dat er daarnaast ook een heel aantal contextspecifieke elementen verschijnen.
In het overzicht over de therapeutische werking van een residentiële setting
zagen we dat er reeds de nodige informatie voorhanden is over de verschillende
componenten die een residentiële context samenstellen. Momenteel ontbreekt het
echter aan onderzoek die de gehele therapeutische context van een residentiële
setting in rekening brengt, vanuit de idee dat de som van de samenstellende delen
groter is, of beter gezegd ‘kwalitatief anders is’, dan de afzonderlijke elementen. Om
dit te onderzoeken volstaat een experimentele methodologie niet en moeten we ons
beroepen op een kwalitatieve methodologie.
De studies van onder meer Debaere en collega’s (2013, 2016) vormen dan
mee een eerste aanzet in het exploreren van dergelijke residentiële therapeutische
contexten aan de hand van kwalitatieve onderzoeksmethoden. Deze twee concrete
studies zijn anderzijds ook gericht op een zeer specifieke setting, namelijk de context
van een therapeutische gemeenschap. De vraag stelt zich of bepaalde bevindingen
ook transfereerbaar blijken naar een andere residentiële context. In die zin is het dus
zeer relevant om tevens te kijken naar de therapeutische context van andere
residentiële settings. Zo zullen er allicht gemeenschappelijke maar ook specifieke
therapeutische elementen naar voren treden.
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Focus van deze studie: onderzoeksvragen
Het onderzoek naar de uitkomsten van psychotherapie heeft momenteel voldoende
evidentie opgeleverd voor haar werkzaamheid (American Psychological Association,
2012). Omwille van methodologische kwesties echter blijft de klassieke meting van
uitkomsten met behulp van randomized controlled trials (RCT) vaak beperkt tot een
evaluatieve benadering van uitkomsten en een eerder eenzijdige focus op
symptoomreductie. Deze onderzoeksmethode heeft bovendien haar beperkingen bij
het gedetailleerd in kaart brengen van het proces van verandering. Buiten het
aantonen

van

de

werkzaamheid

van

psychotherapie

heeft

het

gros

van

psychotherapie-onderzoek nog maar weinig bijgedragen aan hoe, waarom en voor
wie psychotherapie voordelig is (Butler et al., 1986; Hill, 2013; Strupp, 2013; Kazdin,
2009;

Wampold,

2013).

Vandaar

dat

een

multimethodische

en

multiperspectivitistische benadering in het algemeen (Hill, 2013), en kwalitatieve
onderzoeksmethoden in het bijzonder een belangrijke en noodzakelijke bijdrage
kunnen leveren aan het bottom-up exploreren en uittekenen van de onderliggende
processen van verandering binnen een therapeutische context. Een analyse en
beschrijving van deze subjectief geleefde ervaring kan vervolgens de relatie
versterken tussen de klinische praktijk en onderzoek (American Psychological
Association Presidential Task Force on Evidence-Based Practice, 2006).
Het onderzoek dat wij in deze masterproef presenteren situeert zich binnen
de logica van practice-based evidence waarbij we aan de hand van kwalitatief
onderzoek de ervaringen exploreren van patiënten omtrent hun veranderingen en
hun attributies van verandering. We doen dit bovendien intentioneel in een specifieke
context, namelijk de lokale context van een residentiële setting, om zo zicht te krijgen
op welke elementen mee een rol spelen in deze therapeutische setting. In onze
studie zijn we dus concreet geïnteresseerd in twee aspecten. Ten eerste op welke
vlakken de patiënten zelf aangeven door de opname veranderd te zijn. Ten tweede
welke aspecten de bewoners tijdens de opname als helpend hebben ervaren en
hebben bijgedragen tot herstel.
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Methode
Setting
In

de

literatuurstudie

hebben

we

aangegeven

dat

residentiële

settings

gemeenschappelijke kenmerken hebben, maar op verschillende vlakken ook (sterk)
van elkaar verschillen. Omwille van de transfereerbaarheid (Polit & Beck, 2010) van
dit kwalitatieve onderzoek is het dus van groot belang om de therapeutische context
waarin het onderzoek gebeurd is zo gedetailleerd mogelijk te beschrijven. In wat
volgt geven we daarom een uitgebreide omschrijving van de concrete setting, haar
opzet en rationale van behandeling.
positionering in de geestelijke gezondheidszorg.1
Het in deze masterproef voorgestelde kwalitatief onderzoek is gebaseerd op
naturalistische data verkregen in het Psychotherapeutisch Centrum Rustenburg
(PTC Rustenburg), gelegen in Brugge (Vlaanderen). De geestelijke gezondheidszorg
in Vlaanderen wordt verdeeld in zorgregio’s. Over de Vlaamse zorgregio’s heen biedt
PTC Rustenburg een psychoanalytisch georiënteerde vorm van residentiële zorg aan.
Het is een kleinschalig psychotherapeutisch centrum waar ongeveer 100 mensen
werken, waarvan 60% in de directe patiëntenzorg. Het centrum situeert zich in een
groene omgeving en beschikt over 72 bedden verdeeld over vier afdelingen
(paviljoenen).

Dit

psychotherapeutisch

centrum

biedt

een

therapeutische

behandeling voor mensen van wie de pathologie voor een belangrijk stuk is
ingegeven door psychische factoren. Het therapieaanbod is geënt op de
mogelijkheid tot persoonlijke verandering via de interactie met therapeuten en
medepatiënten. In overleg worden personen die voor de patiënt belangrijk zijn mee
betrokken in de behandeling, zowel tijdens de opname als bij ontslag. Na de
residentiële behandeling kan er tijdelijk een vervolg worden gemaakt door deel te
nemen aan één van de groepen deeltijdse nabehandeling. Wat PTC Rustenburg een
heel eigen positionering geeft in de geestelijke gezondheidszorg is een behandeling
die sterk gericht is op de persoon en de persoonlijke ontmoeting voorbij de
psychiatrische diagnose en ziektebeeld, het kleinschalige karakter van het centrum,
de moderne infrastructuur en de grote aandacht voor groepsprocessen. PTC
Rustenburg werkt in haar regio intensief samen met andere vormen van
hulpverlening wanneer patiënten bijvoorbeeld nood hebben aan een aanvullende
vorm van therapie of begeleiding.

1
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multidisciplinaire behandelteams.
De paviljoenen binnen het centrum hebben elk een eigen behandelteam bestaande
uit een psychiater, verpleegkundigen, een psycholoog-psychotherapeut, een
maatschappelijk

werker

bewegingstherapeuten).
gezinstherapeut,

de

Op

en

non-verbale

indicatie

kan

gedragstherapeut,

afhankelijkheidsproblemen

en

de

therapeuten

beroep

de

gedaan

begeleider

kinesitherapeut.

De

van

(creatieve
worden

op

patiënten

psychiater

is

en
de
met
de

eindverantwoordelijke voor het therapeutisch beleid dat in het multidisciplinair team
wordt uitgestippeld. Met de psychiater wordt het therapeutisch proces opgevolgd en
geëvalueerd, zowel individueel als in groep. Daarnaast wordt ook een eventuele
farmacologische aanpak besproken en uitgewerkt. De verpleegkundigen moedigen
de patiënten aan en ondersteunen ze bij het terug opnemen van engagementen en
verantwoordelijkheden. Ze starten hiermee op de afdeling tijdens de opname.
Wanneer dit goed loopt wordt het perspectief geopend naar het terug opnemen van
verantwoordelijkheden buiten het centrum. De verpleegkundigen behartigen allerlei
vragen over het dagelijks leven op de afdeling en bewaken mee het therapeutisch
klimaat op de afdeling. De psycholoog begeleidt de groepspsychotherapie.
Individuele contacten met de psycholoog zijn ook mogelijk. De maatschappelijk
werker ondersteunt en bemiddelt in het contact met het gezin, ruimere familie, de
school, het werk of de maatschappelijke instanties. Problemen inzake werk, wonen,
vrije tijd en financiële zaken kunnen hierbij aan bod komen. Op verwijzing van het
team kan gezinsbegeleiding aangewezen zijn om relationele problemen diepgaand
aan te pakken.
therapeutisch aanbod.2
Wekelijks volgen de patiënten een vast therapieprogramma. De kern van het
therapeutisch aanbod bestaat uit groepstherapie, aangevuld met complementaire
therapieën zoals creatieve therapie en psychomotorische therapie. Deze therapieën
worden in (vaste) kleine groepen van circa acht tot tien personen gevolgd. Het
standaard therapieprogramma kent de volgende uurverdeling: groepstherapie
(6u/week), individuele therapie (op indicatie), creatieve therapie (6u/week),
kooktherapie (3u/week), muziektherapie (2u/week), dramatherapie (2u/week),
psychomotorische therapie (6u/week).
In de psychomotorische therapie (PMT) gaat men aan de slag met
verschillende
2

bewegingssituaties,

sport-

en

spelvormen,

relaxatie

en
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lichaamsgerichte oefeningen. Het idee is dat men via deze middelen in een veilige
en open sfeer, in contact leert komen met het eigen lichaam en de eigen
gevoelswereld. Men krijgt zicht op mogelijke blokkeringen in het lichaam en men
krijgt technieken aangeboden om lichamelijk en geestelijk meer tot rust te komen.
Het accent van de therapie ligt op de (niet-verbale) actie. Tijdens de therapie staat
de patiënt als individu, maar ook zijn relatie tot de groep centraal. De sessies zijn
gericht op persoonlijke en sociale groei in al zijn facetten. De PMT is meer en anders
dan louter sport en bewegen. In het aanbod zijn ook vormen van danstherapie en tai
chi opgenomen.
In de creatieve therapie werkt men vanuit verschillende invalshoeken:
beeldend vormgeven, muziek, poëzie en drama. Deze verscheidenheid aan
middelen helpt de patiënt op weg om gevoelens, gedachten en innerlijke conflicten
op een non-verbale manier te uiten en vorm te geven. Men werkt zowel individueel
als in samenwerking met de andere patiënten. Het opzet is om zich meer bewust te
worden van de eigen ervaringswereld en inzicht te krijgen in de handelings- en
uitdrukkingswijzen van zichzelf en anderen. In de beeldende therapie nodigt de
creatief therapeut uit om met verschillende materialen te experimenteren en te
exploreren. Deze ervaringsgerichte vorm van werken ondersteunt, begeleidt en
stimuleert het vinden van een eigen beeldtaal in ontmoeting met de ander. De
dramatherapeut creëert via spelsituaties een speelveld om interactionele situaties en
vaardigheden actief en bewust te verkennen. De muziektherapeut begeleidt de
mogelijkheid om wat er individueel leeft tot expressie te brengen via het gebruik van
instrumenten, klanken en stem.
Tijdens de kooktherapie wordt er ruimte gecreëerd om verantwoordelijkheid
op te nemen in een activiteit die betrekking heeft op het dagelijks leven en dit in
interactie met de medepatiënten van het paviljoen. Men leert met de groep
onderhandelen, budgetteren, afspraken maken, samenwerken, omgaan met
mislukkingen of frustraties. Na elke kookbeurt wordt samen met de verpleegkundige
het hele gebeuren besproken.
Bij de groepstherapie wordt onder begeleiding van de psycholoogpsychotherapeut in een vaste groep van circa acht tot tien patiënten gesproken over
de persoonlijke zorgen en problemen, en de ervaringen tijdens de verschillende
therapieën. Het idee is dat tijdens het verblijf in het centrum en het samenleven met
andere mensen op het paviljoen, herinneringen aan de thuissituatie of vroegere
gebeurtenissen heropleven. Meestal gaat het om belangrijke ervaringen die
onvoldoende verwerkt blijken. Het spreken over de eigen gedachten en gevoelens
en het luisteren naar deze van de medepatiënten kan dan resulteren in een beter
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begrip van wat er momenteel minder optimaal verloopt. Het durven stilstaan bij de
eigen kwetsbaarheid kan op termijn het contact met de eigen mogelijkheden en
vergroten en de perspectieven op de situatie veranderen. De groep biedt steun en
ruimte tot exploratie.
Het behandelteam pleegt overleg of ook individuele therapie bij de psychiater
en/of psycholoog noodzakelijk is ter ondersteuning van de groepstherapie. De
behandelend psychiater en/of psycholoog van het paviljoen nodigt dan de patiënt op
regelmatige basis uit voor een individueel contact. Indien geïndiceerd wordt er
begeleiding voorzien voor specifieke gedragsproblemen of middelenmisbruik. Op
indicatie van het team kan de patiënt tijdens de eerste weken van het verblijf
uitgenodigd worden voor het psychodiagnostisch onderzoek.
De paviljoenvergadering is een bijeenkomst van alle patiënten, de aanwezige
verpleegkundigen, de hoofdverpleegkundige en de psychiater. In deze vergadering
wordt in dialoog gegaan over het actuele dagelijkse samenleven en het
samenwerken in het psychotherapeutisch centrum. De onderlinge relaties maar ook
deze tussen de groep en het team hulpverleners zijn vaak onderwerp van gesprek
en worden hier op een open en respectvolle wijze besproken. Ook de verschillende
therapeuten en de maatschappelijk werker kunnen op vraag aan de vergadering
deelnemen.
Zowel de patiënten als het personeel krijgen verder de mogelijkheid om zelf
initiatieven te nemen bij het organiseren van ontspannende, vormende of
informerende

socio-culturele

activiteiten.

Deze

initiatieven

zijn

bij voorkeur

paviljoenoverschrijdend en dragen bij tot het ontwikkelen van vaardigheden op het
vlak van planmatig werken, organiseren en samenwerking. Deze ruimte biedt tevens
de mogelijkheid om persoonlijke interesses te exploreren en te delen met de andere
medebewoners.
Er wordt verder veel belang gehecht aan de alledaagse activiteiten en het
samenleven op de afdeling. Deze activiteiten ondersteunen het leefklimaat en het
therapeutische proces. Het contact met de verschillende mensen (medebewoners,
hulpverleners) tijdens de opname zijn net zoals in de buitenwereld een belangrijke
bron van feedback die mee richting geeft aan hoe men zich verhoudt ten aanzien
van zichzelf, de anderen en de ruimere wereld om zich heen. Een aantal
therapiesessies ondersteunen uitdrukkelijk dit samenleven in groep (samen eten,
paviljoendienst, peter-meterschap, weekendbespreking, verblijfsbespreking).
Ten slotte zijn er nog praktische afspraken rond vrije tijd en weekendregeling.
De vrije tijd kan men doorbrengen in de leefruimte en/of op het groene domein van
het centrum. Op vrije momenten mag men het centrum verlaten mits gunstig advies
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van het behandelend team. Tijdens weekdagen kan dit buiten de therapie-uren en in
de vroege avond (tussen einde avondmaal en 20.45u). Ook op woensdagnamiddag
is men vrij. Met betrekking tot de weekendregeling is het zo dat tijdens de
opnameduur het belangrijk wordt geacht om contact te houden met het gezin,
kinderen, ouders, andere familieleden en vrienden. Vandaar dat men in overleg met
de verpleegkundigen tijdens het weekend overdag tijd kan doorbrengen buiten het
centrum. Omdat in de twee eerste weken van het verblijf de keuze voor residentiële
therapie gestalte krijgt, wordt er aangeraden deze weekends in het centrum te blijven.
Na 14 dagen opname is er twee maal per maand de mogelijkheid om thuis te
overnachten en van zaterdagmiddag tot zondagavond het centrum te verlaten. Voor
bijzondere feestdagen is een aparte regeling voorzien. In de eindfase van de
behandeling kunnen er individuele uitzonderingen worden toegestaan. Voor
specifieke individuele vragen en uitzonderingen is er steeds een beslissing van het
behandelende team nodig.
visie op het therapeutisch proces.3
Men kan in PTC Rustenburg terecht voor opname en ambulante therapie, omwille
van een veelheid aan psychische klachten (angst, relationele problemen, frustratie
die

zwaar

weegt,

neerslachtigheid,

…)

en

syndromen

(depressie,

persoonlijkheidsmoeilijkheden en/of -stoornissen, …). De visie van PTC Rustenburg
omtrent de etiologie en behandeling van psychopathologie bestaat er uit dat
symptomen een manier van omgaan zijn met een onderliggend probleem. Deze
onderliggende problemen worden beschouwd als een conflictmatig gegeven tussen
iemands driften, wensen, verlangens, angsten, en als een conflictmatig gegeven
tussen wat (niet) kan, (niet) mag en/of moet, tussen wat iemand drijft en/of
tegenhoudt. Deze conflicten spelen een rol in het functioneren zonder dat de
persoon er zich zelf bewust van is. De soms ondraaglijke spanningen die een gevolg
zijn van deze conflicten veroorzaken dan klachten die in eerste instantie voor de
persoon zelf onbegrijpelijk lijken. Het doel van het psychotherapeutisch proces
tijdens de opname is om samen met de patiënt een nieuwe oplossing te vinden voor
dit conflict, een oplossing die dan resulteert in een afname van spanning en klachten.
Zowel in het residentiële programma als deeltijdse nabehandelingsprogramma
bestaat de kern van het therapeutisch proces uit het samenbrengen van patiënten,
om via interactie de verhouding tot zichzelf en de anderen te bevragen. Door relaties
met anderen te exploreren en deze op een nieuwe manier te ervaren ontstaan

3
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doorgaans nieuwe perspectieven. Groepswerking en interactie tussen de individuen
op een afdeling bekleedt dus een centrale plaats vanuit de rationale dat de oplossing
van de klachten mee besloten liggen in de relatie tussen de patiënt, hulpverlener en
medepatiënten. Patiënten die zich aanmelden voor een opname worden bij de intake
daarom geselecteerd op basis van het kunnen verdragen van een zekere mate van
frustratietolerantie, angst, onvoorspelbaarheid, spanning en agressie. Tegelijkertijd
moet er voldoende nieuwsgierigheid aanwezig zijn naar zichzelf en een ander. Bij de
intake wordt er tijdens een kennismakingsgesprek samen met de patiënt een
inschatting gemaakt van deze capaciteiten. Men werkt met de patiënten tot op het
punt waarop de symptomen grotendeels zijn verdwenen of draaglijk zijn geworden
en de patiënt voldoende stabiliteit heeft om zonder het centrum verder te gaan. Men
kan dan ambulant of semi-residentieel het programma verder zetten.
Procedure
Het onderzoek van deze masterproef maakt deel uit van een groter follow-up
onderzoek

ingericht

door

Psychotherapeutisch

Centrum

Rustenburg

(PTC

Rustenburg) in samenwerking met de Universiteit Gent (Vakgroep Psychoanalyse en
Raadplegingspsychologie), dat loopt van april 2015 tot en met september 2019.
Tussen 1 april 2015 en 1 april 2017 werd elke nieuw opgenomen patiënt uitgenodigd
om deel te nemen aan een interne uitkomststudie. Op vier tijdstippen (bij de intake,
bij ontslag, zes maanden na ontslag, twaalf maanden na ontslag) werden de
uitkomsten van de behandeling geëvalueerd aan de hand van de Outcome
Questionnaire-45 (OQ-45, Lambert et al., 1996; de Jong et al., 2007). Zes maanden
en twaalf maanden na ontslag werd tevens het Client Change Interview (CCI; Elliot,
Slatick & Urman, 2001; Elliott, & Rodgers, 2008) afgenomen. In figuur 1 geven we
een overzicht van de verschillende stappen van het ruimere onderzoek door PTC
Rustenburg. Deze masterproef zal zich focussen op het kwalitatieve luik van fase
drie van het onderzoek. We zullen in deze masterproef dus ook niet dieper ingaan op
de kwantitatieve maten.
Zowel

het

ethisch

comité

van

de

koepel

vzw

Gezondheidszorg

‘Bermhertigheid Jesu’ waartoe PTC Rustenburg behoort (registratienummer: 1235),
als het Universitair Ziekenhuis Gent (registratienummer: B670201422883) keurden
het onderzoek goed. Elke deelnemer ondertekende een informed consent voor de
kwantitatieve maten en bij deelname voor het kwalitatieve follow-up onderzoek.
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Figuur 1: Fasen in uitkomstonderzoek door PTC Rustenburg

