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O
p het seminar van Houthoff kwam ik wat laat, op-
gehouden in het verkeer, binnen. Op dat moment 
had de spreker het over de gangbare manier waarop 

in de geestelijke gezondheidszorg gediagnosticeerd wordt: 
met behulp van DSM-IV. Als patiënt klonk me dat ver-
trouwd in de oren.

DSM-IV is gebaseerd op het van buitenaf naar mensen 
met hun klachten en problemen kijken. Je tracht zo ééndui-
dig mogelijk weer te geven welke verschijnselen afwijkend 
zijn: dat noem je de symptomen. Daarna orden en groepeer 
je die symptomen tot een syndroom: het ziektebeeld of ‘eti-
ket’. DSM-IV biedt daar allerlei indelingen, beslisbomen en 
vragenlijsten voor. Naast vele voordelen heeft deze methode 
ook nadelen. Door de afbakening van zo’n indeling blijven 
de vloeiende overgangen en overlap tussen afzonderlijke ziek-
tebeelden vaak buiten beeld, wat gevolgen kan hebben voor 
de therapie. Het belangrijkste nadeel is psychologisch: een 
cliënt voelt dat niet de mens maar de ziekte centraal staat, 
waardoor hij zich vaak onbegrepen voelt.

Psychodynamisch

Naast de diagnose van buitenaf is ook een psychodynamische 
benadering mogelijk: die twee staan eigenlijk lijnrecht tegen-
over elkaar. In DSM-IV kijk je naar verschijningsvormen van 
ziekte, in de psychodynamiek verdiep je je in de intrapsy-
chische, dynamische achtergronden van de mens die deze 
symptomen vertoont.  Binnen de psychodynamische bena-
dering bestaan uiteenlopende theorieën, Jung, Freud, object-
relatie, egopsychologie, systeemtheorie, enzovoorts, die alle-
maal hun eigen termen en begrippen kennen en elkaar be-
concurreren. Het is bij psychodynamische theorieën net als 
bij kerkgenootschappen: er heerst een richtingenstrijd, er is 
een Babylonische spraakverwarring en ze zijn niet op feiten 
maar op theorieën gebaseerd. 

Daarmee lijkt de psychodynamische benadering zich slecht 
te verhouden tot het streven de psychiatrische praktijk we-
tenschappelijk te onderbouwen. Dit verandert echter volgens 
Houthoff zodra we een model ontwikkelen dat de dynamiek 

van de geest in fysische termen weergeeft. Toen ik in mijn 
vorige artikel de psychose vergeleek met een chaos-fenomeen, 
en haar daarmee vanuit een natuurkundig model probeerde 
te begrijpen, gaf ik daarmee in feite een voorbeeld van hoe 
een psychodynamische benadering gebruik kan maken van 
feitelijke kennis uit een andere wetenschapsdiscipline.

Doordat een psychose als een ernstige ontsporing be-
schouwd wordt, verliezen we nogal eens uit het oog dat er 
vloeiende overgangen zijn. Zo zijn er veel situaties waarin ie-
der mens hallucinaties en wanen krijgt en psychotische ver-
schijnselen vertoont. Bijvoorbeeld bij koorts (‘koortsvisioe-
nen’), bij onderkoeling (‘het meisje met de zwavelstokjes’, het 
sprookje van Andersen), bij sensorische deprivatie (bijvoor-
beeld als je drijft in water op lichaamstemperatuur, in een 
geluids- en lichtloze isolatietank) en, natuurlijk, bij gebruik 
van geestverruimende drugs. De spreker illustreerde boven-
dien dat een waan ook heel invoelbaar kan zijn. Een ach-
tervolgingswaan (‘paranoia’) kan bijvoorbeeld opgevat wor-
den als een soort compensatie voor een gemis, bijvoorbeeld 
aan menselijke relaties: wie achtervolgd wordt krijgt wél aan-
dacht, ook al is die negatief gekleurd en niet-reëel.

Maar, als een psychose invoelbaar is en iedereen het krij-
gen kan, wat speelt zich dan in zo’n situatie in ons af? Een 
verandering in bewustzijn, stelt Houthoff: psychische stoor-
nissen zijn bewustzijnsstoornissen.