Afname OQ-45
n = 342

INTAKE

EINDE OPNAME

FOLLOW-UP 1 : 6M na ontslag

FOLLOW-UP 2: 12 M na ontslag

Afname OQ-45
n = 195

Afname OQ-45
n = 113

Afname
CCI
n = 18

Afname OQ-45
n = 70

Steekproeftrekking & participanten
PTC Rustenburg beschikt over vier afdelingen of paviljoenen. Bij de intake worden
de patiënten verdeeld over deze paviljoenen volgens leeftijd en een inschatting van
het individuele vermogen tot mentalisatie. Paviljoen 1 betreft patiënten van alle
leeftijden die verbaal minder sterk zijn. Deze afdeling kende tijdens de periode van
het onderzoek een heroriëntering in therapeutische aanpak. In paviljoen 2 en 3
komen de verbaal en cognitief sterkere patiënten terecht en deze worden verder
verdeeld over de twee paviljoenen op basis van leeftijd en het aantal beschikbare
plaatsen. Paviljoen 2 wordt samengesteld uit patiënten met een leeftijd ouder dan 35.
Paviljoen 3.1. en 3.2. worden samengesteld uit jongvolwassenen van 18 tot 35 jaar.
De toewijzing aan paviljoen 3.1. of 3.2. gebeurt bij de intake op willekeurige wijze en
op basis van beschikbare plaatsen.
We maakten in deze studie gebruik van een purposeful sampling strategie.
We selecteerden patiënten van twee afdelingen van het Psychotherapeutisch
Centrum om zo de ervaringen te beluisteren met betrekking tot therapeutische
uitkomsten en verklarende factoren. Concreet werden de paviljoenen 2. en 3.2.
geselecteerd voor de kwalitatieve interviews omdat deze twee paviljoenen op
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organisatorisch vlak een stabiele werking hadden sinds de start van het follow-up
onderzoek. De selectie van participanten voor dit kwalitatieve luik gebeurde op basis
van deelname aan de verschillende stappen in het kwantitatieve luik (OQ-45) en een
pragmatisch criterium, namelijk de datum van goedkeuring van het ethisch comité
voor dit kwalitatieve luik. Na deze goedkeuring werden de personen aangeschreven
die op dat moment nog in aanmerking kwamen voor fase drie (niet langer dan zes
maanden op ontslag). Het aantal kandidaten dat uiteindelijk voor het kwalitatieve luik
in aanmerking kwam betrof eenendertig patiënten uit paviljoen 2, en twaalf patiënten
uit paviljoen 3.2.. Uit paviljoen 2 namen uiteindelijk tien mensen deel en uit paviljoen
3.2. namen acht mensen deel.
De totale steekproef bestond uit twaalf vrouwen en zes mannen. Twaalf
participanten hadden een diploma middelbaar onderwijs, vier participanten een
bachelor diploma en twee patiënten een universitair diploma. Twaalf participanten
hadden op het moment van de opname een relatie, vijf hiervan waren getrouwd. Zes
participanten woonden bij de ouders, vier participanten woonden alleen en acht
participanten woonden samen met de partner.
Bij aanvang van de behandeling werden de patiënten gediagnosticeerd aan
de hand van DSM-IV-TR (American Psychiatric Association, 2000) op basis van
intakegesprekken bij de psychiater en de diagnostische dienst. De vastgestelde
diagnoses op As-I waren depressieve stoornis (n=8), dysthyme stoornis (n=3),
paniekstoornis zonder agorafobie (n=1), stoornis in impulsbeheersing NOS (n=1),
acute aanpassingsstoornis met gemengde angstige en depressieve stemming (n=1),
aandachtsdeficiëntie-/ hyperactiviteitsstoornis (n=2), seksueel misbruik van een kind
(n=2), pervasieve ontwikkelingsstoornis (n=1). De vastgestelde diagnoses op As-II
waren: persoonlijkheidsstoornis NOS (n=7), afhankelijke persoonlijkheidsstoornis (n=
1), ontwijkende persoonlijkheidsstoornis (n=1). Zeven patiënten gingen na de
vooropgestelde opnameduur van zes maanden op ontslag, twee patiënten na acht
maanden, zeven patiënten na vier maanden en twee patiënten na drie maanden.
Voor drie patiënten betrof het een tweede opname in dezelfde residentiële setting.
Materialen
Het interview dat gebruikt werd, is een open interview dat gebaseerd is op het Client
Change Interview (CCI; Elliot, Slatick & Urman, 2001; Elliot & Rodgers, 2008). Dit
interview van circa 60-90 minuten werd zes maanden na het einde van de
therapiekuur afgenomen. De vragen die het CCI samenstellen peilen naar de
veranderingen die de persoon ervaren heeft sinds de start van de therapie, alsook
naar de attributies van deze veranderingen en welke aspecten van de therapie als
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helpend of niet helpend werden ervaren. Verder wordt er ook nagegaan welke
persoonlijke en contextuele krachtbronnen helpend waren tijdens de therapie en met
welke persoonlijke en contextuele beperkingen men geconfronteerd werd.
De

interviews

werden

afgenomen

door

een

medewerker

op

de

psychodiagnostische dienst van PTC Rustenburg. Deze persoon behaalde een
diploma bachelor toegepaste psychologie aangevuld met een postgraduaat
psychodiagnostiek. Op het tijdstip van de afname had deze persoon vier jaar
ervaring binnen de psychodiagnostische dienst van PTC Rustenburg. Voor 16 van
de 18 ondervraagde patiënten was de interviewer een onbekende, bij 2 personen
was de interviewer betrokken geweest bij het psychodiagnostisch onderzoek tijdens
de intake. Van de interviews werden audio-opnames gemaakt. De audiobestanden
van de interviews werden opgeslagen op een beveiligde server van de Universiteit
Gent en men kreeg enkel toegang tot deze server via een gebruikersnaam en
wachtwoord. Deze interviews werden getranscribeerd en geanonimiseerd. Voor
transcriptie werden de bestanden tijdelijk opgeslagen op een externe harde schijf die
enkel toegankelijk was met een wachtwoord. Na afronding van de masterproef
werden de audiobestanden van deze externe schijf permanent gewist. Elk
audiobestand kreeg een numerieke code toegewezen om identificatie van personen
uit te sluiten. De transcripties worden bewaard op de beveiligde server van de
Universiteit Gent.
Kwalitatieve data-analyse
In deze masterproef maken we gebruik van de principes van Grounded Theory
(Charmaz, 2015) en Thematische Analyse (Braun & Clarke, 2006). We zijn namelijk
geïnteresseerd in twee zaken: enerzijds onderzoeken we de ervaringen van
veranderingen van patiënten na hun opname; anderzijds willen we ook een zicht
krijgen op welke verklarende factoren de patiënten naar voren brengen voor deze
uitkomsten, met als finaliteit de ontwikkeling van een conceptueel model van de
onderzochte therapeutische context. Grounded Theory is de benadering die dan het
meeste aansluit bij dit opzet. Deze vergelijkende, iteratieve en interactieve methode
is namelijk uitermate geschikt voor het onderzoeken van (psychologische) processen
en de constructie van theorieën uit inductieve data. Grounded Theory is een
zogenaamde ‘emergerende methode’ die start vanuit de empirische wereld (hier de
interviews als dataset) en inductief en accumulatief een begrijpen opbouwt van deze
wereld (Charmaz, 2008; Charmaz, 2015). Bovendien bestaat deze benadering uit
flexibele methodologische strategieën die toelaten dat de onderzoeksvragen en het
studiedesign (kunnen) evolueren naargelang het onderzoek vordert (Charmaz, 2008).
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Inductieve Thematische analyse vormt dan een strategie die we binnen de grotere
methodologie van Grounded Theory integreren. Anders geformuleerd:
“… irrespective of brand-name approach, an initial step in qualitative analysis
commonly involves the dividing of text into separate meaning units, blocks of
text or lines, so that these can then later be named, thematised, clustered,
categorised and so forth. This is common to descriptive–interpretative
approaches irrespective of brandname. Branding of the method may therefore
be seen as more to do with issues of recognisability, tradition or clarity, than
with any decisive epistemological issues.” (Timulak & Elliot, 2018, p.3)

Het is dus vooral van belang om een duidelijke beschrijving te geven van de stappen
die ondernomen zijn in het onderzoek. Een eerste diepte-analyse werd uitgevoerd op
een subselectie van tien casussen, meer bepaald de bewoners van paviljoen 2.3. Dit
werd gevolgd door een analyse van de overblijvende interviews (n=8) waarbij we de
initiële thema’s als leidraad namen. Deze initieel gevonden thema’s werden verder
aangepast en verfijnd en brachten we uiteindelijk samen in een conceptueel model.
We overlopen kort de verschillende fasen die zijn doorlopen. Voor onderzoeksvraag
één (OZV1) en onderzoeksvraag twee (OZV2) werden stap één tot en met stap vier
afzonderlijk doorlopen. In de vijfde stap volgde er een integratie van beide
onderzoeksvragen in een conceptueel model. Deze fase kende een grotere
interpretatieve inslag. Concreet gebeurden de coderingen, de constructies van de
thema’s en de grafische voorstellingen met behulp van tekstverwerkingssoftware
(Microsoft-Word).
Stap 1. Vertrouwd worden met de narratieven: In een eerste stap maakten we
ons intensief vertrouwd met de dataset. Dit gebeurde in eerste instantie door het
beluisteren en transcriberen van de afzonderlijke interviews. Bij het transcriberen
baseerden we ons op de procedure van Houtkoop-Steenstra (2011). Aansluitend
werden deze transcripties herlezen en opnieuw beluisterd.
Stap 2. Identificeren en coderen van relevante betekeniseenheden: De
tweede stap bestond uit het identificeren van betekeniseenheden, zowel op het vlak
van ervaren verandering (OZV1) als op het vlak van verklarende factoren (OZV2).
Vervolgens werden deze voor een eerste keer gecodeerd aan de hand van een open
codering (Charmaz, 2006), wat wil zeggen dat er zo dicht mogelijk bij de data
gebleven werd. In deze fase noteerden we tevens alle initiële ideeën die tijdens de
lectuur van de interviews naar voren kwamen. Ter illustratie geven we een voorbeeld.
De passage: “Euh …. mijn eigen, allé mijn eigen inbreng daar in, dat ik er voor open
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stond ook om het toe te laten, en dat ik er in meeging. En dat ik het opzocht. Ik was
er klaar voor en ik wou het en dus gebeurde het.”, codeerden we als ‘zich open
stellen voor het therapeutische proces’. Aansluitend werden de coderingen
teruggekoppeld met de promotor.
Stap 3. Constructie van thema’s en subthema’s via een clustering van codes:
In een derde stap zochten we naar thema’s en subthema’s via het clusteren van de
gemaakte codes. Zo brachten we bijvoorbeeld de twee codes ‘emoties toelaten’ en
‘emoties hanteren’ onder in het thema ‘een ander emotioneel leven’. Op het einde
van deze stap werden de thema’s besproken met de promotor. Nadien werd het
proces van thematiseren iteratief opnieuw doorlopen.
Stap 4: Revisie van de geconstrueerde thema’s: In een volgende stap gingen
we vervolgens na of de thema’s nog steeds een goede ‘fit’ gaven met de
onderzoeksvragen, en een duidelijke essentie weerspiegelden van de centrale
concepten. We zochten naar homogeniteit, coherentie en consistentie in de
gevonden thema’s (Braun & Clarke, 2006). Op dit moment werden ook concepten uit
een andere context of literatuur ingebracht die leken aan te sluiten bij wat er uit de
thema’s naar voren kwam. Een voorbeeld hiervan in onze studie is het concept
‘probe’ dat ingebracht werd om verschillende, particuliere facetten van de omgeving
in een beschrijvend concept te omvatten. Op verschillende momenten fungeerde de
promotor als auditor binnen dit werkproces.
Stap 5: Constructie van een conceptueel model en het neerschrijven van de
bevindingen: Als laatste stap brachten we de gevonden resultaten van beide
onderzoeksvragen samen in een coherent conceptueel model. Er werd gewerkt naar
een visuele representatie die de bevindingen overzichtelijk en bevattelijk maakt.
Aansluitend startte de schriftelijke rapportering en de selectie van relevante en rijke
citaten als empirisch illustratiemateriaal. Ook de ontwikkeling van het conceptuele
model (topografie) en het schrijfproces was een iteratief proces. Meermaals werd de
tekst en het model gereviseerd, verfijnd en herschikt teneinde de eigen logica te
verduidelijken (Charmaz, 2015). Op verschillende momenten fungeerde de promotor
als auditor binnen dit werkproces.
Stap 6: literatuur review na einde analyse: Een laatste fase binnen de
methode van Grounded Theory is een koppeling aan de literatuur. Deze hoort pas te
gebeuren als de effectieve analyse volbracht is (Charmaz, 2015). We integreren
deze koppeling binnen de discussie waar we het model vergelijken met enkele
relevante studies.
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Kwaliteitsbewaking: betrouwbaarheid en validiteit
De kwaliteitscontrole binnen kwalitatief onderzoek verloopt verschillend dan deze
binnen kwantitatief onderzoek (Polit & Beck, 2010). Kwalitatief onderzoek vertrekt
eerder vanuit een constructivistische benadering die stelt dat kennis omtrent een
realiteit steeds, in meer of mindere mate, geconstrueerd wordt door de betrokken
observator-onderzoeker. Kennis wordt interactief gegenereerd via dialoog, negotiatie
en multiple interacties (Kvale & Brinkmann, 2009). Dit maakt dat binnen dit
onderzoeksparadigma de subjectiviteit van de onderzoekers op verschillende
manieren

in

rekening

gebracht

moet

worden.

De

begrippen

validiteit

en

betrouwbaarheid zijn even essentieel binnen de kwaliteitscontrole van kwalitatief
onderzoek maar krijgen een aangepaste terminologie en invulling. Concreet spreken
we over credibility, transferability, dependability, confirmability en reflexivity (Guba &
Lincoln, 1994).
geloofwaardigheid (credibility).
Interne validiteit wordt binnen kwalitatief onderzoek opgevat als de credibiliteit of
geloofwaardigheid van de bevindingen van een onderzoek (Guba & Lincoln, 1994).
Validiteit

binnen

kwantitatief

onderzoek

betreft

de

correspondentie

tussen

‘waarheidsclaims’ en een objectief externe realiteit. Validiteit binnen kwalitatief
onderzoek verwijst naar ‘verdedigbare claims’, namelijk: zijn de claims trouw aan de
data? Dit gegeven impliceert in eerste instantie dat ervaring met betrekking tot het
onderzoeksonderwerp en de gehanteerde onderzoeksmethoden hier een cruciaal
gegeven vormen. Het is een feit dat de ervaring van de masterstudent-onderzoeker
zich beperkt tot zijn universitaire opleiding en een stage van zeven maanden in een
ambulante setting. Dit gebrek aan ervaring hebben we tijdens de onderzoeksperiode
op

verschillende

manieren

proberen

op

te

vangen.

Enerzijds

volgde

de

masterstudent een keuzevak in kwalitatieve onderzoeksmethoden, een college met
zowel een theoretische als eerste praktische inslag, waarin zowel een basiskennis
als basisvaardigheid ontwikkeld werd. Verder werd er in functie van deze vorm van
validiteit op een systematische manier gewerkt naar de formulering van interpretaties
en conclusies (Stiles, 1993). Door de onderzoeksprocedure bovendien uitgebreid te
bespreken in de methodesectie creëren we een ‘audit trail’ (Creswell & Miller, 2000)
die de lezer toelaat een inschatting te maken van de geloofwaardigheid van deze
studie.
Een bijkomende manier waarop we de geloofwaardigheid versterken is door
het gebruik van een peer-review of een peer-debriefing (Creswell & Miller, 2000),
een review van de dataset en het onderzoeksproces door personen die bekend zijn
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met de onderzoeksmethode, het onderzoeksonderwerp, of het fenomeen dat
onderzocht wordt. Deze personen voorzien in feedback en stellen kritische vragen
over de gebruikte methodes en gemaakte interpretaties en assumpties. Concreet
nam de masterstudent deel aan een peer-debriefing sessie georganiseerd door de
vakgroep psychoanalyse en raadplegingspsychologie. Tijdens deze sessie werd het
onderzoek gepresenteerd aan medestudenten en aan vijf onderzoekers die de
gehanteerde onderzoeksopzet en methoden kritisch bevroegen en feedback
formuleerden.
Ten slotte stond het hele onderzoeksproces, gaande van het formuleren van
de onderzoeksvragen, over het opzetten van de methodologie, tot data-analyse en
resultatensectie, onder regelmatige begeleiding en feedback van de promotor. Op
deze manier installeerden we een triangulatie van onderzoekers (Yardley, 2015)

transfereerbaarheid (transferability).
Transfereerbaarheid gaat over de toepasbaarheid van de bevindingen en is het
kwalitatieve aspect van externe validiteit of generaliseerbaarheid binnen kwantitatief
onderzoek (Guba & Lincoln, 1994). Transfereerbaarheid betreft het inzicht geven in
de toepasbaarheid van de bevindingen in andere contexten. Het moet voor de lezer
duidelijk worden of de bevindingen uit de studie primair van lokaal belang zijn of dat
ze getransfereerd kunnen worden naar andere subjecten of situaties. In deze studie
doen we dit in eerste instantie door in de methodesectie een rijke beschrijving en
contextualisering te geven van de setting waarin de resultaten bekomen zijn.
Daarnaast voorzien we in de resultatensectie een rijke en gedetailleerde beschrijving
van de ervaringen van de patiënten. Op deze manier kan de lezer zelf een
inschatting maken in welke mate de bevindingen ook zouden kunnen gelden in een
andere context (Polit & Beck, 2010).

betrouwbaarheid (dependability).
Betrouwbaarheid krijgt binnen kwalitatief onderzoek de betekenis van transparantie.
Dit betreft het kunnen aantonen dat de bevindingen consistent zijn en herhaald
kunnen worden (Stiles,1993). In functie van de betrouwbaarheid van de door ons
uitgevoerde studie trachten we een transparante weergave te geven van het
onderzoeksproces, en erkennen we de invloed van de kennis en achtergronden van
de onderzoeker(s) (Stiles, 1993). Door de onderzoeksprocedure uitgebreid te
bespreken in de methodesectie creëren we een ‘audit trail’ (Creswell & Miller, 2000)
die de lezer toelaat een inschatting te maken van de betrouwbaarheid van deze
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studie. De kwalitatieve analyse was een iteratief proces waarbij een neerslag van
alle tussenstappen en voorlopige modellen bewaard zijn en raadpleegbaar zijn via de
promotor.
controleerbaarheid (confirmability).
Controleerbaarheid betreft de mate van neutraliteit of de mate waarin de bevindingen
van een studie gevormd worden door de respondenten, en niet door vertekeningen
(bias), motieven of interesses van de onderzoeker(s). Een manier om deze
vertekeningen tegen te gaan was het systematisch in vraag stellen van de
bevindingen en het herhaaldelijk herbekijken van de data in dialoog met de promotor
van de masterproef. Concreet zorgt opnieuw de ‘audit trail’ voor een overzicht in de
onderzoeksprocedure.
reflexiviteit (reflexivity).
Omdat bij onderzoek dat gebeurt vanuit een constructivistische invalshoek de
subjectiviteit van de onderzoekers een zeer belangrijke rol speelt, wordt de impact
van deze subjectiviteit onderkend en beschreven. In kwalitatief onderzoek neemt de
onderzoeker een enigszins ambivalente houding aan. Zo is er enerzijds de nood aan
het tussen haakjes plaatsen van zijn/haar voorkennis, maar tegelijkertijd dient deze
voorkennis ook als een bron van inzicht. Zo neemt de onderzoeker enerzijds afstand
van het onderwerp, maar anderzijds is hij/zij tevens open en volledig betrokken
(Finlay, 2008). Facetten die binnen de subjectiviteit van de masterstudent een rol
hebben gespeeld zijn in eerste instantie zijn interesse in descriptief-interpretatieve
onderzoeksmethoden en een onderliggende wetenschapsfilosofische positie. Deze
wetenschapsfilosofische positie valt te definiëren als een pluralistische oriëntatie,
namelijk de opvatting dat er meerdere manieren zijn om tot kennis te komen, dat niet
alles via dezelfde methode benaderd kan worden en dat deze pluraliteit qua
methodologie tussen en binnen de verschillende wetenschappen ook niet
noodzakelijk een probleem vormt (Kellert, 2006). Een tweede subjectieve aspect dat
zeker een rol speelt binnen het onderzoeksproces is de relatief beperkte klinische
ervaring, en afwezige ervaring met de residentiële context. Deze beperkte ervaring
creëerde het voordeel van het voldoende afstand kunnen nemen van het
onderzoeksonderwerp, maar kon anderzijds ook zorgen voor een te beperkte voeling
met de setting. Om aan het tweede euvel tegemoet te komen werd er een
werkbezoek ingepland om een affiniteit te bekomen met de specifieke werking van
het psychotherapeutisch centrum. Dit bezoek liet tevens toe om te komen tot een
gedetailleerde beschrijving van de setting zoals voorgesteld in de methodesectie. De
regelmatige contacten met de promotor dienden telkens als een bron voor reflectie.
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Resultaten
Inleiding: naar een topografie van het klinische veld van een residentiële
psychoanalytische setting
In deze resultatensectie presenteren we een conceptueel model (figuur 2) van de
uitkomsten en processen onder de vorm van een topografie. Deze topografie is het
eindresultaat van de verschillende stappen die we doorlopen hebben binnen onze
data-analyse, beginnend bij een thematische analyse in een eerste stadium en
evoluerend naar een conceptueel model via principes van Grounded Theory. Op
grond van onze analyse brachten we de verschillende componenten van dit model
onder in drie grote delen: het therapeutisch dispositief (context en voorwaarden), het
therapeutische proces en de therapeutische uitkomsten. De voorgestelde topografie
brengt deze verder in kaart .
In een eerste tijd onderscheiden we het therapeutisch dispositief. Dit bestaat
uit twee componenten en hun interactie. Enerzijds is er de therapeutische context als
probe. Dit is het geheel van de kenmerken en het opzet van de therapeutische
context: een context van aanleidingen. We onderscheiden in deze kenmerken
tegelijkertijd

drie

contextuele

niveaus:

een

spatio-temporele

(blauw),

een

therapeutische (cyaan), en een relationele band (paars). Een tweede component
betreft het subjectieve dispositief, ofwel het psychisch momentum. Kort gezegd dient
het subject een afstemming te vinden met zijn omgeving, een aansluiting te vinden
met het therapeutische aanbod, en een mindset van ontvankelijkheid te hebben of te
bekomen. Dit individuele niveau vormt de schakel tussen alle andere niveaus.
In een tweede tijd onderscheiden we het therapeutische proces. Hier geven
we een zicht op wat er vanuit het perspectief van de patiënten procesmatig gebeurt
wanneer het individu in de residentiële setting aan de slag gaat.
In een derde tijd onderscheiden we de therapeutische uitkomsten waar het
centrale en samenvattende thema omschreven wordt als een fundament om op
verder te werken. We formuleren de uitkomsten bekeken vanuit een productmatig
perspectief (ten aanzien van een ander; ten aanzien van zichzelf) en vanuit een
procesmatig perspectief (een proces dat gestart is).
We starten onze bespreking met de uitkomsten om in eerste instantie een
beeld te schetsen van de veranderingen die de patiënten zelf naar voren brengen.
Vervolgens kijken we naar wat volgens de patiënten precies heeft bijgedragen aan
deze veranderingen. Dit komt dan aan bod in de delen therapeutische dispositieven
en therapeutisch proces.
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Figuur 2: Topografie van de residentiële psychoanalytische setting
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Therapeutische uitkomsten

EEN
FUNDAMENT
OM OP
VERDER TE
WERKEN

TEN AANZIEN
VAN EEN
ANDER

TEN AANZIEN
VAN ZICHZELF

EEN PROCES
DAT GESTART
IS

Een fundament om op verder te bouwen
1.

2.

3.

Ten aanzien van een ander (interpersoonlijk)
a.

Een ander sociaal leven

b.

Ruimte maken voor zichzelf

c.

Ruimte maken voor een ander

Ten aanzien van zichzelf (intrapersoonlijk)
a.

Zelfontplooiing en zelfvertrouwen

b.

Zachter voor zichzelf

c.

Een ander emotioneel leven

Een proces dat gestart is (procesmatig)
a.

Rationale en tools om mee aan de slag te gaan

b.

Inzichten om verder toe te passen

c.

Bewustwording, perspectief en reflectie(vermogen)

d.

Verhouding ten aanzien van het probleem

overkoepelend: een fundament om op verder te werken.
Als we het geheel van de ervaringen van de interviews samenvatten in één globaal
en overkoepelend thema, dan krijgen we voor outcome: “een fundament om op
verder te bouwen”.
“Ik zit nu in <naam ambulant centrum> en, en je bent bezig en, allé ik werk daar op voort. Er is
hier zeker een fundering gelegd die absoluut nodig was en die ook zonder <Rustenburg> niet,
niet zouden gelegd zijn. En ik werk daar nu op verder.” (C6)

4

“Nog verder bouwen op wat ik hier gestart ben eigenlijk. Veel concreter verder bouwen op wat
ik hier ben gestart.” (C7)

4

De afkorting C6 staat voor casus 6
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Het merendeel van de patiënten is na de opname namelijk nog op de een of andere
manier aan de slag, hetzij via een nieuwe opname (n=2) of ambulante begeleiding
via dagtherapie (n=7), individuele contacten met een psychiater (n=6) of psycholoog
(n=7) of mobiel crisisteam (n=1). Enkelen vermelden expliciet een degressief
karakter van de begeleiding (n=4), waarvan twee personen aangeven binnen korte
tijd geen psychologische begeleiding meer nodig te hebben. Wat ook erg opvalt in de
interviews is dat men op het vlak van uitkomsten zeer weinig op symptomatisch
niveau spreekt. Het zijn vooral verhoudingsmatige aspecten die naar voren komen,
namelijk de verhouding ten aanzien van zichzelf en ten aanzien van anderen.
We formuleren in wat volgt de uitkomsten bekeken vanuit een productmatig
perspectief (ten aanzien van een ander; ten aanzien van zichzelf), en vanuit een
procesmatig perspectief (een proces dat gestart is). We willen echter benadrukken
dat ook de productmatige aspecten op een procesmatige manier kunnen bekeken
worden, het zijn namelijk (manifestaties van) stappen op de weg naar herstel, en
geen eindpunt.
ten aanzien van een ander (interpersoonlijk).
Een eerste thema dat we uit de steekproef kunnen halen zijn aspecten die te maken
hebben

met

het

interpersoonlijke.

Een

eerste

subthema

dat

we

kunnen

onderscheiden zijn aspecten van een ander sociaal leven. Een substantieel aantal
patiënten

geeft

aan

nog

betekenisvolle

contacten

te

onderhouden

met

medepatiënten. Men voelt zich hierdoor ook na de opname blijvend gesteund en niet
meer alleen (C1, C5, C8, C9, C14, C15, C16). Patiënten spreken ook over een
verbetering in de relatie met betekenisvolle anderen (C1, C8, C12) en het terug
kunnen genieten van sociale interacties (C6). Verder geven patiënten ook aan dat ze
bijleren rond sociale relaties of beter situaties of personen kunnen contextualiseren
waardoor er meer begrip ontstaat voor deze personen in kwestie (C17).
“Op sociaal vlak is er ook wel veel veranderd. Ik kan terug genieten van sociale interacties, wat
voorheen niet kon of toch in veel mindere mate. Dus dat zijn wel grote dingen die wel
veranderd zijn, ja.” (C6)

De twee volgende subthema’s die we kunnen onderscheiden zijn het ruimte maken
voor zichzelf en ruimte maken voor een ander (binnen een interpersoonlijke context).
Kort gezegd gaat het hier over het kunnen reguleren van afstand en nabijheid. Bij het
eerste subthema geven patiënten geven aan dat ze meer van zichzelf durven laten
zien (C6, C8, C10). Er wordt gesproken over het minder afhankelijk zijn van anderen,
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en het zich minder aantrekken van wat anderen denken (C4). Men is assertiever in
de omgang (C4), laat meer de eigen grenzen blijken ten aanzien van anderen (C7,
C16) en kiest er meer voor om een eigen keuze te volgen in plaats van de
verwachtingen van anderen in te lossen (C7, C9).
“Euh….goh, ik denk dat ik op het vlak met mijn ouders, da ’k me .. minder aantrek van hoe dat
zij naar mij kijken dan vroeger (…) Er is ook veel veranderd in mijn mentaliteit van naar
vrienden toe, zo van, vroeger ging ik er alles aan doen om .. ja op een goed blaadje te staan bij
mijn vrienden, da ‘k die vriendschappen kon onderhouden, maar nu heb ik zo iets van ja als ’t
niet van twee kanten komt, .. op zo’n vlak ben ik denk ik wel veranderd.” (C4)

Bij het derde subthema, ruimte maken voor een ander, spreken patiënten over het
terug meer kunnen toelaten van mensen (C2), en het terug meer kunnen vertrouwen
van mensen (C6). De omgang verloop bewuster en meer aangenaam (C15) en men
ervaart minder frustratie of ergernis in het contact (C12, C17). Men stelt zich minder
kritisch op (C6), tracht de grenzen meer te respecteren (C12, C17), en wil niet meer
altijd de eigen zin doordrijven (C17).
“Goh, ook een beetje … het respect naar elkaar toe dat, dat .. andere mensen een andere visie
kunnen hebben. Maar ik denk dat dat in, in alle therapieën zo’n beetje naar boven kwam. En
dat het niet is omdat jij visie A hebt en iemand visie B, dat dat geen toffe persoon kan zijn, of,
of .. dat je je daar in, in moet opjagen van neen, ik ben, ik ben juist of zo, allé .. da ’s voor mij
wel een, een grote stap geweest.” (C17)

ten aanzien van zichzelf (intrapersoonlijk).
Een tweede thema dat we kunnen onderscheiden in de data heeft te maken met
intrapersoonlijke aspecten. Een eerste subthema dat hier naar voren komt is
zelfontplooiing en zelfvertrouwen. Een aantal patiënten spreekt over het zichzelf
terugvinden (C9) of het zich meer kunnen ontplooien (C8, C10). Men ervaart
veranderingen op het vlak van zelfvertrouwen (C1, C3, C5, C6, C8), zelfstandigheid
(C7) en doorzettingsvermogen (C1, C5). Men ervaart nieuwe hoop en moed (C1,
C15), meer innerlijke rust (C3, C4, C15, C17) en het herwinnen van een zekere mate
van levensvreugde (C2, C3, C6, C10, C11, C15, C17, C18). Een substantieel aantal
patiënten geeft verder ook aan bepaalde verantwoordelijkheden terug op te nemen
zoals werk of studie (C3, C6, C7, C8, C9, C12, C17, C18), of heeft een
vrijetijdsbesteding of passie gevonden die hen energie geeft (C12, C15, C16).
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“Euh, ja ik heb daar ook zeer veel, daar heb ik ook, meer, meer zelfvertrouwen uit gekregen uit
psychomotorische therapie. (…) Dat is gebleven, niet alleen op het vlak van sporten maar dat
is ook gegroeid naar creativiteit en .. ja zelfvertrouwen in mezelf gewoon als mens.” (C8)

Een tweede subthema dat we binnen het intrapersoonlijke domein kunnen
onderscheiden is dat men zachter voor zichzelf tracht te zijn. Patiënten spreken over
het durven falen en het durven loslaten van overmatige zelfcontrole of perfectionisme
(C3, C7), en het minder streng of kritisch voor zichzelf trachten te zijn (C5, C7, C11).
“Ah, daar heb ik ook wel geleerd om zo te kunnen, want (…) ik had zo heel veel controle over
alles nodig, en daar ook zo geleerd om los te laten en gewoon te doen. (…) Hoe meer dat we
dat deden, hoe losser ik daar in kwam en andere dingen deed.” (C3)

Een derde subthema is een ander emotioneel leven. Enerzijds spreken patiënten
over het meer kunnen toelaten en uiten van gevoelens, en het oprechter en
doorleefder kunnen spreken (C6, C8). Anderzijds ervaart men wijzigingen op het vlak
van emotieregulatie en frustratietolerantie. Men reageert minder impulsief of
opvliegend (C9, C12, C15), men kan enigszins beter omgaan met stress en tracht de
zaken sneller aan te pakken als er irritatie ontstaat (C14). Of men probeert meer
afstand in te bouwen door na te denken alvorens men iets wil zeggen (C15) en
zaken te verwoorden in plaats van emoties fysiek te uiten (C8, C16)
“Ja (…) de relatie naar mijn kinderen toe. Euh .. dat ik minder opvliegend ben, dat (…) mijn
tolerantieniveau verbeterd is, da ik niet zo rap van nul tot in het rood ga. (…). Ja dat er zo wat
marge is, wat afstand, … omdat er een barrière tussen is. Dat er zo niet direct …. ja dat mijn
wijzerke niet direct van nul naar honderd gaat, dus dat er ook nog wel iets tussen is euh. Dat
dat grijze is, dat dat grijze ook wel iets is dat ‘k leren … appreciëren heb.” (C12)

een proces dat gestart is (procesmatig).
Een derde thema dat we op het vlak van uitkomsten kunnen onderscheiden zijn
zaken met een procesmatige inslag, dat wil zeggen dat er tijdens de opnameperiode
een aantal processen in gang gezet werden. Een eerste subthema dat we hier
kunnen onderscheiden is het meekrijgen van een rationale en tools om na de
opname verder mee aan de slag te gaan. Meerdere patiënten geven aan dat ze
tijdens de opname een visie (C2), beginselen of principes (C11), ‘tools’ (C14, C15) of
instrumenten en technieken (C11, C15, C16) aangereikt kregen. Instrumenten om
zelf mee aan de slag te gaan, en instrumenten om er zichzelf in tijden van crisis na
de opname terug bovenop te helpen (C11, C14, C15).
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“Ik heb eigenlijk hier een basis gekregen, allé, of technieken aangeleerd die .. om met mijn ..
emoties om te gaan, om met mijn manier van doen om te gaan. Zeker en vast ja.” (C16)
“Dus dat zijn nuttige tools om met, met aan de slag te gaan (…) Heb ik daar alles van
onthouden, neen, maar soms zijn er momenten dat ge dan terugdenkt aan hier, en dat ge dan
zegt van ah ja da ’ s juist da ’s daarvoor, van <Rustenburg>, en misschien moet ik daar nu wel
ne keer anders mee omgaan.” (C14)

Een tweede subthema dat we hier kunnen onderscheiden is inzichten om verder toe
te passen. Meerdere patiënten geven veranderingen aan op het vlak van inzicht in
zichzelf (C6, C8, C10, C11, C14, C17), in relaties (C14, C17), inzicht in de eigen
denkpatronen (C17), inzicht de eigen problemen (C2, C9, C10, C11, C17) of
levensgeschiedenis (C11).
“Toch wel. Euh .. ik heb zo .. toch .. inzichten gekregen in euh .. in mijn .. mijn denkpatronen
die me eigenlijk in het verleden altijd een beetje zo .. ja die me altijd deden, deden sukkelen of,
of .. , ja die me altijd zo wat .. in de dieperik trokken. Dus dat euh, allé da ‘s, da ‘s zeker een
pluspunt da ‘k euh, da ‘k ervaren heb.” (C17)

Inzicht blijkt geen verworven goed maar een proces dat verder ontwikkeld moet
worden. Zo kunnen bepaalde inzichten pas een tijd na de opname komen (C9, C11,
C12, C17)
“Ik denk dat op zich (…) alle therapieën hier wel … zijn nut bewezen hebben. Maar bij mij is dat,
is dat .. besef echt wel later gekomen. Eigenlijk als ik hier wel weg was.” (C17)

en ervaren patiënten ergens een kloof tussen het inzicht dat ze gekregen hebben en
het toepassen ervan in het dagelijkse leven (C2, C5, C11, C16)
“Euh .. ja ik ben veranderd, (…) en niet alleen uit het zwart dal terug veranderd, maar ook
anders gaan nadenken over heel veel .. dingen. En dat is nog niet evident om dat allemaal toe
te passen en om dat, allé dat is iets dat moet, nog een beetje moet groeien ook, waar da ‘k mij
verder in moet trainen ook. Maar eigenlijk is ’t er hier heel veel opengetrokken geweest.” (C11)

Een derde subthema omvat bewustwording, perspectief en reflectie(vermogens).
Patiënten ervaren de opname als een aanzet tot (zelf)reflectie (C11, C17). Men is
bewuster van zichzelf en gaat sneller signalen opmerken (C4, C14, C16). Er is een
verbreding van perspectief en het anders (durven) leren kijken naar bepaalde zaken
(C6, C10, C11, C16, C17), het meer zien van grijswaarden of het wat meer kunnen
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relativeren (C3, C6, C7, C11, C16), een meer analyserende houding aannemen (C9),
en een andere denkwijze hanteren (C11, C14).
“Ja maar eigenlijk (…) het denkpatroon is ook veranderd ( …) ja eigenlijk is dat voor mij .. bijna
het belangrijkste geweest die er is, het denkpatroon die helemaal veranderd is.” (C11)
“Ik heb het ook makkelijker om het in perspectief te zien. Als ik me slecht voel, het is niet heel
mijn leven is om zeep .. maar we kijken op naar de volgende dag en ik denk dat dat wel heel
belangrijk is, dat dat een belangrijke nuance is.” (C6)

Een vierde subthema dat naar voren komt is de verhouding die men aanneemt ten
aanzien van de problemen of klachten die men ervaart. Hoewel een aantal patiënten
positief staan tegenover de toekomst (C3, C4, C8, C12, C16, C17) ervaart een
substantieel aantal ook de nodige onzekerheid, angst of ambivalentie (C1, C2, C6,
C7, C9, C11, C15, C18). Een aantal patiënten bekijkt het proces als een blijvend
leerproces (C11, C12, C15, C16) en neemt een eerder accepterende houding aan
(C2, C6, C8, C11).
“Ik weet dat ik (…) altijd gevoelig zal blijven aan sommige prikkels of sommige dingen. Maar
het belangrijkste is dat ik er al redelijk mee kan omgaan, ik denk dat dat zeer belangrijk is.” (C6)
“Ik ga nog wel altijd maandelijks naar den therapeut, euh .. psycholoog. En ook bijna
maandelijks naar de psychiater. Euh .. en ik probeer ook wel altijd met dinges blijven bezig te
zijn zo met mijn proces, want ik merk dat dat proces .. niet gestopt is met hier in <Rustenburg>
te zijn. (…) euh dus dat zal ook iets zijn (…) dat levenslang zal blijven dus … “ (C12)

Een aantal patiënten ervaart echter ook frustratie dat herstel de nodige tijd vraagt
(C5) of bekijkt herval of fluctuering in klachten als het maken van geen progressie in
de persoonlijke toestand (C15). Verder maken patiënten de opmerking dat in een
veranderingsproces de persoonlijke omgeving zich ook (ten dele) mee moet
aanpassen (C5, C9, C12, C16, C18). Men kan wel veranderd zijn, maar een mens
leeft in een omgeving. Zo ervaren patiënten moeilijkheden bij het vinden van
aangepast werk (C12, C18) en stuitten ze op onbegrip uit de omgeving (C5).
“Ik ga terug beginnen werken, normaal op <datum> dus da ’s nog twee maand. Euh (…) het is
wel ne moeilijke .. om dat ergens een plaats te geven als ge u zo terug moet .. integreren in
euh.. een sociaal .. allé proces van, ja ik ben zo, zo lang er uit geweest, ik ben ook ‘ergens’
geweest zo ietske (…) da ’s toch ook wel, da ’s toch ook wel ne lastige. (…) Da ’s zo (…) niet
neutraal ook helemaal hé.” (C18)
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Therapeutisch dispositief
Wanneer patiënten spreken over wat hen tijdens de opname heeft geholpen in de
weg naar herstel, dan komen er zowel contextuele, relationele als therapeutische
factoren naar voren. Deze drie categorieën blijken ook niet helemaal los van elkaar
te staan. In de ervaring van patiënten zijn het in eerste instantie contextuele factoren
die een rol spelen zoals de rustige omgeving die hen toelaat een afstand te nemen
van de eigen situatie. In tweede instantie brengen patiënten relationele elementen
naar voren, zoals bijvoorbeeld het opgenomen en opgevangen worden door de
verpleegkundigen en/of de medebewoners. In derde instantie komen er elementen
naar voren die te maken hebben met het therapeutische aanbod/luik. De
therapeutische elementen die de patiënten naar voren brengen zijn voornamelijk
niet-therapiespecifiek

of

therapie-overschrijdend.

Ze

handelen

over

de

gemeenschappelijke bouwstenen of de algemene rationale/grondslag die hen heeft
verder

geholpen

zoals

de

confrontatie

met

bepaalde

eigenschappen,

het

tegenkomen van een spiegel, een aanzet tot reflectie, het gewezen worden op
herhalingen, het durven proberen, … . De therapie-specifieke elementen die in de
interviews naar voren komen zijn eerder schaars. Dit heeft zijn gevolgen gehad voor
de theorieontwikkeling, waarbij het accent meer is komen te liggen op het therapieoverschrijdende constituent. De contextuele aspecten bespreken we in het thema
een andere omgeving en de relationele aspecten binnen het thema verschillende
mensen. Het therapie-specifieke aspect komt aan bod binnen het thema
verschillende therapieën en het therapie-overschrijdende segment in de thema’s
opnamecontext als probe en in het volgende grote deel therapeutische processen.
de opnamecontext als probe.

OPNAME ALS
PROBE

EEN ANDERE
OMGEVING

≠
THERAPIE

≠
MENSEN

Als we het geheel van de ervaringen van de steekproef samenvatten in één globaal
en overkoepelend thema, dan krijgen we voor het dispositief van de instelling: de
opnamecontext als probe.
Een probe verwijst in eerste instantie naar een onderzoeksinstrument om
(een verwonding in) het inwendige lichaam van een patiënt te onderzoeken. Bij

40

uitbreiding

betekent

het

<onderzoek>

of

<onderzoeken>,

<exploreren>.