Spiegelbewustzijn

Het menselijke bewustzijn verschilt van het bewustzijn van 
dieren, planten en levenloze materie. Het start als een spie-
gelbewustzijn: een mens kan zichzelf waarnemen als een in-
dividu. Zo beleeft iedere peuter dat die zichzelf voor het eerst 
in een spiegel herkent, en zo staat het letterlijk in schep-
pingsverhalen: ‘en ze zagen dat ze naakt waren’. Daarvoor 
waren ze natuurlijk ook al naakt, maar nu zagen ze zichzelf 
in al hun naaktheid en kwetsbaarheid. Dit gaf veel moge-
lijkheden: door een spiegelbewustzijn kun je reflecteren en 
dus denken. Je kunt jezelf waarnemen en een ‘ik’ worden. En 
je kunt je gevoelens en emoties in je lijf waarnemen: je bent 
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geen willoze slaaf meer van alles wat er in je omgaat, maar je 
kunt er over nadenken en er actief wat mee gaan doen. Die 
nieuwe mogelijkheden, de cognitieve functies, zijn een ge-
volg van het menselijke bewustzijn. Bij een psychose, een be-
wustzijnsstoornis, raak je volgens Houthoff iets kwijt van die 
nieuwe mogelijkheden van de mens.

Draaikolk

Om dat voor het publiek invoelbaar te maken, gaf de spre-
ker een aantal metaforen van het menselijke bewustzijn zoals 
een hoog-energetisch systeem en een balans. Een draaikolk 
is een typisch voorbeeld van een hoog-energetisch systeem. 
Als water steeds meer energie krijgt, bijvoorbeeld in een snel-
stromende rivier, begint het chaotisch te kolken. Soms ont-
staat in die chaos als vanzelf een hoog-energetische ordening: 
een draaikolk. In zo’n draaikolk wordt al die energie gebruikt 
om het water geordend rond te laten tollen. Een draaikolk 
kan zichzelf in balans houden en lang blijven bestaan, maar 
het is een wankel energetisch evenwicht: bij teveel energie 
tolt de draaikolk zó hard dat hij uiteenspat, en bij te weinig 

energie draait hij zó langzaam dat hij in elkaar zakt. De geest 
kan gezien worden als een hoog-energetisch systeem dat is 
te vergelijken met een draaikolk. Als er teveel energie wordt 
verbruikt spat het systeem uit elkaar (‘psychose’), bij te wei-
nig energie zakt het systeem in elkaar (‘depressie’). Dit beeld 
sprak mij erg aan omdat het verwant is aan mijn eigen opvat-
ting en omdat het overeenkomt met mijn eigen beleving van 
een psychose of depressie. Houthoff citeerde iemand die het 
als volgt verwoordt: ‘op een overweldigende manier begon de 
weidsheid van het universum zich aan me te openbaren, ik 
begon alles te begrijpen, maar op een beangstigende manier 
verloor ik mezelf daarin’. Aan de bovenkant groeit de draai-
kolk tot ongekende omvang, maar aan de onderkant, in de 
slurf van de draaikolk, verliest iemand zijn ‘ik’ waardoor het 
systeem tot chaos uiteenvalt. Je kunt dit ook uitleggen aan de 
hand van water dat al kolkend door een gootsteenputje weg-
stroomt. Het ‘ik’ is als een soort nulpunt of oorsprong gesi-
tueerd in het gootsteenputje. Als het water ongekend hard 
(hoog-energetisch) gaat stromen kan het putje afbreken en 
in de stroom worden meegesleurd Psychotische mensen ma-
ken ons duidelijk hoe wankel de balans van bewustzijn en 
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cognitieve functies is; in het mensbeeld van onze samenle-
ving vormen die functies nu juist een stevig fundament van 
ons mens-zijn en men wil met die wankele balans eigenlijk 
niet graag geconfronteerd worden. Hoe we met psychotische 
mensen omgaan is vooral een gevolg van het mensbeeld in 
onze samenleving.

Balans

Hoe alle processen in ons lichaam, en in de geest, met elkaar 
in balans blijven was het volgende onderwerp van de spreker. 
In ons lichaam zijn ingewikkelde processen aan de gang die 
in balans gehouden worden door het autonome zenuwstelsel, 
zelfs als we slapen. Dat ook in onze geest alle processen met 
elkaar in balans gehouden worden is opnieuw een psycho-
dynamische benadering waarbij men vergelijkingen maakt 
met fysische processen. Maar waartussen bestaat er een ba-
lans in de geest? Tussen binnenwereld en buitenwereld, be-
toogde Houthoff. Bij een dier is die balans op de binnen-
wereld gericht: alles staat ten dienste van overleving en gaat 
over voeding, voortplanting en veiligheid. Bij de mens heeft 
die balans een andere verdeling gekregen neemt de buitenwe-
reld een veel grotere plaats in. Daardoor konden mensen niet 
alleen kijken maar ook gaan ‘zien’. Er begon zich een ruimte 
in onze geest te ontwikkelen waarin beelden gevormd wer-
den over hoe die buiten wereld er uit moest zien. Zo groeide 
de mens meer naar een wezen dat geestelijk verdeeld is in een 
rationele buitenwereld en een gevoelsmatige binnenwereld. 
Dat werkte de spreker verder uit in een verhandeling over 
ons huidige mensbeeld, dat materialistisch en sterk chemisch 
georiënteerd is. Dit zou vervangen moeten worden door een 
mensbeeld volgens een fysisch model, dat ruimte biedt aan 
het draaikolk- en balansprincipe, maar ook aan de energeti-
sche patronen (de complexen) van Jung. Als we de mens ook 
bezien vanuit het licht van de natuurkunde in plaats van al-
leen de chemie, blijkt de psychodynamische visie, die ener-
giestromen en het samenspel van verschillende krachten be-
nadrukt, wel degelijk wetenschappelijk te kunnen worden 
onderbouwd en kan die daardoor meer houvast bieden.