Etymologisch komt de term probe van het Latijnse proba (onderzoek, test, proef) en
probare (tonen, demonstreren, testen, inspecteren, oordelen door). Het woord
<proberen> is bijvoorbeeld ook een afgeleide van probare.5
Als we de praxis van het woord probe in verschillende toepassingsgebieden
bekijken dan zien we de volgende zaken naar voren treden. In de medische sector
wordt een probe gebruikt voor inwendige onderzoeken of voor het toedienen van
voedsel. In de moleculaire biologie gebruikt men probes voor selectieve
zoekprocessen via herkenning en vergelijking. In de elektronica gebruikt men net als
in de aeronautica probes als koppeling: in de elektronica als koppeling tussen circuits
en in de aeronautica als koppeling tussen ruimteveren. We verwijzen hier ook
expliciet naar de sector van de productontwikkeling, meer bepaald naar het gebruik
van de zogenaamde ‘cultural probes’. We gebruiken hier ter illustratie de
omschrijving van Flandersinshape vzw, een expertisecentrum Business Design &
Innovatie, omdat deze omschrijving treffend is met wat we in de opnamesetting ook
lijken tegen te komen. Voor de gemakkelijkheid cursiveren we enkele belangrijke
aspecten:
“Cultural probes zijn rekwisieten/media die de gebruiker gedurende
een bepaalde periode in bruikleen neemt en die een portfolio (van
gedrag) oplevert en via dit medium zichtbaar maakt. Deze tool wordt
ingezet om informatie te bekomen wanneer directe, permanente
observatie gedurende een langere periode moeilijk uitvoerbaar is. Een
van de voordelen is dat de onderzoeker niet continu aanwezig moet
zijn. Naast informatie vormt de probe ook een bron van inspiratie
omdat deze het ontwerpproces verruimt en inspireert. Tenslotte wordt
ook de gebruiker zelf gesensibiliseerd omdat het tevens een tool is
voor zelfobservatie die de gebruiker doet reflecteren over zijn gebruik
van de tool op zich.”6
Het is bovenstaande beschrijving die we in onze masterproef gebruiken als invulling
van het begrip en thema “de opnamecontext als probe”. Hier gaat het dan niet om
een ontwerpproces maar wel om een therapeutisch proces. Deze beschrijving vormt
in feite ook een samenvatting van het proces dat zich afspeelt bij het individu. We
komen hier later uitgebreid op terug in de beschrijving van het therapeutische proces.
5
6

https://www.thefreedictionary.com/probe
http://www.flandersinshape.be/nl/onderzoek-projecten/tools/cultural-probe
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We herformuleren deze omschrijving nu naar de therapeutische context: Bij een
opname komt de patiënt terecht in een multitherapeutisch klimaat waar een
amalgaam van media hem/haar ter beschikking staat. Zo zijn er de verschillende
therapieën die werken via het woord, beeld of het lichaam. Maar ook de interacties
met de verschillende mensen (en verschillende ruimtes) vormen allemaal een
potentiële bron van observatie, onderzoek en exploratie, zowel voor het individu,
de medebewoners als hulpverleners. De patiënt maakt op basis van verschillende
motieven, bewust of onbewust, een aansluiting met minimum één van deze
verschillende media. Deze interacties leveren een portfolio van gedachten,
gevoelens, gedragingen en verhoudingen op, die zowel voor de patiënt als zijn
omgeving zichtbaar worden. 7 Dit zichtbaar geworden materiaal vormt dan een
spiegel of confrontatie die verrassend kan zijn of weerstand kan uitlokken. Naast
informatie vormt de probe ook een bron van inspiratie, ze verruimt en inspireert het
therapeutische proces. Tegelijkertijd is het voor de patiënt een stimulans tot
(zelf)reflectie en zelfobservatie, al dan niet door de systematisch georganiseerde
nabesprekingen op het einde van de therapieën. Dit kan op zijn beurt leiden tot
bepaalde inzichten in zichzelf of de problemen die men ervaart. Het kan ook leiden
tot een keuze om zaken anders aan te pakken en dit tijdens de opnameperiode ook
te proberen. Dit alles gebeurt in een context van aanmoediging zonder dwang of
te forceren.
We eindigen dit idee met een korte en concrete illustratie.8 Het hele idee van
‘cultural probe’ vertoont opvallend veel gelijkenissen met de manier waarop er in de
setting binnen creatieve therapie gewerkt wordt. Bij uitbreiding is dit ook van
toepassing op de hele omgeving of therapeutische rationale. De opdracht binnen
deze therapie vormt een aanzet of aanleiding tot een veruiterlijking, het zichtbaar
worden/maken of tot expressie laten komen van iets: een gedachte, gevoel, gedrag,
een verhouding ten aanzien van zichzelf of een persoon. Dit ‘eindproduct’ of deze
‘portfolio’ vormt een beeld, een spiegel, een confrontatie, dewelke dan vervolgens als
materiaal fungeert voor reflectie op het einde van de therapiesessie bij de
systematische nabesprekingen.
“Euh, crea vind ik .. vind ik echt heel goed, want daar krijg je echt enorm veel spiegels voor.
Ge komt heel veel uzelf tegen .. zelfs na zo veel maanden. Nu heb ik nu geconstateerd deze
week zelfs nog .. wat dat eigenlijk, wat dat crea eigenlijk doet. Dat klinkt misschien voor vele,
allé belachelijk dat je zegt van, je moet daar een tekeningske maken, en ge moet daar iets,
iets maken .. maar .. ne keer dat je daar aan bezig zijt en dat je, dat je dan dat resultaat ziet,
7
8

We benoemen dit in de bespreking van processen <exteriorisering> (cf. infra)
de uitgebreide illustratie wordt gegeven in het hoofdstuk therapeutisch proces
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en dan die bespreking daarna .. sta ik iedere keer verstomd van wat er daar allemaal uit
komt. (…) Dat is ook echt één die bij mij euh .. echt heel aanslaat.” (C11)

een andere omgeving.

EEN ANDERE
OMGEVING

1.

Opgenomen worden: rust en veiligheid als voorwaarde om aan zichzelf te kunnen
werken

2.

In afzondering: Afstand nemen om overzicht en inzicht te krijgen

3.

Overbrugging of een kloof met het echte leven?

opgenomen worden: rust en veiligheid als voorwaarde om aan zichzelf
te kunnen werken.
Een eerste contextueel aspect dat de bewoners aangeven is dat de omgeving hen
toeliet om tot een zekere rust te komen. Metaforen die de patiënten gebruiken voor
deze rustgevende omgeving te omschrijven zijn een soort van boerderij, klein dorp of
baarmoeder (C2, C18). Het is ook een plek waar er een bepaalde druk wegvalt en
waar je kan zijn zonder te veel verwachtingen, een plek waar je gewoon kan zijn (C2,
C18).
“Ik heb altijd gezegd van goh moest ik zo een tante hebben met een boerderij waar dat ik zou
kunnen naartoe gaan .. dat heb ik nodig. En .. da ’s voor mij <Rustenburg> geworden, allé,
da ’s misschien raar, raar omschreven euh ….. maar da ‘s zo het gevoel, dat is waar da ‘k ik
echt naar op, ik was echt op zoek naar .. goh ik moet echt kunnen tot rust komen.” (C18)
““Zoals ik zei <Rustenburg> is een klein dorp. Euh, het is hier een beetje (…) ja een soort van
baarmoeder zo, euh, ge kunt hier tot rust komen en ja, explorerend te werk gaan, want dat is
nog altijd het doel van <Rustenburg>, explorerend werk verrichten, zien wat dat er … ja ik wil
niet zeggen wat dat er scheelt, maar wat het leven gewoon moeilijk maakt voor diegene die
hier opgenomen is. En ze kunnen dat in alle rust en vrede doen. Zonder gepush, zonder dat
het echt, echt moet.” (C2)

Wat tot deze rust leidt zijn enerzijds omgevingsfactoren. Patiënten halen de rustige
en groene omgeving aan, de kleinschaligheid van het psychiatrisch centrum en de
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huiselijke sfeer die er heerst (C2, C10, C15, C17, C18). Daarnaast is er het
therapeutische aanbod zoals bijvoorbeeld muziektherapie of relaxatieoefeningen die
specifiek een zekere rust hebben weten te brengen (C15, C18). Ook het
therapeutische klimaat, namelijk een sfeer van aanmoediging zonder te forceren (C2,
C3, C10) speelt een belangrijke rol, alsook de habitus of het voorkomen van de
hulpverleners (C8).
“Het was eigenlijk allemaal een beetje te veel aan geworden en dan ben ik hier terecht
gekomen, en dan, ik weet niet, als ge hier binnen komt, vind ik dat ge zo’n gevoel van rust over
u krijgt. En zo niks dat zo, niks moet, ge wordt niet verplicht om aan dingen mee te doen, ge
ziet maar hoe da ge u voelt. Gaat het niet dan gaat het niet.” (C3)

Tegelijkertijd zien we dat het tot rust kunnen komen een voorwaarde vormt om aan
zichzelf te kunnen werken (C2, C4, C14).
“Maar het heeft ook veel geholpen van hier te zitten, want dat was wat ik op dat moment echt
nodig had, ook voor efkes tot eerst tot rust te komen en dan aan mezelf te werken.” (C4)

Het is echter niet alleen maar rozengeur en maneschijn. Binnen een residentiële
setting is het drukker dan men op het eerste zicht verwacht. Zo leeft men samen met
een twintigtal medebewoners, een dertiental hulpverleners, het keukenpersoneel,
administratie en onthaal, … . Rust in een residentiële setting is dus een relatief
gegeven.

Zo

komt

het

bijvoorbeeld

ook

voor

dat

een

patiënt

op

een

tweepersoonskamer terechtkomt (C6, C9), op die manier onvoldoende persoonlijke
rust ervaart en het centrum vervroegd verlaat (C6, C10). Het is in ieder geval zo dat
de residentiële therapeutische omgeving naast rust, veiligheid en vertrouwen ook de
nodige uitdagingen voorlegt, en het is aan de patiënt in kwestie om te proberen zich
daar een plek in te zoeken.
“Ge leeft in ne groep, ik wist niet dat dat voor mij zo moeilijk zou zijn, of ging zijn. En dat was
enorm moeilijk. Ja. Ik sliep op, ook op een tweepersoonskamer, dus ik had nooit echt volledige
rust of kalmte.” (C6)

Direct gekoppeld aan deze rust en (relatieve) afzondering is er ook een context van
veiligheid en vertrouwen aanwezig (C2, C7, C8, C18). Ook deze context van
veiligheid en vertrouwen zijn voorwaarden om aan zichzelf te kunnen werken (C7,
C8). Men spreekt over een vervangend gezinsleven (C18) met een warme sfeer
waar men opgevangen (C2, C14) en verzorgd wordt (C18), en waar men als mens
behandeld wordt (C2).
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“Dat is iets da ‘k enorm (…) ik denk als ge aan mij vraagt van, wat is voor mij belangrijk, dat is
het kunnen ‘zijn’ hier, het feit van, het gevoel ook van er is, er wordt voor u gezorgd.” (C18)

in afzondering: afstand te nemen om overzicht en inzicht te krijgen.
Een derde belangrijk aspect is dat de opnameperiode een periode (en plaats) is waar
men letterlijk afstand kan nemen van de eigen situatie en thuiscontext. Als men
opgenomen wordt stapt men tegelijkertijd uit de eigen vertrouwde context, en in een
nieuwe context. Door uit de gewone en in de nieuwe context te stappen creëert men
tijd en ruimte om de zaken vanop afstand te bekijken die tegelijkertijd ook toelaten
om tot bepaalde inzichten te komen (C1, C3, C17).
“Euh .. ja, vooral eigenlijk dat ik gewoon (…) afgezonderd van mijn situatie thuis en op school,
en eigenlijk gewoon ergens in een nieuwe omgeving was, en da ‘k heel veel tijd had om na te
denken over de dingen zonder da ’k er midden in zit. En dat heeft voor mij wel heel veel
geholpen.” (C1)

een overbrugging of kloof met het echte leven?
Patiënten ervaren anderzijds ook ambivalentie omtrent deze afgezonderde,
beschermende plek en periode. Enerzijds is er afzondering nodig om tot rust te
komen en afstand te nemen, om zo tot bepaalde inzichten te komen. Maar
anderzijds ervaren patiënten deze periode ook als een te beschermende of
comfortabele cocon (C2, C9) die niet lijkt overeen te stemmen met hoe het er in de
buitenwereld aan toe gaat (C2, C14).
“Ik heb hier een aantal dingen opgestoken, maar ginder buiten draait dienen wereld voort hé en
het is ginder da ‘k het ga moeten doen, niet hier hé. Dus, ja, wat heb ik geleerd? Ik heb geleerd
om mijzelf te analyseren, te kijken wat goed is en wat niet goed is maar tegelijkertijd, en dat is
wat het wereldvreemde van hier te zijn, ge zit hier in ne verschrikkelijk beschermde cocon. En
dat ben ik achteraf gewaar geworden.” (C9)

verschillende mensen.

≠
MENSEN
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1.

2.

Groep als katalysator of remmer van het individuele proces
a.

Elkaar dragen en verdragen

b.

Cohesie & groepsklimaat

c.

Samenstelling en groepsverloop

Hulpverleners: een eerste opvang en een eerste adres

groep als katalysator of remmer van het individuele proces.
Elkaar dragen en verdragen.
Een volgend gegeven dat een essentiële rol gespeeld heeft tijdens de opname is het
leven en therapeutisch werken in een groep met verschillende mensen. Uit de
steekproef komt naar voren dat de groep zowel ervaren kan worden als een
katalysator dan als een remmer voor het individuele proces (C2, C4, C5, C6, C7, C9,
C10, C12, C16, C18).
“Maar ja, euh, natuurlijk, ge moet altijd rekening houden met de groep waar in dat je zit hé. Als
de, de mensen willen, dan kunt ge veel bereiken. Als ze tegenwringen, dan …….” (C16)

Wat heel concreet bijdraagt tot herstel is het gedragen en verdragen worden door de
medebewoners. Via lotgenoten ontvangt men steun, aanmoediging en erkenning,
voelt men zich niet alleen staan met zijn/haar probleem en tracht men rekening te
houden met (elk lid) de groep (C1, C5, C8, C9, C16, C17, C18).
“Ja, je draagt mekaar toch wel (…). Je verdraagt ook dingen van mekaar die je denk ik
normaal .. ook niet verdraagt (…). Ja hier, ja, leeft dicht op mekaar (…) iedereen komt hier toe
in crisis (…) en je wilt mekaar daar ook wel ergens in steunen.” (C18)

Cohesie en groepsklimaat.
Een tweede aspect is de impact van de groepscohesie en het groepsklimaat op het
individuele proces. Zo gaat een optimaal groepsklimaat er voor zorgen dat men
elkaar positief gaat uitdagen (C7).
“Wij zorgden heel goed voor elkaar, heel veel feedback, heel veel elkaar wat (…) uitdagen op
dat vlak (…) Ik denk dat het vooral ook de groep is, omdat, wij waren eigenlijk (…) een heel
hechte groep. (…) Wij hielden allemaal heel goed rekening met elkaar (…) Er was heel veel
vertrouwen en veel veiligheid. Alles kon en alles mocht en ge mocht altijd zeggen van oké dat
staat mij aan en dat staat mij niet aan. En daardoor was er een heel gemoedelijke sfeer.” (C7)
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Spanningen creëren daarentegen een defensief klimaat dat het individuele proces
kan fnuiken, wat zich dan bijvoorbeeld gaat uiten in het zwijgen tijdens
therapeutische sessies (C2, C4, C7).
“Er waren veel spanningen in onze groep (…) Er werd gewoon niet over gesproken, terwijl de
groepspsychotherapie wel het moment is voor dat te kunnen uitspreken (…) Er was ook
niemand zo, allé ik ook niet hé, die initiatief nam voor aan de groepssfeer of zo te werken in de
groepspsychotherapie, dus .. ja”. (C4)

De groepsleden kunnen dus ook een bron van ergernis, frustratie en conflicten
vormen (C9, C10) wat in het ergste geval kan leiden tot drop-out (C10). Maar
ergernissen en conflicten zijn tot op een bepaalde hoogte eigen aan samen leven en
ze komen dus ook voor in groepen met een positief groepsklimaat. Een gezond
groepsklimaat zorgt er echter voor dat conflicten terug rechtgetrokken kunnen
worden (C9). Deze ergernissen of conflicten hoeven het individuele proces dus niet
noodzakelijk te beknotten, ze kunnen zelfs beginnen te fungeren als een bron van
reflectie en zo een katalysator worden van het individuele proces (C12).
Groepssamenstelling en groepsverloop.
Ten slotte speelt ook de groepssamenstelling en het groepsverloop een rol binnen
het individuele proces. Een groep bestaat uit verschillende leden, en soms kan een
groep meer worden dan alleen maar de samenstellende delen en zo een surplus van
impact hebben op het proces van de groepsleden, in goede en slechte zin.
“En door dat je dan met medepatiënten of medebewoners kan euh .. praten, euh .. kom je
soms tot een ander inzicht. En wanneer dat je alleen bent, dan heb je dat minder vlug vind ik.”
(C10)

Kenmerkend voor de onderzochte opnamesetting is een periodieke verandering van
samenstelling van de groep doorheen de opnameperiode. Hoewel de gemiddelde
opnameduur zes maanden betreft, gaan enkele patiënten vervroegd op ontslag (C6,
C10, C16), anderen blijven enkele maanden langer (C7, C9). Dit verloop, vertrouwde
mensen die weggaan en nieuwe mensen die er bij komen, heeft een impact op de
groepscohesie en het groepsklimaat. De groep moet telkens een nieuw evenwicht
vinden, vertrouwen smeden en elk individu moet zich opnieuw binnen de groep
herpositioneren (C6, C9, C14).
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“Er was ook een enorme verandering in groep, er zijn heel veel mensen weg gegaan en
nieuwe mensen bij gekomen. Dat was zeer moeilijk voor mij omdat het eigenlijk mensen waren
waar ik absoluut geen voeling mee had en … de sfeer werd zeer kinderlijk plots.” (C6)

Een buffer die het therapeutisch centrum voorziet en die deze impact enigszins
opvangt is een observatieperiode waarbij de nieuweling de eerste twee weken
tijdens de observatie niet laten deelnemen aan de groepstherapie (C14) en/of de
aanduiding van een meter of peter als vertrouwensfiguur (C7).
Observatieperiode: “De groepspsychotherapie (…) de mensen mogen daar de eerste twee
weken niet aan mee doen, en ze begrijpen niet goed waarom (…) en ze willen er zo rap
mogelijk aan mee doen. Maar achteraf gezien heb ik zoiets van, da ’s wel goed dat ze de
eerste twee weken niet in die groepspsychotherapie komen dat, ja ge zijt nieuw in de groep (…)
er moet ergens nen band gesmeed worden, dat vertrouwen, en dan ja, er komen daar echt
soms wel verhalen naar boven ja. Ik denk dat dat misschien voor mensen is dat ze nog meer
zo inhouden om, om iets te vertellen als er echt iemand kersvers zit, dan euh .. ja.” (C14)
Vertrouwensfiguur: “Ik vond dat heel goed ook. Ik was content dat ik dat had. Op de, mijn
eerste dag was dat ook direct duidelijk wie dat dat was, die is mij komen begroeten, die heeft
mij echt op sleeptouw genomen, euh, zeker die eerste week.” (C7)

hulpverleners: beschikbaarheid-nabijheid-rollen.
Een tweede grote thema binnen de het relationele niveau betreft de hulpverleners.
Voor de helft van de patiënten speelt de verpleging een belangrijke tot cruciale rol
binnen het herstelproces (C1, C2, C4, C6, C7, C8, C11, C14, C15).
“Zeker met de verpleging. Daar heb ik eigenlijk het meest aan gehad tijdens mijn opname.” (C4)

Voor de andere helft van de patiënten was de verpleging een deel van het gehele
team (gelijkwaardige rol) en speelden ze een minder uitgesproken rol tijdens de
opnameperiode (C3, C5, C13, C16, C17, C18). Een eerste aspect dat naar voren
komt binnen de ervaringen van patiënten is de directe en permanente
beschikbaarheid en bereikbaarheid van de verpleegkundigen (C2, C4, C7, C6, C8)
die zekerheid bieden in tijden van crisis.
“Ik vond dat echt heel aangenaam om te weten dat er altijd iemand was. Dat whatever crisis
dat er kon gebeuren bij wie dan ook in het paviljoen, bij mezelf, bij iemand anders, dat er altijd
iemand anders was bij wie dat ge terecht kon als ge echt gewoon niet meer wist wat, of als ge
voelde van dat gaat mij hier niet.” (C7)
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Men ondervindt echt opgevangen en gedragen te worden (C2, C4, C7) en men
ervaart een lage drempel omdat de verpleegkundigen zich onder de bewoners
begeven en tot op een bepaalde hoogte deelnemen aan het samen leven in groep
(C1, C2).
“Ja ik vond dat echt heel aangenaam. Ik vond dat ook tof dat die met ons mee aten, en dat die
regelmatig ook bij ons gewoon ne keer kwamen zitten als wij gezelschapsspelletjes speelden
of zo dat zij dan, niet gewoon ne keer hun hoofd binnen steken en weer weg zijn, soms wel hé,
maar soms kwamen ze dan ook gewoon bij ons zitten, en dan is dat aangenaam.” (C7)

In een uitzonderlijk geval was de nabijheid van die aard dat het een tijd duurde
alvorens men door had dat de persoon in kwestie een verpleegkundige was (C18).
Wel ervaren meerdere patiënten vooral in de beginfase van de opname (soms) een
gebrek aan initiatief langs de kant van de verpleging, omdat bijvoorbeeld de stap om
zelf een gesprek aan te vragen in deze onzekere periode veel te groot is. (C2, C3,
C11, C14, C18).
“Wat da ‘k een (…) negatief punt vond (…) dat is (…) de observatieperiode van (…) die eerste
zes weken (…) dat er dus (…) verondersteld dat je zelf een gesprek aanvraagt, als ’t moeilijk
gaat (…) Maar die eerste zes weken lukt dat eigenlijk zelden. Niet omdat je het gesprek niet
wilt, maar gewoon omdat je die stap niet kunt zetten, die stap niet durft zetten ook. En daar heb
ik zoiets heb van, mensen die eerste zes weken, stapt af van het idee van ge moet zelf een
gesprek komen vragen.” (C11)

In deze bereikbaarheid en beschikbaarheid wordt een verschil aangevoeld met
andere hulpverleners. De psycholoog en/of de psychiater zijn binnen de ervaring van
de patiënten veel minder bereikbaar en beschikbaar (C2, C3, C4, C7, C8, C17, C18).
“Enkel vind ik soms wel dat de gesprekken met de psychologen en psychiaters, dus (…) om
de twee weken een psychiater zien, om de twee weken een psycholoog zien, dat dat soms wel
weinig is. En ook de korte duur van de gesprekken, da’s twintig minuten, soms is da moeilijk
om … (zucht) om u verhaal euh gedaan te krijgen.” (C2)

Hieraan gekoppeld speelt ook het personeelsverloop binnen de ervaring van de
patiënten een rol binnen het therapeutische proces. Bij een personeelswissel wordt
het proces onderbroken en moet er opnieuw een vertrouwensband opgebouwd
worden met de nieuwe therapeut of hulpverlener. Dit is niet altijd evident (C7) en
geeft (aanvankelijk) de nodige weerstand (C8).
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“Maar we hebben ook drie keer een andere dramatherapeut gehad omdat de therapeute die
hier normaal is, die was dan met verlof, allé die was ook een tijd uitgevallen, dus dan hebben
wij … drie andere gehad. Dus dat was ook wel altijd switchen, da’s niet evident inderdaad.” (C7)

Verder bepaalt ook de toegeschreven rol of het toegeschreven statuut aan de
hulpverlener mee de verhouding en aard van de interactie. Spreken met
medebewoners is niet hetzelfde als met de verpleging en is ook niet hetzelfde als
met de psychiater (C1, C7, C14)
Dus uiteindelijk heb je wel altijd gesprekken, maar het is toch telkens anders, het is een andere
persoon, het is een (…) andere verhouding, babbelen met uw psychiater of met de psycholoog.
(…) De psycholoog zagen wij ook twee keer in de week met de groepsgesprekken, dus daar
heb je, allé die, daar heb je een andere band gelijk mee dan met de psychiater.” (C7)

verschillende therapieën.

≠
THERAPIE

In dit onderdeel bespreken we de therapie-specifieke componenten die in de
ervaringen van patiënten naar voren komen. Zoals eerder aangegeven is dit eerder
beperkt aanwezig in de narratieven van patiënten. We halen daarom alleen maar
enkele kernpunten aan. Als patiënten over dramatherapie spreken dan komt telkens
de directheid en intensiteit naar voren (C3, C5, C7, C8, C10, C12). Ze werkt zowel
experiëntieel (C3, C5, C7, C12, C14) als inzichtgevend (C5, C6 C8).
“Maar dat vond ik wel, ja dat was wel hard, direct, maar ik vond het wel super. Op een korte
sessie kon je daar toch veel euh .. gevoelens en, en dingen loskrijgen.” (C15)

Wat groepspsychotherapie in de ervaring van patiënten onderscheidt van de andere
therapieën is dat dit een ruimte is waar het eigen verhaal ten aanzien van meerdere
mensen naar voren gebracht wordt (C3, C17) en waar dus het spreken (ten aanzien
van meerdere mensen) centraal staat. Dit maakt het erg persoonlijk, intens en
emotioneel (C6, C17).
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“Maar als dat echt over de verhalen gaat ja (…) komen daar veel meer emoties ook bij kijken,
terwijl dat dat bij andere therapieën iets minder of iets oppervlakkiger misschien of (…)
beperkter was.” (C17)

Specifiek voor psychomotorische therapie spreken patiënten over het terug contact
maken met en bewust worden van het eigen lichaam (C3, C6, C17). In de meer
actieve sessies zoals sport kan men zich uitleven en overtollige spanningen loslaten
(C4, C5, C8, C14). De sessies worden door de patiënten ook ervaren als een
(noodzakelijk) moment van ontspanning en plezier (C3, C7, C16, C17) tussen het
belastende programma.
“ik heb het meeste gehaald uit de psychomotorische therapie (…) omdat ik mij daar echt ook
kon uitleven en zo efkes alles kwijt kon.” (C4)

Binnen creatieve therapie sporen de individuele opdrachten aan tot zelfinzicht en
zelfkennis (C11, C12, C14). Het groepsmatige gebeuren doet reflecteren over welke
positie men aanneemt binnen sociale relaties (C11, C12, C17, C18).
“En dan zo bijvoorbeeld .. dat, dat, dat verschil tussen mensen die over hun laten lopen of bij
mij misschien wat meer dat grensoverschrijdend gedrag. Ja, dat zijn zo dinges die daar feitelijk
heel rap in duidelijk worden.” (C12)

psychisch momentum.

AFSTEMMING

AANSLUITING

ONTVANKELIJKHEID

PSYCHISCH
MOMENTUM

1.

Een staat van ontvankelijkheid

2.

Afstemming op de context

3.

Aansluiting maken met een medium of probe: mensen & therapieën
1)

Een selectieve keuze of een som die groter is dan de delen

2)

‘Moderatoren’ van aansluiting
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Het psychisch momentum vormt de subjectieve component binnen het therapeutisch
dispositief. Het (individu) vormt de schakel tussen de therapeutische context en het
therapeutische proces. De subjectieve component bestaat uit drie thema’s:
ontvankelijkheid, afstemming en aansluiting. Elk van deze componenten speelt een
rol binnen en kan een katalysator vormen voor het therapeutische proces. Deze drie
thema’s staan heel nauw in verbinding met elkaar en spelen op elkaar in. Of iemand
bijvoorbeeld een psychische openheid kan ontwikkelen hangt tegelijkertijd ook af of
die persoon een aansluiting kan vinden met een medium tijdens de opname en of
hij/zij een afstemming vindt met context en omgeving.
ontvankelijkheid.

ONTVANKELIJKHEID

Een eerste aspect dat we binnen het psychisch momentum kunnen situeren is de
noodzaak van een toestand van ontvankelijkheid. Dit wijst op een zekere mind-set
van paraatheid die bij de patiënt aanwezig moet zijn wil hij/zij therapeutisch voordeel
halen en aan de slag kunnen gaan. Patiënten geven aan dat er een zekere mate van
rijpheid en zelfstandigheid vereist is, waarbij je zelf initiatief moet durven nemen (C3).
Dit momentum betreft het maken van een keuze waarbij je het zelf moet willen (C3).
Het vraagt een zekere mate van overgave en berusting (C9, C14) waarbij je jezelf
kwetsbaar moet durven opstellen (C12) en je jezelf moet durven smijten (C9, C7).
Omdat het zich kwetsbaar opstellen niet evident is (C12), is er een complementaire
nood aan een beschermende omgeving (C12) die je opvangt, en in het stellen van
voldoende vertrouwen in de hulpverleners (C7). Deze ontvankelijkheid fungeert dan
uiteindelijk een katalysator van het proces (C3, C6, C9, C12), die maakt dat je sneller
vooruit kan gaan (C12) en in een tweede beweging ook maakt dat je (bewuster) op
zoek kan gaan naar opportuniteiten (C3, C7, C12).
“Allee als die ontvankelijkheid er is hé, want dat is niet altijd evident van (…) ja uw eigen
kwetsbaar opstellen (…) dat is een van de moeilijkste dingen dat er is denk ik (…) Maar ik heb
wel de ervaring gehad dat die (…) bescherming (…) die omgeving daar zich wel toe leende
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van zich kwetsbaar op te stellen (…) Maar ik heb ook wel zo, ja altijd de kans gegrepen van
met dinges aan de gang te gaan. En ja (…) als ge die openheid hebt, ja dan gaat ge ook wel
veel rapper vooruit denk ik. Allé vooruit, ik bedoel dan ga je gewoon in je proces.” (C12)

Ontstaat deze ontvankelijkheid niet (voldoende) tijdens de opnameperiode, dan blijf
je afstand bewaren ten aanzien van de therapie (C9) en kan het therapeutisch
proces niet ten volle op gang komen. En dit wordt dan in een achterafbeweging door
patiënten beschouwd als een gemiste kans of opportuniteit (C1, C2).

afstemming.

EEN NIEUWE
OMGEVING

AFSTEMMING

Een tweede aspect binnen het thema psychisch momentum dat we onderscheiden is
het vinden van afstemming (met de omgeving). Dit betreft de schakel tussen het
subjectieve en het spatio-temporele niveau. Afstemming gebeurt met elk van de
componenten van een nieuwe omgeving. Hieronder ter illustratie enkele citaten van
afstemming op de structuur van de residentie, het tempo, en de ervaring dat deze
aanpassing wat zoeken is en tijd vraagt.
“En dan dacht ik oké (…) dat gaat zo een drie weken zijn die ik mezelf gaf, en dan voelde ik
van oei, dat gaat hier wel heel traag hé, euh hier gebeurt hier nog niks, allé in het begin is dat
zo ja, zit ge dan in die observatiefase en dan dacht ik (…) goh ik wil nu geholpen worden (…),
ge wilt daar in vliegen en dan voelde van oei dat gaat hier niet in ene keer gebeuren en dan
heb ik dat uiteindelijk (…) toegelaten, heb ik gewoon gezegd, oké ik ga mee in, in dat proces.
Euh, want ik denk wel ja dat dat inderdaad iets euh iets voor mij kan zijn.” (C18)
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“Het was wel een heel aanpassing voor, dat was mijn eerste opname ook, dus voor mij was dat
wel euh .. een immense verandering. In het begin had ik het er wel vrij moeilijk mee, omdat ik,
ja gelijk je moet aanpassen hé. En omdat je ook met .. veel verschillende mensen in contact
komt, en omdat ik nogal .. op een eiland leefde, laten we zo zeggen.” (C10)

aansluiting met medium.

≠
THERAPIE

≠
MENSEN

AANSLUITING

Een derde en laatste aspect dat te maken heeft met het psychisch momentum is het
maken van een (of andere) aansluiting met een medium, namelijk met één of meer
therapieën, en/of met één of meerdere hulpverleners en/of bewoners.
Een selectieve keuze of een som die groter is dan de delen.
Een eerste aspect dat we uit de interviews naar voren zien komen is dat niet
iedereen (direct) aansluiting vindt bij elk van de therapieën, en/of niet alle therapieën
even werkzaam of interessant of nuttig vindt (C4, C5, C17, C18). Sommige patiënten
trachten vergeefs aan de slag te gaan met een medium dat voor hen niet lijkt te
werken (C11). Waar sommige patiënten (aanvankelijk) versnippering en/of een
gebrek aan overzicht ervaren in het therapeutisch aanbod (C12), zien we zien ook
dat sommige patiënten (na verloop van tijd) een groter geheel beginnen te zien en de
opname als een holistisch geheel of totaalervaring beginnen te bekijken waarbij de
som groter wordt dan de afzonderlijke delen (C7, C10, C12, C17, C18).
“Dat is heel moeilijk om te beschrijven (…) maar voor mij persoonlijk, mijn verhaal hier is wel
echt een succesverhaal geweest en dat heeft me heel hard geraakt en .. echt veranderd. Maar
wat dat dan allemaal precies is, het is de combinatie van alles (…). Het is de verpleging, het is
de groep, het de therapie, de manier van aanpak, de sfeer die er hing bij ons, mijn eigen
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inbreng daar in, dat ik er voor open stond ook om het toe te laten, en dat ik er in meeging. En
dat ik het opzocht. Ik was er klaar voor en ik wou het en dus gebeurde het.” (C7)

We zien ook, en dit is ook een aspect van afstemming (cf. supra), dat de
therapeutisch context zich in deze voorkeuren ergens tracht af te stemmen en hier
op in te spelen door het aanbod specifiek te richten (C8), of door vrij initiatief te
stimuleren (C5). Dit lukt echter niet altijd (C3).
“<Naam hulpverlener> heeft gezien dat ik tijdens die relaxatie (…) ja ik ben anders superdruk.
Tijdens de relaxatie kon ik echt volledig alles loslaten en heel rustig worden (…) echt één van
de mensen hier dat het best mee kon werken. En die heeft het dan zelf aangeboden.” (C8)

‘moderatoren’ van aansluiting.
Uit de interviews komen verder een aantal zaken naar voren die deze individuele
verschillen in aansluiting mee lijken te bepalen. We kiezen hier voor de term
‘moderatoren’ omdat deze het meeste aansluit bij dit idee. We benadrukken dat we
hier niet doelen op de statistische invulling van dit begrip. Om dit verschil in statuut
duidelijk te stellen zetten we de term daarom tussen enkele aanhalingstekens. 9
Figuur 3 toont deze elementen schematisch. We leggen deze verschillende aspecten
hieronder kort uit.
overdracht, rapport of therapeutische band.
Een eerste factor die bepaalt of een patiënt aansluiting vindt bij het therapeutisch
aanbod zijn overdrachtsaspecten, dewelke we hier breed definiëren als bewuste of
onbewuste elementen die spelen binnen de verhouding tussen de patiënt en
hulpverlener. 10 Een groot aantal patiënten (n=13) geven expliciete verwijzingen over
de noodzaak aan van een goede ‘klik’ met de hulpverlener wil de therapie voor hen
iets betekenen, of wil er procesmatig iets kunnen ontstaan of gebeuren.
“Bij mij is dat misschien allemaal minder een succesverhaal als bij anderen. Mijn band zowel
met de psycholoog als de psychiater van ons paviljoen was wat minder, in die zin dat ik
gewoon niet het gevoel had dat dat genoeg klikte om samen deftig verder te geraken.” (C7)

9

‘beïnvloeders van aansluiting’ zou een alternatieve formulering kunnen zijn maar dit vinden we te omslachtig
klinken. Bovendien suggereert dit, net zoals de term moderatoren, een verband. Het komt er dus op aan om het
statuut van deze term (en gesuggereerde verband) te verduidelijken, in plaats van kost wat kost een bepaalde
terminologie te vermijden. Het statuut van de term in deze studie is het statuut van een thema, een thema op basis
van een analyse van ervaringen van patiënten aan de hand van een kwalitatief onderzoeksparadigma.
10
Een alternatieve benaming zou hier ‘rapport’ kunnen zijn of ‘therapeutische band’
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Soms kan dit een blijvende indruk zijn (C4) en soms vraagt het ook wat tijd om
voorzichtig een band met de verpleging of medepatiënt te smeden (C5). Deze ‘klik’
kan te maken hebben met eigenschappen van de therapeut zoals voorkomen,
persoonlijkheid of stijl (C2, C7). Het lijkt er wel op dat de diversiteit aan hulpverleners
de kans op een aansluiting vergroot (C2)
“En de verpleegkundigen (…) sowieso is er een favoriet, maar daarnaast iedereen heeft zowat
zijn invalshoek, iedereen heeft zijn eigen ja, persoonlijkheid, en dat is eigenlijk (…) goed. Want
bij iedereen heb je ook een ander gevoel. (…) Het is een multidisciplinair team, maar ze zijn
ook heel divers qua persoon .… Dat is een meerwaarde want als iedereen een beetje dezelfde
insteek zou hebben, of die pakt zo aan. Iedereen heeft een andere aanpak nodig.” (C2)
“Neen, wij hadden geen individuele verpleegkundige (…) Dat was gewoon een beetje kwestie
van met wie kan je het best spreken of met wie kom je het beste overeen.” (C6)

gebruikte methode - bruikbaarheid - affiniteit.
Een tweede factor die mee de aansluiting van de patiënt bepaalt, zijn aspecten die te
maken hebben met kenmerken van de gebruikte methode binnen de specifieke
therapie, de bruikbaarheid die men ervan inschat, en/of de mate van affiniteit met het
medium. Zo zijn er voorkeuren om liever individueel of in groep aan de slag te gaan
(C4, C5)
“Ja, euh…. Ik vond dat .. het meest helpend als we iets in groep deden. Terwijl dat we ook veel
individuele crea hadden en dan wist ik nooit wat ik moest doen (…) Ja ik vond dat veel meer,
veel leerrijker van in, in groep dingen te doen, ja.” (C4)

, werkt men makkelijker aan de hand van een opdracht of eerder vrij, en/of zijn er
voorkeuren voor een eerder directe, directieve en/of confronterende werkvorm (C17,
C2) dan wel een meer indirecte en voorzichtige aanpak (C10). Soms wordt het nut of
de bruikbaarheid van een bepaalde therapie niet ingezien of heeft men niet
voldoende affiniteit met het medium (C4, C5, C17, C18). Soms ziet men pas na
verloop van tijd hoe men met een bepaalde methode aan de slag kan gaan (C12), en
soms komt men pas later tot het besef dat een bepaalde therapie toch een bepaalde
impact heeft gehad (C17).
“Achteraf, ik zeg, ze hebben, ze hebben allemaal gewerkt en ze hebben allemaal een doel. Op
het moment zelf .. euh vond ik dat zeer lastig (…) Op dienen moment had ik dat gevoel, maar
als ik er achteraf, over, er terug over nadenk (…) heeft dat wel gewerkt.” (C14)
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Figuur 3: ‘moderatoren’ van aansluiting
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persoonlijke voorgeschiedenis/connectie herinnering met verleden.
Een derde factor die meespeelt binnen de aansluiting zijn elementen uit de
persoonlijke voorgeschiedenis van de patiënt. Zo kan een therapie aansluiten bij het
professionele leven/studies van de persoon in kwestie (C8), of roepen bepaalde
therapieën bijvoorbeeld herinneringen op die de persoon in kwestie doen afhaken op
die bepaalde werkvorm (C7). Hieronder een reactie van een patiënt op de creatieve
therapie.
“Ik zit zelf op kunstschool (…) ik studeer fotografie. (…) Hier hebben we ene keer op een
donderdagnamiddagactiviteit zo iets met fotografie gedaan. (…) Ja, ik kan mij daar dan wel
mee amuseren, maar dat doe ik gewoon altijd als ik .. allé dan kan ‘k mij zo wat afsluiten van
de rest, maar da ’s nu ook niet een van de wauw-therapieën van hier heb ik echt veel aan
gehad.” (C8)
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fase in opname.
Een vierde factor die meespeelt in het vinden van een aansluiting is de fase waarin
de patiënt zich bevindt. We hebben eerder bij het schetsen van de context gezien dat
een opname een aanpassingsperiode vraagt, een periode om een deel van het
geheel te worden. Aanvankelijk kan het geheel van therapieën wat verwarrend
overkomen (C12, C18) of ervaart men in eerste instantie versnippering (C12).
“Ik kan mij voorstellen dat dat (…) in het begin niet zo samenhangend lijkt te zijn of zo. (…) Ja,
dat ge het niet zo goed door hebt van, waarom moet dat nu met kooktherapie, waarom dat was,
dat is nog niet aan bod geweest of euh (…) dat uiteindelijk wel goed samenhangt, en dat die
samenwerking er wel is.” (C12)

Therapeutisch proces

In deze paragraaf behandelen we het therapeutische proces. Hier geven we een
zicht op wat er procesmatig gebeurt wanneer het individu in de residentiële setting
aan de slag gaat. Dit deel van het model vormt een synthese van de informatie die
de patiënten op dit vlak naar voren brengen. In de paragraaf omtrent de
verschillende therapieën bekeken we de therapie-specifieke facetten. In deze
paragraaf komen de therapie-overschrijdende componenten naar voren die voor
patiënten het proces beschrijven waarlangs verandering tot stand komt. Om de
helderheid van de redenering die we hier naar voren brengen te garanderen,
herhalen we bij wijze van inleiding kort het therapeutische dispositief. De
opnamecontext is een ruimte met verschillende aanleidingen (multitherapeutisch
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klimaat): therapeutisch, relationeel en spatio-temporeel. Zo zijn er de verschillende
therapieën die werken via het woord, beeld of het lichaam. Maar ook de interacties
met de verschillende mensen (en verschillende ruimtes) vormen allemaal een
potentiële bron van observatie, onderzoek en exploratie, zowel voor het individu, de
medebewoners als hulpverleners. De patiënt maakt op basis van verschillende
motieven, bewust of onbewust, een aansluiting met minimum één van deze
verschillende media.
“Dus er is hier een aanbod van therapie en in ieder aanbod is er voor iedereen wel iets dat je
zegt, of verschillende therapieën van, voor mij slaat dat aan. En ik ben blij dat ze hier ook wel
voor een stuk rekening houden daarmee (…). Wat dat ook goed is dat ze ons .. nen duw geven
van euh, ge moet het proberen. Maar dat het niet is, van kijk ge moet en ge gaat hier blijven
zitten, of dat ge nu afziet of niet, maar ge blijft er zitten, neen, dat niet. En dat is dan wel weer
het positieve daaraan van euh .. die therapieën zijn er, die therapie is voor mij niet goed, maar
daar wordt naar geluisterd. En er wordt ook gekeken van, inderdaad het lukt niet, en het gaat
niet goed, dus we gaan hier iets mee moeten doen, en dat doen ze ook wel.” (C11)

In feite is het zelfs zo dat elke interactie tijdens de opname een aanleiding kan
vormen tot therapeutisch werk. Dit gebeurt dan in een therapeutisch klimaat van
aanmoediging om te proberen, zonder te forceren.
“Natuurlijk neem je van andere mensen meer mee dan van, allé snap je? (…) Euh, maar ik
denk dat je sowieso met ieder contact wat bijleert.” (C4)

confrontatie, uitdaging en exploratie in vertrouwen en veiligheid.
Het overkoepelend thema voor het therapeutische proces benoemen we als
confrontatie en exploratie in vertrouwen en veiligheid. Het is namelijk binnen een
context van vertrouwen (cf. supra) dat het individu de confrontatie met zichzelf en
anderen kan aangaan.
“Ge wordt hier ook een beetje uit uw comfortzone gehaald .. door de therapieën, door gewoon
het samen leven met (…) andere mensen, continue. En dat ja, dat denk ik, gedragen worden
door de groep, (…) door de verpleging, door het team ook. Ik denk dat dat wel daartoe
bijgedragen heeft.” (C7)

Het is dus enerzijds confrontatie maar ook de tijd en ruimte krijgen om te bekomen
van deze confrontatie.
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“En ook gewoon dat ook niet constant zo de zware therapieën waren, maar dat ook
bijvoorbeeld ne keer koken was of zo, ja, dat je toch ook afleiding had, gelijk afgewisseld met
zo tijd om na te denken. Ja, dat deed wel deugd.” (C1)

Het proces dat we hier beschrijven moet begrepen worden als een iteratief proces
waarbij we drie clusters van telkens drie begrippen onderscheiden. Deze drie
begrippen hangen zeer nauw samen, het gaat hier telkens om het geheel van het
idee.
exterioriseren, spiegel & confrontatie.