Aanpassing van de aanpassing

De kern van Carl Jung’s gedachtegoed - energetische patro-
nen in het onbewuste van de mens - is waar Jungiaanse ana-
lytische therapeuten hun therapeutische benadering van psy-
chische problemen op baseren. In de psychodynamische di-
agnostiek stel je je de vraag welke energetische patronen bij 
deze cliënt bepalend zijn voor de problemen, en om welk 
type balansverstoring het hier gaat. Creatieve uitingen, zoals 
dromen, geleide imaginatie en kunstzinnige expressie, spelen 
daar een belangrijke rol in. Daarmee breng je dingen naar 
buiten die diep in je leven, en zo kun je er zicht op krijgen: 
tot je eigen verbazing ‘dat je dàt in je had’. Dat brengt je 
dichter bij jezelf en geeft nieuwe levensenergie om weer aan 
de slag te gaan en je leven inhoud te geven. Deze manier van 
werken verschilt fundamenteel van cognitieve of gedragsthe-
rapie, waarbij je vanuit de samenleving naar jezelf kijkt en 
ziet dat een andere aanpassing beter zou zijn. Maar gedrag 
wás al een aanpassing, een aanpassing van je binnenwereld 
aan je buitenwereld, en dus bereik je met die therapie fei-
telijk een aanpassing van de aanpassing. Dat brengt je wel 

meer in harmonie met de samenleving, maar het kost ex-
tra energie en brengt je niet in contact met je innerlijke pa-
tronen. Aanpassing aan de samenleving versus harmonie op 
zielsniveau met je innerlijke energiepatronen: dat zijn twee 
geheel verschillende uitgangspunten. En die verschillen heb-
ben grote invloed op het veranderingsproces in de therapie. 

Een psychose kan prachtige vergezichten geven, maar 
op een beangstigende manier raak je jezelf er in kwijt. In 
de geestelijke gezondheidszorg worden momenteel vooral de 
symptomen behandeld, de hallucinaties en wanen, de uitin-
gen van die vergezichten op een vertekende werkelijkheid. 
Maar alle mensen met creatieve fantasie hebben de neiging 
om met de werkelijkheid aan de haal te gaan, dus in prin-
cipe is daar niets mis mee. Het probleem is dat je in dat pro-
ces op een beangstigende manier jezelf kwijtraakt, dat je je 
erin dreigt te verliezen. Niet de hallucinaties en wanen zelf, 
maar de flexibele range van je mogelijkheden om daarmee 
om te gaan en als individu overeind te blijven is verstoord. 
Met een Jungiaanse therapeut laat je de hallucinaties en wa-
nen dus voor wat ze zijn – dat is wel in orde – maar ga je 
aan de slag met het gebrek aan flexibiliteit van de homeos-
tatische range, met het gebrek aan veerkracht. In het voor-
beeld van de draaikolk: niet bij de woeste wervelingen aan 
de bovenkant van de draaikolk, de hallucinaties en wanen, 
maar bij het slurfje aan de onderkant, je identiteit als mens 
– daar moet je zijn. Alleen al daardoor wordt het een be-
wust stukje van jezelf en komt er een veranderingsproces op 
gang: een energetisch basispatroon begint zich langzaam te 
verstevigen. Dat slorpt geen energie en maakt niet kramp-
achtig, dat maakt energie vrij en verstevigt de kadering. Wat 
in de toekomst de kans op problemen als psychosen kan 
verminderen.

Het contact met en de zienswijze van Houthoff heeft op 
mij een heilzame werking gehad, omdat ik in mijn eigen ge-
dachtegang, die ik tenslotte heb beschreven in Deviant 45, 
toch niet alleen bleek te staan. Ik was vorig jaar overgegaan 
tot publicatie van mijn ideeën om te kijken of er ergens in 
de buitenwereld geestverwanten zouden zijn. Door de reac-
tie van Houthoff en zijn visie waarvan ik in dit seminar het 
een en ander heb meegekregen, heb ik weer een stukje van 
mijn eigen identiteit meer kader kunnen geven en daardoor 
kunnen versterken, wat mijn herstel zeker ten goede komt.

   Eddo Rats
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