EXTERIORISERING

CONFRONTATIE

SPIEGEL

Een eerste cluster die zich dan aandient is deze van exterioriseren, spiegel en
confrontatie. Met exterioriseren bedoelen we het op de een of andere manier, bewust
of onbewust, naar buiten treden, zichtbaar worden, manifesteren van gedachten,
gevoelens, indrukken, verhoudingen.11 Dit gebeurt in interactie met de verschillende
aanleidingen,

hetzij

expliciet

via

een

therapievorm

(C3,

C12)

of

therapeut/psychiater/psycholoog (C10, C16), hetzij impliciet via interactie met de
medebewoners (C8, C11, C15, C18) of verpleegkundigen (C1, C6, C7, C8, C14).
Over creatieve therapie: “En dan zo bijvoorbeeld .. dat, dat, dat verschil tussen mensen die
over hun laten lopen of bij mij misschien wat meer dat grensoverschrijdend gedrag. Ja, dat zijn
zo dinges die daar feitelijk heel rap in duidelijk worden.” (C12)

Spreken vormt voor bijna alle patiënten een belangrijk medium, maar de
exteriorisering gebeurt evenzeer op een niet-verbale manier zoals bij creatieve
therapie (C9, C11, C18) of psychomotorische therapie (C4, C6, C12), via
enscenering in dramatherapie (C3, C7, C15), of in vivo bij het samen leven op de
afdeling (C6, C8). Via vrij initiatief kan er zich ook een medium op maat ontwikkelen.
Zo vinden twee patiënten bijvoorbeeld een houvast via het neerschrijven van
ervaringen, gedachten en gevoelens (C5, C11).

11

We gebruiken bewust niet de term <externaliseren> omdat deze binnen de psychologische wetenschappen een
specifieke betekenis en connotatie heeft die hier niet van toepassing is
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Vrij initiatief: “Dus op den duur begon ik in crea, als we vrije crea hadden, dan ook gewoon te
schrijven. En dat heeft me eigenlijk wel ook mijn hele opname lang, euh, echt wel geholpen, te
schrijven en te schrijven. Ja.” (C5)

Datgene wat er zich dan toont, wat zich manifesteert (bij zichzelf of via een ander)
vormt dan een spiegel of feedback voor de patiënt. Ook hier geldt het dat ofwel de
algemene omgeving of elke aanleiding ervaren wordt als een spiegel (C7), ofwel een
specifieke therapie (C6, C7, C9, C10, C11, C12), of één of meerdere hulpverleners
of medebewoners (C7, C12, C14).
“Die therapieën hebben in die zin geholpen dat het af en toe echt wel ne serieuze spiegel is
waar ge voor staat.” (C9)
“Dan botst ge, ge botst gewoon op u eigen. Ge botst hier continue op uw eigen.” (C7)
“Maar langs den andere kant vind ik wel dat ge heel veel feedback krijgt van (…) de,
medebewoners en (…) de verpleging en de mensen die hier werken eigenlijk. Ja. Dus dat zijn
nuttige tools om met, met aan de slag te gaan.” (C14)

Deze spiegel vormt dan tegelijkertijd een confrontatie, een confrontatie met een
onthulde realiteit. Het is een emotioneel geladen gebeuren dat zowel verwondering,
verrassing, nieuwsgierigheid als enige weerstand of weerwerk kan oproepen (C9,
C11, C12).
“Ja ik was ook altijd verwonderd van, van .. wat er dan ook wel uit kwam zo. Hoe, hoe rap dat
ge uw eigen tegen komt in hetgeen dat ge maakt.” (C9)
“…maar drama (…), ik weet dat dat bij heel veel van mijn collega’s zoiets had van hoew wat is
dat, dat is direct zo klets-klets-klets-klets. Dat is zo heel direct. (...) Ja, dat dat rond uw oren
slaat hé. (…) Dat is niet verbloemd (…) dat komt direct binnen hé. Dat is heel confronterend hé.
(…) De traantjes lopen daar direct uit de oogjes hé (…) En, en ik had dat graag. Ik had zoiets
van oké, slaag mij maar rond mijn oren. Ik heb dat nodig, ik bedoel .. confronteer mij maar met
mezelf. (…). En ja, sommige mensen zijn daar .. huilend buiten gegaan hé.” (C12)

61

bewustwording, reflectie & perspectivering.

BEWUST
WORDING

REFLECTIE

PERSPECTIVERING

Een volgende triade van begrippen die nauw samenhangt is deze van
bewustwording, (vergelijkende) reflectie en perspectivering. Door die spiegel of
feedback (van een ander of van therapie) toont er zich iets van zichzelf. Men
beschouwt de zaken vanop een afstand,
“… of als ge voelde van dat gaat mij hier niet, ik moet gelijk iemand extern hebben die mij
efkes uit mijn vicieuze cirkel haalt om er weer een groter overzicht over te krijgen, om te
kunnen zien wat gebeurt er hier nu eigenlijk.” (C7)

en men wordt zich meer bewust van bepaalde zaken. Dit kan bijvoorbeeld gaan over
eigenschappen van zichzelf, of bepaalde grenzen of herhalingen (C4, C7),
“En daardoor vind ik dat ge zo zelf begint na te denken en dingen begint te herkennen dat altijd
terugkomen. Ah, van ik heb altijd dat, of ik heb dat altijd.” (C4)
“En ge botst daar uiteraard ook op uw eigen grenzen, en op uw perfectionisme bij mij” (C7)

of over het zich bewust worden van de eigen inwendige onrust (C12), het meer zicht
krijgen op wie men is (C11, C2), wat men voelt (C11) en denkt, of hoe men zich
precies opstelt naar zichzelf en/of anderen (C12, C14).
“Goh ik denk dat dat proces in feite euh .. voor mij was dat een proces van bewustwording ook
ergens (…) van hoe gaat ge met uzelf om, hoe gaan andere mensen met u om, hoe zien
andere mensen u, hoe staat gij zelf tegenover andere mensen.” (C14)

Maar men krijgt bijvoorbeeld ook een zicht op het individuele proces zelf of de
evolutie die men doormaakt (C11).
“Je zag wel dat er beweging in kwam. En zo evalueerde eigenlijk jezelf. Allé, zie, kunt ge dat
ook echt wel zien van .. waar zit mijn evolutie in en dan, daarvoor is die crea vind ik, ja da’ s
echt wel euh .. echt wel heel mooi. Daar zie je het ook duidelijk.” (C11)
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Gelijklopend met bewustwording vormen de spiegels ook een aanzet tot reflectie (C7,
C10, C11, C14),
“En het is daardoor dat ik feitelijk, ja van hen ergens wel een heel groot geschenk heb gehad,

omdat ik daar heel veel, ja ben beginnen zelfreflecteren en .. bepaalde dinges heb, heb
gevonden in mijn eigen die, die maakten dat ik mij daar .. , ja die maakte mij dat ik, dat, dat
maakte dat ik mij daar aan ergerde .. maar ook dat ik er dinges in gelijkenis in had, waarom ..
ja dat dat een soort spiegel was feitelijk, dat dat .. dinges zijn die ge bij hun nergens niet kon
verdragen, maar die ook wel iets in, in, in, die ook wel in mij aanwezig waren.” (C12)

en begint deze aanzet tot reflectie de kern van het therapeutische proces uit te
maken, zodat de aanleiding minder belangrijk wordt dan de reflectie zelf.
“Eigenlijk vind ik dat heel erg goed omdat ge zo, ze vragen u om over iets na te denken, en
daar dan, daar aan verbonden moet je gewoon iets maken, iets tekenen, whatever. Eigenlijk
doet dat er niet toe, het gaat hem over het nadenken en dat vind ik, allé het, het, het bij u eigen
op zoek gaan naar bepaalde zaken (…) Ik heb daar wel wat aan gehad, ja. Zelfs al kreeg ik er
niets uit om te tekenen of te, of uit te werken op papier of zo, dan nog heb ik het proces van het
denken wel altijd gedaan.” (C7)

Een belangrijke stimulans voor dit proces van (zelf)reflectie zijn de systematische
nabesprekingen op het einde van de (meeste) therapieën (C3, C4, C7).
“Want ik dacht in het begin van oei, hoe gaan ze mij daar mee kunnen helpen als ik dat
programma zag, maar na elk, alles wat ge doet, sporten, koken, al die dingen, wordt er echt
gevraagd om na te denken, moet je zo eens zeggen van ja hoe was dat nu voor u, en wat
voelde gij, en wat vond ge daarvan en hoe voelde u daarbij. En daardoor vind ik dat ge zo zelf
begint na te denken.” (C3)

Maar deze reflectie gebeurt evengoed retroactief, zelfstandig op de kamer (C6) of
pas nadat de behandeling is stopgezet (C9, C11, C17).
“Je bent er eigenlijk op dat moment ook niet in die mate mee bezig. Ja ’s avonds ben je veel op
je kamer en denk je van oké ja dat was een beslissende dag, of dat was een veelbetekenende
dag. En dat je merkt dat er stappen worden gezet die, die moeilijk zijn, maar die wel worden
gezet.” (C6)
“Maar dat is ondertussen een half jaar verder en ja .. vorige week was er nog zoiets dat
mhm?! .. dat had ik op die manier nog niet bezien.” (C12)
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De spiegelingen en feedback zorgen voor een bewustwording en een aanzet tot
reflectie. Ze geven verder ook aanleiding tot perspectivering. Ze vormen namelijk
een bron van herkenning en een aanleiding tot vergelijking, afweging en middeling.
In eerste instantie kunnen de spiegels een bron van herkenning vormen. Men
herkent zich bijvoorbeeld in een medepatiënt of in zijn/haar situatie of probleem (C9,
C16).
“En tegelijkertijd ook een deel herkenning, euh, ik herkende daar … hetgeen da ’k soms .. zie
bij mijn vrouw ook.” (C9)

Deze spiegelingen en feedback kunnen in tweede instantie eventueel aanleiding
geven tot een proces van vergelijken, afwegen en/of middeling.
“Door (…) de dingen dat zulder meegemaakt hebben, dat je dan soms ne keer kan
vergelijken …” (C10)

Wanneer men in contact komt men een ander of extra (lees: van buiten) perspectief
wordt het oude en gewone tegenover het nieuwe en ongewone (lees: extra)
geplaatst en gebeurt er in wezen een soort van integratie-, accommodatie- of
assimilatieproces. Een gevolg kan zijn dat men bijvoorbeeld de eigen situatie gaat
problematiseren (C10), of dat men net andersom de eigen situatie gaat relativeren
(C9).
“Maar door in groep te zitten (…) dan ga je een ander inzicht krijgen daardoor. (…) Door euh
de gesprekken dat je hebt met je medebewoners, euh, kom je tot de conclusie dat .. dat het
eigenlijk niet gewoon is .. dat je meegemaakt hebt.” (C10)
“Ik moet nu ook eerlijk zijn, als ik mijn problemen vergelijk met problemen die ik van anderen
hoorde, dan moet ik toch een beetje relativeren hé. Euh, er zitten andere mensen in veel
zwaardere shit dan ik, dus kalmeert u een beetje.” (C9)

proberen, exploreren, veranderen/behouden/acceptatie.

PROBEREN

EXPLOREREN

VERANDEREN
vs.
BEHOUDEN
vs.
ACCEPTATIE
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Een

laatste

cluster

is

deze

van

proberen,

exploreren

en

veranderen/behouden/accepteren. Deze fase gaat over het krijgen van inspiratie en
het proberen toepassen ervan in de praktijk. De medebewoners, hulpverleners of
therapieën beginnen namelijk te fungeren als een bron van inspiratie.
“Neen maar wat dat er vooral aan was, aan hetgeen dat andere mensen meegemaakt hadden
kon je uzelf ook wel voor een stuk herkennen. (…) En de (…) oplossingen of de manier om tot
een oplossing te komen (…) kon je uzelf helpen ook. (…) daar kon je heel veel uithalen. (…)
En u soms helpen inzien van oei, maar dat heb ik dan toch wel verkeerd gedaan dan. Ik zou
dat misschien toch wel op een andere manier moeten aanpakken. (…) Het vooral leren van de
zaken op een andere manier te bekijken en op een andere manier te reageren, dat helpt u wel
vooruit.” (C16)

De medebewoner is bijvoorbeeld een ander voorbeeld waar je van kan leren (C4,
C14, C15, C16), en elk contact wordt een opportuniteit om zaken uit op te pikken
(C15, C16). De medebewoner of hulpverlener reikt andere perspectieven of
oplossingen aan of helpt mee te denken (C1, C10, C16). Maar ook gebruiken
patiënten het verhaal van een ander om er zelf mee aan de slag te gaan (C15, C17).
“Ja dat was (…) soms intens, maar ik vond dat ook een van de meest doeltreffende therapieën
omdat je inderdaad ook … In het begin had ik zoiets van ja die verhalen van andere mensen, ik
kan daar gelijk niets uithalen of ik kan daar niets mee maar, allé naarmate die verhalen zo wat,
of dat je elkaar wat beter kent ook .. ja probeer je er toch de dingen uit te pikken die ook … op
jezelf van toepassing zijn. Euh, en soms waren dat dingen da ‘k totaal mij nog niet van bewust
was ook (…) zo bijvoorbeeld in relatie tot uw familie (…) dat waren zo dingen die, waar da ‘k
mij eigenlijk nog geen zorgen over maakte .. niet da ‘k mij daar nu zorgen ben over aan het
maken, maar daar is wel ne keer over nadenkt en denkt van .. ah ja .. misschien is dat toch ook
een deel van, van het probleem.” (C17)

Op die manier ontstaat er een uitbreiding van perspectief, handelsrepertoire, de
ervaringswereld en referentiekader. Het proces van zelfreflectie en bewustwording
kan naast het bekomen van meer inzichten (cf. uitkomsten) ook leiden tot het nemen
van een keuze om bepaalde zaken wel of niet te veranderen of een andere
verhouding aan te nemen ten aanzien van zichzelf, anderen, of de problemen die
men ervaart.
“En aan de hand van al die informatie (…) kon ik, allé met mezelf echt wel aan de slag,
waardoor da ‘k bepaalde eigenschappen waarvan da ‘k gezegd heb, daar moet ik echt wel iets
aan doen, daar wil ik niet meer (…) terug naartoe gaan, ja dus in die zin ben ik echt wel, echt
wel veranderd.” (C11)
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Het vormt een stimulans om tijdens de opnameperiode de ruimte te nemen om te
proberen, te exploreren en te experimenteren hoe men zo’n extra perspectief kan
inschakelen voor eigen gebruik.
“Sommige mensen hadden dan ne keer conflicten met iemand van het personeel of (…) da ‘k
dan dacht van (…) ja ik was hier daarvoor niet, dat was niet mijn verhaal. Ja. Maar, langs den
andere kant, ja ik vond het, ’t is heel boeiend dat je, ja dat je ne spiegel hebt van, ah iemand
denkt daar anders over dan mij, tiens wat kan ik daar mee doen, hé zo van euh.” (C18)
“Bij mij was dat waardevol om het euh, leren lossen .. gewoon te doen, te durven doen vooral
ook, euh, dat was eigenlijk in bijna alle therapieën waardevol, durven doen.” (C7)

van iteratief proces naar outcome.

CONFRONTATIE
& EXPLORATIE
IN
VERTROUWEN
EN VEILIGHEID

De voorgaande cluster vormt het sluitstuk van het proces. Het is dan wachten op een
nieuwe aanleiding die de patiënt confronteert met bepaalde aspecten zodat een
nieuwe cyclus van start kan gaan en deze zich kan verdiepen en consolideren. Deze
interactie tussen het therapeutische dispositief en het proces leidt dan uiteindelijk tot
de uitkomsten van onze topografie. Het vormt een fundament om na de opname op
verder te werken.
“Bewustwording is soms, soms wel interessant in de zin van oké, oei .. euh .. en .. ik denk dat
de mensen die daar zitten .. en zeker en vast de eerste maanden, ja eigenlijk maar naar het
einde van de situatie of uw traject hier, worden ze zich bewust van, van wat ze allemaal doen.”
(C14)
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Bespreking en Conclusie
In een conclusie- en discussiesectie interpreteert men de bekomen resultaten en
formuleert men een antwoord op de onderzoeksvragen. Binnen kwalitatief onderzoek
maakt interpretatie reeds onderdeel uit van de data-analyse wat maakt dat er
desgevallend dus ook reeds een aantal antwoorden geformuleerd werden op de
onderzoeksvragen in de resultatensectie. We herhalen in dit hoofdstuk daarom niet
alle resultaten, maar kiezen ervoor om een aantal klemtonen te leggen. Het doel van
het in deze masterproef gepresenteerde onderzoek was het bekomen van meer
inzicht in de therapeutische context van een residentiële setting. Concreet gingen we
via een kwalitatief onderzoek twee verschillende zaken na. Ten eerste wilden we
weten welke ervaringen van verandering de patiënten zelf naar voren brengen als ze
terugkijken op de opname. In tweede instantie wilden we te weten komen aan wat de
patiënten deze veranderingen zelf toeschrijven, namelijk welke aspecten de
bewoners tijdens de opname als helpend hebben ervaren en hebben bijgedragen tot
herstel. De resultaten laten een conceptueel model zien dat bestaat uit drie niveaus:
Het niveau van de therapeutische dispositieven dat zowel een contextuele als
subjectieve component omvat. Het niveau van het therapeutische proces dat een
reflectie geeft van op welke manier er therapeutisch iets tot stand lijkt te komen. Het
niveau van de therapeutische uitkomsten dat zowel een productmatige als
procesmatige finaliteit naar voren brengt.
Theoretische implicaties
In deze paragraaf overlopen we de betekenis van de gevonden resultaten in het licht
van de bestaande literatuur. We beschrijven hier de verschillen en overeenkomsten
met eerdere studies en wat de toegevoegde waarde is van het in deze masterproef
voorgestelde onderzoek.
uitkomsten.
Met betrekking tot de uitkomsten kwamen er in onze analyse drie grote thema’s naar
voren: interpersoonlijk, intrapersoonlijk en procesmatig. Symptoomreductie vormde
geen afzonderlijk thema omdat er in de interviews zeer weinig elementen naar voren
kwamen die hier betrekking op hadden. De afwezigheid van dit thema heeft te
maken

met

de

aard

en

focus

van

het

hier

gepresenteerde

onderzoek.

Symptoomreductie was namelijk niet de primaire focus van deze studie, dit leent zich
meer tot onderzoek aan de hand van vragenlijsten. In deze masterproef gingen we
met behulp van een semi-gestructureerd interview (met open vragen) na welke
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veranderingen de patiënten hebben ervaren en aan wat ze deze veranderingen
toeschrijven. In die zin is het te verwachten, en wenselijk, dat de patiënten
ervaringen naar voren brengen die ruimer gaan dan het symptomatische niveau.
In het literatuuronderzoek brachten we een reeks van bevindingen samen die
eerder kwalitatief onderzoek reeds naar voren had gebracht. We herbekijken deze
bevindingen nu vanuit een synthetiserend perspectief. In tabel 1 construeren we een
kleine meta-synthese van de uitkomsten die in de literatuurstudie naar voren
gekomen zijn. Voor deze synthese gebruikten we de drie bovenstaande centrale
thema’s (interpersoonlijk, intrapersoonlijk, procesmatig) als leidraad om de informatie
uit de verschillende studies opnieuw te ordenen. We zien dan dat de resultaten van
de eerder uitgevoerde kwalitatieve uitkomststudies ook goed samen te vatten zijn
onder deze drie grote categorieën. Op het niveau van de subthema’ s zien we dan
zowel convergenties als nuances naar voren komen.
Tabel 1: Synthese taxonomie van uitkomsten literatuurstudie

Categorie en subcategorie
Interpersoonlijk
anders omgaan met anderen, toename relationele kwaliteit

Studie
ü
ü
ü
ü
ü

Binder (2010)
Nilsson, Svensson, Sandell, & Clinton (2007)
Debaere et al. (2016)
Ekroll & Ronnestad (2016)
Timulak (2007)

ü

Debaere et al. (2016)

Intrapersoonlijk

ü

Ekroll & Ronnestad (2016)

zelfbegrip, zelfacceptatie, zelfwaarde, veerkracht

ü

Timulak (2007)

ü

Nilsson, Svensson, Sandell, & Clinton (2007)

Een proces dat gestart is

ü

Altimir et al. (2007)

-

Een andere verhouding ten aanzien van het probleem

ü

Levitt, Butler, & Hill (2006)

-

Inzichten

ü

Llewelyn (1988)

-

Andere manieren om emoties en gedachten te uiten

ü

Hodgetts & Wright (2007)

-

Exploratie

ü

Perren et al. (2009)

-

Een andere manier van denken/veronderstellingen

ü

Binder, Holgersen, & Nielsen (2009)

-

(Degressief-intensief-speficiek) verder zetten therapieproces

ü

Debaere et al. (2016)

-

Situationele veranderingen, levensomstandigheden, keuzes

ü

Ekroll & Ronnestad (2016)

-

Copingvaardigheden

ü

Timulak (2007)

-

Wijzigingen in therapeutische relatie

ü

Binder (2010)

Met betrekking tot het interpersoonlijke thema zien we dat een ander sociaal leven,
ruimte maken voor zichzelf en ruimte maken voor een ander aansluiten bij de
subthema’ s anders omgaan met anderen en toename van relationele kwaliteit uit
eerdere studies (Binder, 2010; Nillson, et al., 2007; Debaere et al., 2016; Ekroll &
Ronnestad, 2016; Timulak, 2007). Een nuance die de subthema’ s ruimte maken
voor zichzelf en ruimte maken voor een ander dan naar voren brengen is dat dit
anders omgaan met anderen kan gebeuren door de regulatie van afstand en
nabijheid. Zo kan men zichzelf namelijk meer gaan tonen of zichzelf net meer gaan
afschermen, men kan bepaalde anderen meer op afstand houden of net meer gaan
toelaten. En in wezen gaat dan ook vooral ook over een flexibel kunnen reguleren
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van deze afstand en nabijheid naargelang de verschillende omstandigheden. Met
betrekking tot het intrapersoonlijke zien we dat de subthema’ s zachter voor zichzelf
en zelfontplooiing/zelfvertrouwen aansluiten bij de vier subthema’ s zelfbegrip,
zelfacceptatie, zelfwaarde en veerkracht uit voorgaande studies (Debaere et al.,
2016; Ekroll & Ronnestad, 2016; Timulak, 2007). Met betrekking tot het thema een
proces dat gestart is zien we dat zowel rationale en tools om mee aan de slag te
gaan, inzichten om verder toe te passen en verhouding ten aanzien van het
probleem ook terugkomen in voorgaande studies. Enkel bewustwording en het
sneller opmerken van signalen als het niet goed gaat zien we niet direct
gereflecteerd. Ondanks deze convergenties bij de thema’s en de verschillende
subthema’ s onder de drie gemeenschappelijke noemers te vatten zijn, mogen we de
nuances echter niet uit het oog verliezen. Zo zullen bepaalde elementen mogelijk
meer specifiek zijn voor een bepaalde context of een welbepaald therapeutisch
kader. Een aspect dat we ter afronding van deze paragraaf willen beklemtonen is dat
uitkomsten dus niet alleen productmatig bekeken dienen te worden maar vooral ook
procesmatig. Het zijn namelijk (manifestaties van) stappen op de weg naar herstel,
geen eindpunt.
processen en therapeutische dispositieven.
In deze paragraaf maken we een koppeling met de literatuur over proces-onderzoek.
We selecteren enkele relevante studies ter vergelijking. De rationale voor deze
selectie wordt telkens bij het begin van de bespreking beargumenteerd.
… versus “Levitt, Pomerville, en Surace (2016)”.
We selecteren deze studie ter vergelijking, omdat er procesmatig iets gezegd wordt én omdat het
over een niet-residentiële setting gaat.

Hoewel de focus op ervaringen binnen individuele therapie ligt, loont het de moeite
om een vergelijking te maken met de resultaten van de meta-analyse/-synthese van
Levitt, Pomerville, & Surace (2016). Deze studie brengt namelijk heel veel informatie
samen. In de literatuurbespreking overliepen we hoe Levitt en collega’s vijf grote
clusters aangaande het therapeutische proces identificeerden. De kern van eerste
cluster die ze naar voren brachten was de volgende: De therapie motiveert en
stimuleert de nieuwsgierigheid en het engagement van de patiënt. Dit leidt tot
reflexiviteit, de herkenning van herhalingen en patronen, het analyseren van
gedachten en assumpties en het ervaren en exploreren van emoties. Dit leidt dan op
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zijn beurt tot nieuwe opties en perspectieven, de reconstructie van een narratief en
nieuwe interpersoonlijke strategieën. Schematisch geeft dit dan het volgende
resultaat:
Ervaren en exploreren emoties
Nieuwe opties & perspectieven

Motiveren
Reflectie

&
Stimuleren
nieuwsgierigheid

≠ interpersoonlijke strategieën
Analyseren gedachten & assumpties
Reconstructie narratief
Zicht op herhalingen & patronen

Deze eerste cluster lijken we grotendeels te kunnen integreren in ons model bij (de
triades van) therapeutische processen (figuur 4). We zien ook een link met de
tweede cluster, namelijk de nood aan een therapeutische omgeving die zorg, begrip
en aanvaarding toont. Deze laat de patiënt toe om zich kwetsbaar op te stellen en
heeft een invloed op de ervaring van ‘agency’, de therapeutische relatie en het
therapeutische proces. Deze cluster sluit aan bij de bevinding die in onze studie naar
voren kwam dat een context van vertrouwen en veiligheid een voorwaarde vormt
voor het therapeutische proces.
De derde cluster betrof de noodzaak aan een geloofwaardige en heldere
therapeutische structuur. Indien deze afwezig is kan dit de therapeutische relatie
ondermijnen, de therapie minder toegankelijk maken of afhankelijkheid bevorderen.
In onze studie kwam naar voren dat het therapeutische aanbod voor sommige
patiënten (aanvankelijk) wat versnipperd over kwam, maar evengoed een som kon
worden die groter wordt dan de samenstellende delen, en misschien wel
noodzakelijk is om te garanderen dat iedereen een aansluiting kan maken. Dat de
structuur en geloofwaardigheid de toegankelijkheid tot (lees: aansluiting met) het
therapeutische aanbod kan beïnvloeden, zien we in onze studie ook terug in het
geheel van ‘moderatoren’ van aansluiting.
Omtrent de vierde cluster, het bespreekbaar maken van individuele en
culturele verschillen, is er in onze studie weinig naar voren gekomen buiten het
gegeven dat patiënten verschillende rollen toeschrijven aan de verschillende
bewoners en therapeuten en dat dit een impact heeft op de interacties.
De vijfde cluster draaide rond (de erkenning van) ‘agency’ bij de patiënt en de
zoektocht naar een evenwicht tussen autonomie, steun en uitdaging. Dit sluit aan bij
de ervaring van patiënten uit onze studie dat er een vrij grote mate van
zelfstandigheid vereist is, en dat men soms de ervaring had dat het (in de beginfase)
wat te veel van zichzelf afhing. Het belang van het inzetten op ‘agency’ sluit ook aan
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bij de eerdere opmerking omtrent het belang van de heterogeniteit in het
therapeutische aanbod, en dus van het aanbieden van keuzemogelijkheden.
Figuur 4 : Topografie Fransen (2019) versus Levitt et al. (2016)
Levitt et al. (2016)

Fransen (2019)

Cluster 2: zorg, begrip, aanvaarding

Cluster 3: heldere therapeutische rationale

Cluster 1: Motiveren & stimuleren
nieuwsgierigheid

‘Moderatoren’ van aansluiting

Cluster 4: bespreekbaar maken van individuele
verschillen

Cluster 1: Nieuwsgierigheid

Cluster 1: Engagement

Cluster 5: Agency

Cluster 1: Ervaren en exploreren emoties

Cluster 1: Zicht op herhalingen & patronen

Cluster 1: Reflectie

Cluster 1: Analyseren gedachten & assumpties

Cluster 1: ≠ interpersoonlijke strategieën

Cluster 1: Nieuwe opties & perspectieven

Cluster 1: Reconstructie narratief
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… versus “Debaere, Vanheule, en Inslegers (2013)”.
We selecteren deze studie ter vergelijking, omdat er contextueel iets gezegd wordt én omdat het
over een ander type van psychoanalytisch georiënteerde setting gaat.

De omschrijving van Debaere en collega’s (2013) van de therapeutische context als
een frustrating en holding environment die een mentalisatieproces faciliteert, zien we
ook enigszins gereflecteerd in onze studie, meer bepaald in de centrale voorwaarden
waar het therapeutische proces rond draait nl. confrontatie en exploratie in
vertrouwen en veiligheid. Deze overeenkomst is aanwezig ondanks het een andere
residentiële setting (therapeutische gemeenschap), populatie (verslaving) en
methodiek (participatieve observatie) betreft. Waar bij Debaere en collega’s de
klemtoon vooral op de affectieve wereld ligt, lijken onze bevindingen breder te gaan.
Figuur 5 : Topografie Fransen (2019) versus Debaere (2013)
Fransen (2019)

Debaere et al. (2013)

Holding & Frustrating
Environment
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… versus “Debaere, Vanheule, Van Roy, Meganck en Inslegers (2016)”.
We selecteren deze studie ter vergelijking, omdat er procesmatig iets gezegd wordt én omdat het
over een ander type van psychoanalytisch georiënteerde setting gaat.

Ook in een tweede studie van Debaere en collega’s (2016) vinden we tot op een
bepaalde hoogte overeenkomsten, dit zowel met betrekking tot de drie grote
hoofdthema’s (intrapersoonlijk, interpersoonlijk, doelregulatie) als met de vier
stappen die ze identificeren binnen het therapeutische proces (figuur 6). De eerste
stap de ontmoeting met een veilige, bezorgde en ook uitdagende ander sluit
enigszins aan bij de bevindingen uit onze studie omtrent de voorwaarden van
vertrouwen en veiligheid.
Figuur 6 : Topografie Fransen (2019) versus Debaere et al. (2016)
Fransen (2019)

Debaere et al. (2016)
Stap 1: Ontmoeting met een veilige,
bezorgde, maar ook uitdagende ander

Stap 2: ‘de ontplooiing van een
particuliere manier van interageren met
anderen’.
Herhaling van minder adaptieve manieren
van interpersoonlijk handelen

Stap 3: de confrontatie met het anderszijn bij zichzelf’.
Bewustwording van maladaptieve
interpersoonlijke interactiestijlen en hoe
deze bescherming bieden tegen
onaangename gedachten en gevoelens

Stap 4: Het leven van een ander leven

Extra relevante facetten die onze studie naar voren brengt zijn onder meer het
statuut van rust en afstand nemen binnen het therapeutische dispositief. Stap twee
en drie bewustwording van herhaling en maladaptieve interactiestijlen, sluiten in
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onze studie dan enigszins aan bij wat we vonden bij de proces-triades exterioriserenspiegel-confrontatie en bewustwording-reflectie-perspectivering. De verschillende
triades die we onderscheiden lijken volgens ons op een bepaalde manier wat meer
aanknopingspunten te voorzien om een zicht te krijgen op wat er procesmatig
precies aan de hand is. Verder leggen Debaere en collega’s de nadruk op
maladaptieve interactiestijlen. We maken de opmerking dat het procesmatige aspect
spiegel in onze studie in feite een neutraal gegeven is. Deze reflecteert niet alleen
maar maladaptieve facetten, maar ook adaptieve. Op die manier kan de reflectie
evengoed bekrachtigend en versterkend werken. Verder hoeft bewustwording ook
niet noodzakelijk te leiden tot verandering, er kan ook een keuze gemaakt worden
om bepaalde facetten net te behouden of zelfs te versterken. Hoewel Debaere en
collega’s ook een subjectieve component in rekening brengen, voorziet onze studie
via het begrip psychisch momentum ook meteen een zicht op welke manier deze een
schakel vormt tussen het therapeutische dispositief en het therapeutische proces.
We hebben aanvullend ook verschillende relevante determinanten gevonden die
deze koppeling mogelijks modereren
… versus “De Smet en Meganck (2018)”.
We selecteren deze studie ter vergelijking, omdat er procesmatig iets gezegd wordt én omdat het
over gelijkaardige psychoanalytisch georiënteerde setting gaat én omdat het tegelijkertijd een
modelconstructie betreft

Tot slot leggen we het model naast de recente studie van De Smet en Meganck
(2018). Deze studie was nog niet beschikbaar bij de start van de literatuurstudie in
deze masterproef maar ze vormt ook een interessant vergelijkingspunt. Deze studie
presenteert namelijk ook een conceptueel model van een psychoanalytisch
georiënteerde residentiële setting (met andere klemtonen en een andere populatie),
en gebruikt ook de principes van grounded theory. De vergelijkende oefening
presenteren we schematisch in figuur 7. De Smet en Meganck onderscheiden hier
vijf verklarende factoren van verandering. Wanneer we deze naast onze topografie
leggen dan kunnen we stellen dat factor A (the persons unique starting point &
positioning in treatment) en factor C (possibility to congregate and evolve) correleren
met facetten van de subjectieve component klinisch momentum uit onze studie
(figuur 7). Factor C, the possibility to congregate and evolve (De Smet & Meganck,
2018, p. 288) gaat over de interactie tussen de therapeutische context en het
individu. Dit kunnen we dan linken aan het thema aansluiting in onze studie. Een
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extra facet dat in onze studie naar voren komt zijn factoren die de aansluiting met de
therapie mogelijks kunnen modereren.
Het eerste aspect van factor A, unique starting point (ibid., p. 287), betreft de
voorgeschiedenis (van hulpverlening) van de persoon. Dit element komt niet expliciet
aan bod in onze studie, tenzij bij moderatoren van aansluiting, meer bepaald met de
vijfde moderator persoonlijke voorgeschiedenis/connectie met verleden.
Het tweede aspect van factor A, positioning in treatment (ibid., p. 287) betreft
de manier waarop men zich over het algemeen engageert in de behandeling. Dit
correspondeert dan met het grotere thema psychisch momentum uit onze studie.
Deze factor krijgt bij De Smet en Meganck een categoriale insteek. Zo kan de positie
van de patiënt afhankelijk-passief, assertief-actief, overactief en onafhankelijkafstandelijk zijn. Hoewel er in onze studies geen categoriale indeling gemaakt wordt,
zien we deze verschillende posities ook enigszins terugkomen in de interviews die
we hebben geanalyseerd. De eerste weken vormen voor de patiënten een
aanpassingsperiode en er is wat tijd nodig om zich aan de omgeving af te stemmen
op de context en het tempo. Voor sommigen gaat het te traag en anderen
appreciëren net het trage tempo en de afwisseling in zwaarte van het programma.
We menen wel dat de drie subthema’ s ontvankelijkheid, afstemming en aansluiting
uit onze studie wat meer aanknopingspunten geven. De positie in de behandeling
hangt namelijk samen met de context (afstemming), het therapeutische aanbod
(aansluiting) en intrapersoonlijke aangelegenheden (ontvankelijkheid). Verder komen
er in onze studie ook al een reeks van mogelijke moderatoren naar voren bij
aansluiting. In feite kan dit geheel al mee een zicht geven op één van de vragen die
De Smet & Meganck zich stellen bij de discussie in hun studie, namelijk op welke
manier de positie van de patiënt evolueert en op welke manier deze positie evolueert
en gefaciliteerd kan worden (ibid., p. 290).
Factor B, Therapy centre (ibid., p. 287) sluit dan globaal aan bij het
therapeutische dispositief in ons model. Ook De Smet en Meganck en stellen vast
dat elke patiënt ten minste één therapie helpend vond en dat zowel de therapeut als
de groep een cruciale factor spelen in de veranderingen. De onderzoekers
bespreken evenwel niet op welke manier de groep en therapie een rol spelen. Onze
studie geeft daar wel een mogelijk perspectief op, namelijk dat de therapieën en
mensen tijdens de opname aanleidingen vormen voor confrontatie en feedback, die
op hun beurt een proces van reflectie en bewustwording en verandering op gang
brengen.
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Figuur 7 : Topografie Fransen (2019) versus De Smet & Meganck (2018)
Fransen (2019)

Desmet & Meganck (2018)

D. Exterior world

I. Reconnection

B. Therapy Centre
Ø

Overal framework

Ø

Treatment offer

Ø

Therapist

Ø

Group

C. Possibility to
congregate and
evolve

A. The person’ s
unique starting point &
positioning in
treatment

II. A revelation

III. An altered self

I. Reconnection

V. Altered expectations and ideas about healing
and treatment

II. A revelation

III. An altered self

IV. Life Changes
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Factor D, The exterior world (ibid., p. 289), komt niet op dezelfde manier aan
bod in onze studie. Er is wel een parallel met de bevindingen van patiënten dat de
afgeschermde context soms voor een kloof met de buitenwereld lijkt te zorgen en de
bevinding dat na een opname ook de omgeving mee moet willen veranderen.
De vijf thema’s met betrekking tot de uitkomsten die de onderzoekers
presenteren (ibid., p. 285) corresponderen dan met de bevindingen in onze studie. A
revelation (II), An altered self (III) en Life Changes (IV) correleren met het
intrapersoonlijke in onze uitkomsten. Altered expectations and ideas about healing
and treatment (V) bij het procesmatige. En Reconnection (I) kan gekoppeld worden
aan het thema interpersoonlijke in onze studie.
Als we deze twee modellen samen leggen (figuur 7), dan zien we waar onze
studie wat meer zicht op lijkt te geven, namelijk niet op wat er uitkomstmatig of
procesmatig verandert, maar wel hoe er in de therapeutische omgeving iets lijkt te
gebeuren, nl. via een exteriorisering van zaken die een zicht geven op bepaalde
facetten en patronen, die op hun beurt een aanzet geven tot reflectie en
bewustwording en uiteindelijk leiden tot gedragsverandering of het maken van een
keuze.

besluit.
In bovenstaande literatuur- en modelvergelijking zien we een aantal overeenkomsten
naar voren treden maar ook een aantal verschillen. De overeenkomstige elementen
die in bovenstaande vergelijking naar voren komen zijn aanwijzingen voor de
credibiliteit van het door ons uitgevoerde onderzoek. En andersom levert onze studie
ook een zekere credibiliteit voor de aspecten die in bovenstaande studies naar voren
zijn gekomen. Samenvattend kunnen we stellen dat er in het door ons
gepresenteerde model een zekere verfijning naar voren lijkt te komen die in andere
studies ontbreekt. 12 Twee unieke accenten komen duidelijk naar voren. Zo is er
enerzijds de context die een context is van aanleidingen, en is er anderzijds de
gedetailleerdere presentatie van hoe er procesmatig iets lijkt te gebeuren in de
onderzochte setting. Ondanks deze indicaties van overeenkomsten blijft het
momenteel nog wel steeds een open vraag in welke mate deze bevindingen effectief
transfereerbaar zijn naar andere (al dan niet gelijkaardige) residentiële settings. Het
idee van vrije circulatie en vrije keuze zal bijvoorbeeld minder van toepassing zijn
binnen een setting waar er geen divers aanbod aangeboden wordt. Dit gezegd zijnde
12

Mogelijks spelen hier ook restricties opgelegd door tijdschriften een rol waardoor in veel publicaties onvoldoende
ruimte is om kwalititatieve bevindingen voldoende rijk te kunnen beschrijven. Dergelijke restricties spelen minder een
rol in de context van een masterproef.
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is er in de meeste residentiële settings steeds wel enige diversiteit aanwezig in het
therapie-aanbod. PC Rustenburg is dus enerzijds een unieke context, maar deelt
anderzijds ook wel een aantal substantiële kenmerken met andere residentiële
settings. Op conceptueel niveau kunnen er in toekomstig onderzoek verschillende
keuzes gemaakt worden. Enerzijds kan men via een meta-synthese een generisch
model trachten uit te bouwen. Anderzijds kan men ook onverenigbaarheid tussen de
verschillende residentiële settings veronderstellen en de afzonderlijke conceptuele
modellen of bevindingen specifieker maken. Een compromis is bijvoorbeeld ook
mogelijk, namelijk een gemeenschappelijke onderbouw (generisch) met variatie in de
bovenbouw (specificiteit). In onze bovenstaande bespreking hebben we het bij een
vergelijkende oefening gehouden.
Praktische en klinische implicaties
In deze paragraaf behandelen we de betekenis van de gevonden resultaten voor de
klinische praktijk en gezondheidspolitiek.
empirische ondersteuning.
In eerste instantie kunnen de bekomen resultaten mee voorzien in het construeren
van empirische ondersteuning voor een welbepaalde residentiële context (cf.
practice based evidece). We kijken dan in eerste instantie concreet naar PTC
Rustenburg. Hier zien we dat, over het algemeen, de rationale omtrent het
therapeutische proces van PTC Rustenburg weerspiegeld wordt in de ervaringen van
de (deelnemende) patiënten. PTC Rustenburg stelt dat “de kern van het
therapeutisch proces

bestaat

uit het samenbrengen van patiënten, om via

interactie de verhouding tot zichzelf en de anderen te bevragen. Door relaties met
anderen te exploreren en deze op een nieuwe manier te ervaren ontstaan doorgaans
nieuwe perspectieven. Groepswerking en interactie tussen de individuen op een
afdeling bekleedt dus een centrale plaats vanuit de rationale dat de oplossing van de
klachten mee besloten liggen in de relatie tussen de patiënt, hulpverlener en
medepatiënten.”13 PTC Rustenburg geeft hier dus aan dat het proces bestaat uit
exploratie via interacties (met anderen) dat uiteindelijk resulteert in het bekomen van
nieuwe perspectieven. Dit idee zien we zeker op een bepaalde manier gereflecteerd
in de bespreking van de therapeutische context als probe en therapeutische
processen. Interacties met anderen, maar óók interacties met de therapieën, zorgen
voor een spiegel die een aanzet geeft tot reflectie, bewustwording, perspectivering
en het uitproberen van een nieuw gedrag. Ook de algemene visie op het vlak van
13

http://www.ptcrustenburg.be/aanbod geraadpleegd in januari 2018
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therapeutische uitkomsten zien we globaal genomen weerspiegeld in de ervaringen
van patiënten. De rationale van PTC Rustenburg is hier dat “men werkt met de
patiënten tot op het punt waarop de symptomen grotendeels zijn verdwenen of
draaglijk zijn geworden en de patiënt voldoende stabiliteit heeft om zonder het
centrum verder te gaan.”14 Het overkoepelende thema dat in onze analyse naar
voren kwam, een fundament om op verder te werken, sluit aan bij dit idee. Voor de
goede orde: we suggereren hier niet dat de algemene uitkomst uit deze studie een
stabiliteit in pathologie is. Wel stellen we dat er inhoudelijk een overeenstemming
naar voren komt tussen de opzet van het psychotherapeutisch centrum en de
globale ervaringen van de steekproef.
Maar ook als we breder kijken en deze bevindingen ruimer koppelen aan
psychoanalytische

denkkaders,

dan

vinden

we

tevens

indicaties

voor

overeenkomsten met enkele ideeën over hoe clinici een psychoanalytische
residentiële setting denken. Concreet gaat dit over begrippen zoals vrije circulatie op
een opnameafdeling, het organiseren van heterogeniteit van het klinische veld,
klinisch moment, en het voorzien van een breed of meervoudig overdrachtsveld.
(Valke, 1998b; De Bisschop, 2009; De Zitter, 2009; Zenoni, 2009)
reflectie-instrument.
Een tweede relevantie van deze studie is dat dit conceptuele model ook kan
fungeren als een reflectie-instrument voor de zorgverlener of zorginrichter. Het is in
wezen ook een gebruiksonderzoek, naar hoe patiënten de therapeutische omgeving
gebruiken en er al dan niet voordeel uit halen. Het onderzoek levert zelf ook een
soort van ‘portfolio’ op die ervaringen en de therapeutische omgeving zichtbaar
maakt en op die manier voor de zorginrichter een ‘tool’ wordt voor zelfobservatie en
zelfreflectie. Deze denkoefening kan een bron van inspiratie vormen en
perspectieven aanreiken die dan verder gebruikt kunnen worden om de gehanteerde
therapeutische context (haar rationale en implementatie) bewuster te oriënteren of
aan te passen waar nodig geacht. Dit onderzoek is ook een vorm van feedback die
verder ook aanleiding kan geven tot het specifieker gaan onderzoeken van bepaalde
aspecten van deze concrete therapeutische context.
keuze, agency en een therapeutisch-overschrijdend karakter.
Bij de analyse van de interviews was het opvallend dat de therapie-specifieke
elementen die de patiënten naar voren brachten eerder schaars waren. Dit had
gevolgen voor de theorieontwikkeling, waarbij het accent kwam te liggen op de
14
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therapie-overschrijdende

constituent

en

leidde

tot

de

definiëring

van

de

therapeutische context als een context van aanleidingen, maar ook als een context
waarin een keuzeaspect vervat zit. Dit keuzeaspect lijkt kenmerkend te zijn voor de
onderzochte residentiële setting en is mogelijks een relevant gegeven. In onze studie
kwam namelijk sterk naar voren dat er in de ervaring van de patiënten niet echt één
therapeutisch medium naar voren springt als het meeste werkzaam. Niet elke patiënt
lijkt dezelfde voorkeur te hebben voor een welbepaalde therapie of hulpverlener.
Sommige patiënten maken bovendien een selectieve keuze uit het aanbod, anderen
gaan voor een combinatie. Sommige patiënten halen vooral voordeel uit het spreken
met iemand van de verpleging of medebewoners, anderen vooral uit een bepaalde
therapievorm. Tevens kwam naar voren dat er een aantal thema’s zijn die deze
keuze of aansluiting met het therapeutische aanbod zouden kunnen ‘modereren’.
Op zich vormen deze vaststellingen samen een argument voor het behoud
van een heterogene samenstelling, zowel op het vlak van het therapeutisch aanbod
als op het vlak van de samenstelling van het team van hulpverleners. Deze
heterogeniteit lijkt namelijk de kans op een aansluiting met een gepast therapeutisch
medium te vergroten. Het aanbieden van een keuze sluit aan bij de bevindingen uit
de ruimere onderzoeksliteratuur waarin ‘agency’ als een belangrijke component
gezien wordt binnen het therapeutische proces (Bohart & Wade, 2013; Levitt,
Pomerville, & Surace, 2016). Aanspraak maken op de autonomie en zelfstandigheid
van de patiënt ligt tevens in lijn met een herstelgerichte visie binnen psychologische
hulpverlening

en

sluit

ook

aan

bij

de

paradigmashift

in

de

geestelijke

gezondheidszorg waarbij (psychische) gezondheid niet meer gedefinieerd wordt als
de afwezigheid van ziekte, maar ook als: “het vermogen zich aan te passen en zelf
de regie te voeren, gegeven psychische, lichamelijke en sociale uitdagingen.”
(Delespaul, Milo, Schalken, Boevink, & van Os, 2016, p. 21).
We zien in onze studie ook connectie met het fenomeen dat een residentiële
setting een context is van meervoudig dyadische relaties (Dinger & Schauenburg,
2010) en overvloedige feedback (Lo Coco et al., 2015). Onze studie brengt deze
context van overvloedige feedback en meervoudige relaties dan meer specifiek in
kaart. Waar Dinger en Schauenburg (2010) en Lo Coco en collega’ s (2015) hier
vooral op interpersoonlijke interacties doelen, zien we in onze studie naar voren
komen dat het, in de door ons onderzochte setting weliswaar, breder gaat dan dit.
Het individu treedt namelijk niet alleen in interactie met andere mensen (therapeut,
verpleging), maar met het gehele conglomeraat van aanleidingen. Het ‘interactionele
veld’ (Lo Coco et al., 2015) suggereert in deze setting dus niet alleen een
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interactioneel veld van personen, maar een interactioneel veld van verschillende
media (personen, therapie, situaties).
Een nadeel van dit heterogene aanbod is blijkbaar ook dat het geheel
(aanvankelijk) onduidelijk of versnipperd kan overkomen bij de patiënten. Voor
sommige patiënten is het aanvankelijk wat zoeken om de juiste afstemming te vinden
met het tempo en de aanpak van het psychotherapeutisch centrum. Deze
bevindingen zijn niet specifiek voor een residentiële setting. Ook binnen ambulante
therapie horen we van patiënten iets van de frustratie en moeilijkheid dat het
therapeutische doel aanvankelijk niet zo duidelijk is en de verwachtingen vaag zijn,
maar dat het therapeutisch werk langzaam zijn effecten heeft en men al doende
ondervindt wat het voor de persoon in kwestie kan betekenen. Deze bemerkingen
sluiten ook enigszins aan bij de bevinding van Levitt en collega’ s (2016) omtrent de
het belang van een professionele therapeutische structuur die geloofwaardigheid en
helderheid schept (cf. literatuurstudie). Anderzijds blijft het wel relevant om de
denkoefening te blijven maken op welke manier de aansluiting met en afstemming op
het therapeutisch centrum optimaal gefaciliteerd kan worden, rekening houdend met
de individuele verschillen en noden.
maatschappelijke vraagstelling.
Met de invoering van artikel 107 (vermaatschappelijking van de zorg), wordt het
belang van een residentiële instelling in het ruimere zorgcircuit herzien. Er stelt zich
de vraag of de zorg, opvang en begeleiding niet meer optimaal kunnen gebeuren in
de leefomgeving van de zorgbehoevende in kwestie. Uit de ervaringen van patiënten
vinden we indicaties terug die wijzen op het gegeven dat een opname unieke
mogelijkheden kan bieden voor een bepaalde groep van mensen. Sommige zaken
bestaan namelijk per definitie niet in een ambulante setting. Zo lijkt het tijdelijk
letterlijk afstand kunnen nemen van de eigen situatie iets mogelijk te kunnen maken.
Er valt een bepaalde druk weg die ruimte creëert om met zichzelf aan de slag te
gaan, maar die ook een perspectief kan geven op de problemen en situatie. Ook het
kenmerkende aspect van het samenleven in groep lijkt een essentiële component te
zijn binnen de ervaringen van de patiënten en wordt de individuele therapeutische
verbetering ten dele toegeschreven aan de interpersoonlijke ervaringen met de
groep patiënten. Een residentieel opzet leent zich ook tot een zekere mate van
therapeutische flexibiliteit. Zo is er een vast therapieprogramma maar wordt er ook
voldoende tijd en ruimte georganiseerd tussen de therapieën voor verwerking en
ontspanning. De patiënten kunnen die tijd dan ook nemen en er is tegelijkertijd
voldoende ondersteuning aanwezig. Wat een opname verder ook onderscheid van
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een ambulante setting is de permanente beschikbaarheid van hulpverleners. Het
grote verschil met bijvoorbeeld een mobiel crisisteam is dat deze ondersteunende
ander de hele tijd fysiek aanwezig kan zijn wat de drempel om in interactie te treden
veel lager maakt. In opname gaan is voor de patiënt niet altijd een evidente keuze.
Door dit contrast, even uit het normale leven te stappen, wordt deze periode ook
ergens een markante periode en ijkpunt in het leven van een patiënt. Het is een
periode waar men nog geregeld op terugkijkt en men zich afvraagt wat deze periode
precies heeft betekend. Een terugblik die ook op de een of andere manier een
houvast geeft en een ervaring waar men ook retroactief mee aan de slag gaat. Deze
bovenstaande elementen tonen samen de unieke mogelijkheden, en dus ook het
belan, aan van een residentiële setting binnen het ruimere zorgcircuit. Een opname
is zeker niet geïndiceerd voor iedereen, maar kan voor een bepaalde groep van
mensen wel zinvol blijken.
beperkingen en aanbevelingen voor toekomstig onderzoek.
Elk onderzoek heeft haar tekortkomingen, zo ook het onze. We maakten in deze
studie gebruik van de principes van thematische analyse en grounded theory en we
hanteerden bij de steekproeftrekking een purposeful sampling. Onze steekproef was
doelgericht door de selectie van patiënten van twee afdelingen om zo de ervaringen
te beluisteren aangaande uitkomsten en verklarende factoren. Op een bepaalde
manier was deze steekproef echter ook een convenience sample (Patton, 2002; Suri,
2011). Idealiter gebeurt bij grounded theory de afname en analyse van de data
gelijktijdig en wordt de steekproef naargelang het onderzoek vordert verder
afgestemd op openliggende kwesties (Charmaz, 2015). Wij legden ons een limitering
op, we maakten (in eerste instantie) een analyse van een bestaande dataset,
namelijk een steekproef uit twee paviljoenen met een stabiele werking. Deze posthoc analyses lieten dan niet toe om geleidelijk aan de vragen af te stemmen
naargelang de analyse en het model zich ontwikkelde. Anderzijds hoeft dit voor een
exploratieve en preliminaire modelconstructie niet echt een groot probleem te
vormen. Bovendien was de steekproef naar kwalitatieve normen groot (n=18, Clarke,
Braun, & Hayfield, 2016, p. 229) zodat er toch voldoende rijkheid en variatie in de
data naar voren komt (cf. maximum variation, Suri, 2011, p. 5). In een
vervolgonderzoek kan de steekproef dan bijvoorbeeld samengesteld worden uit
confirming of disconfirming cases. Confirming cases zullen dan diepte, rijkheid en
credibiliteit toevoegen aan de theorie. Disconfirming cases zullen dan rivaliserende
interpretaties geven en/of de eerdere bevindingen of interpretaties afgrenzen (Suri,
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2011, p. 70; Patton, 2002, p. 239). Het gehanteerde interviewformat kan hier dan
verder op afgestemd worden.
Na dit onderzoek zijn er een aantal openliggende vragen. Zo blijft het na dit
onderzoek een open vraag of er gelijkaardige bevindingen worden gevonden op de
andere paviljoenen van de residentiële setting. Deze kunnen dan bijvoorbeeld ook al
concreet een steekproef uitmaken voor een volgend onderzoek. Het blijft ook een
open vraag wat mensen met negatieve ervaringen naar voren zouden brengen.
Hoewel er in onze studie zeker ook elementen naar voren komen van negatieve
ervaringen zoals een vervroegd verlaten van de instelling of de behoefte aan een
actievere rol van de hulpverlening, merken we op dat er toch vooral een focus ligt op
de positieve uitkomsten. In die zin is er is dus sprake van een zekere vertekening
door selectie. Mensen die willen deelnemen aan het onderzoek zijn wellicht mensen
met een eerder positieve ervaring of mensen waarvan de psychologische toestand
hen toelaat van deel te nemen. Als we bijvoorbeeld kijken naar de opzet van het
ruimere onderzoek van PTC Rustenburg, dan zien we een hoge drop-out. Er is een
hele groep mensen waar we momenteel nog geen zicht hebben op de individuele
ervaringen, terwijl het net ook die groep van mensen is die ons aanvullende,
relevante en mogelijks zelfs noodzakelijke informatie kunnen bezorgen die nodig is
voor de ontwikkeling van ons model. In een kwantitatief paradigma zou men dit
fenomeen benoemen als missing not at random (Shafer & Graham, 2002). Vertaald
naar een kwalitatief paradigma: de beweegredenen en ervaringen van mensen die
uitvielen of een deelname aan het Cliënt Change Interview niet zagen zitten, zeggen
ons iets over de uitkomsten en het proces. Het idee van een ‘missingness’ bij
kwantitatieve onderzoeksmethoden is bedoeld om vertekeningen tegen te gaan
zodat men conclusies kan trekken voor een volledige populatie. Binnen de methode
van

grounded

theory

gebeurt

een

steekproeftrekking

niet

op

basis

van

representativiteit van een populatie maar wel op basis van een fit tussen de zich
ontwikkelende theorie en de data (Charmaz, 2015, p.77). Het is in ieder geval een
feit dat we momenteel missing data hebben, missing data die relevant zijn voor onze
theorie. Anderzijds is dit niet ongewoon in een eerste fase of in een preliminair
onderzoek aan de hand van grounded theory.
Dit brengt ons dan bij het volgende aspect, namelijk dat het maken van
keuzes inherent is aan onderzoek, en vooral ook binnen de methodologie van
grounded theory. Deze keuze levert tegelijkertijd een winst en een verlies op. Het is
een winst van congruentie van het verhaal dat men wil vertellen; het is een verlies
van overige informatie. Het ontwikkelen van een eigen logica en verhaal is inherent
aan en noodzakelijk binnen grounded theory (Charmaz, 2015, p. 80). Dit gaat reeds
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van start bij aanvang (welke betekeniseenheden, codes en benamingen kiest men)15,
maar wordt ballistischer van aard van zodra de theorie zich begint te ontwikkelen, de
zogenaamde closure van de analyse (Charmaz, 2015, p.78). We willen daarom
benadrukken dat het door ons gepresenteerde model een preliminair model is dat
geen causale claims wil maken omtrent de effectiviteit van een behandelprogramma.
Het is een poging om de algemene ervaringen van een concrete steekproef in kaart
te brengen en overzichtelijk te maken, om dit dan te verbinden aan eerdere
bevindingen en theoretische kaders. De lezer kan verder ook opmerken dat we in de
vergelijkende analyse ook telkens de andere modellen hebben afgewogen ten
aanzien van het eigen model en dat we hier voornamelijk confirmatorisch te werk zijn
gegaan.
Een bijkomende opmerking is dat we voorlopig ook redelijk bescheiden zijn
geweest in onze theoretische interpretaties en geen expliciete theorie op het model
geprojecteerd. De keuze om exploratief te werk te gaan en niet theorie-gedreven
heeft dan ook enigszins haar gevolgen voor de interpretatie en bespreking.
Anderzijds menen we dat de keuze van terminologie voldoende generisch is, en
verschillende theoretische kaders toelaat hier verder mee aan de slag te gaan. We
illustreren kort met twee voorbeelden: De subjectieve component die in onze studie
naar voren kwam, psychisch momentum, sluit aan bij wat er in de bredere literatuur
omschreven wordt als een staat van gereedheid (readiness), de noodzaak van een
engagement langs de kant van de patiënt en de mogelijkheid om een goede
therapeutische relatie tot stand te laten komen (Bohart & Wade, 2013).
Motivatiepsychologen zullen in het thema psychisch momentum een bevestiging zien
van bijvoorbeeld de stadia van gedragsverandering van Prochanska (1997).
Psychoanalytisch georiënteerde psychologen zullen in het thema aansluiting een
empirische ondersteuning zien van het idee van de noodzaak van een vrije circulatie
op een afdeling (Valke, 1998b). Een tweede voorbeeld: In de bespreking van de
cluster proberen-exploreren-veranderen bij processen, zullen psychoanalytisch
georiënteerde wetenschappers hierin een weerspiegeling zien van het proces van
identiteitsvorming dat bestaat uit aliënatie- en separatieprocessen (Verhaeghe, 2009,
pp. 131-219). De sociale leertheorie of sociaal cognitieve theorie zal hierin
bijvoorbeeld een illustratie zien van ‘vicarious learning’ (Omrod, 1999). Een
uitgebreide bespreking van de aanknopingspunten met de verschillende theoretische
kaders zou echter te ver leiden voor het bestek van deze masterproef.

15

Maar ook voorafgaand aan de studie: keuze onderzoeksonderwerp, onderzoeksvragen, steekproef, … .

84

Een andere openliggende vraag is of dit nu een model is dat specifiek van
toepassing is op een psychoanalytische setting of op een residentiële setting tout
court. Welke elementen zijn generisch, welke specifiek? En wat is er in dat specifieke
en/of generische helpend of remmend? Op basis van een eerste inschatting lijken
ons hier zowel niet-specifieke als specifieke elementen een rol te spelen. Hoewel
residentiële settings een gelijkaardige basis lijken te hebben (mensen gaan uit hun
omgeving voor een bepaalde tijd en volgen een therapeutisch programma), lijkt de
‘bovenbouw’ (therapeutische rationale en uitrol hiervan; focus op interactie) toch wel
nuances te vertonen. Eén van de door ons bevraagde patiënten verbleef op het
moment van het interview in opname in een residentie met een andere
therapeutische oriëntatie en maakte tijdens het interview af en toe impliciete
vergelijkingen. Een volgend onderzoek zou zich in dit kader kunnen richten op
mensen met ervaring in een ander type residentiële instelling, of type therapeutische
oriëntering. Maar evengoed zouden we een steekproef kunnen samenstellen van
mensen die, net zoals de participant uit onze steekproef, ervaring hebben met
meerdere settings en benaderingen.
Dit brengt ons dan bij een afrondende en besluitende noot. De Vlaamse
gezondheidszorg voorziet momenteel in een verscheiden en heterogeen residentieel
aanbod. Sinds de invoering van artikel 107 van de wet op ziekenhuizen en andere
zorginstellingen
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wordt de residentiële gezondheidssector genoopt tot een

belangrijke herziening en herevaluatie van haar statuut binnen de globale geestelijke
gezondheidszorg. De vraag naar empirische ondersteuning voor het therapeutisch
kader blijft daarbij een noodzakelijkheid. Deze empirische ondersteuning gebeurt dan
het beste vanuit een triangulatie van methodologie. Kwalitatief onderzoek, zoals
onze studie, levert hier een essentiële bijdrage door te kijken naar bevindingen en
bedenkingen van meerdere ‘ervaringsdeskundigen’. De weerslag van dit soort van
onderzoek kan mee helpen in het leveren van empirische ondersteuning voor, en de
ontwikkeling van een therapeutisch residentieel model dat vanuit een bepaalde
logica aan de slag gaat met een (groep van) individu(en). Het laat mee zien onder
welke

omstandigheden

voor

een

bepaald

individu,

een

bepaald

model

(niet/minder/meer/wel) werkzaam is of kan zijn.
U kan doorheen deze laatste formulering een persoonlijke visie van de
masterstudent-onderzoeker gereflecteerd zien, namelijk de wetenschapsfilosofische
opvatting van een ontologisch, ethisch en epistemologisch pluralisme.
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