
de psychiater
juli 2021

16
tekst: Elke van Riel,  
wetenschapsjournalist 
beeld: Mireille Schaap

interview

De zogenoemde Krachtvragenlijst is te 
vinden op www.viacharacter.org. Zie voor 
informatie over genoemde interventies 
www.voluitleven.nl.

Hoewel de aandacht voor herstel en welbe-
vinden binnen de psychiatrie de afgelopen 
jaren is toegenomen, ligt de focus volgens 
klinisch psycholoog Fredrike Bannink nog 
altijd op making miserable people less 
miserable. ‘De positieve psychiatrie kijkt 
niet alleen hoe je mensen uit de “minnen” 
krijgt, maar ook hoe je ze in de “plussen” 
krijgt: juist daarin zit welbevinden en 
 minder risico op terugval.’ Ze verduidelijkt 
dit met de metafoor van een tuin vol 
onkruid. ‘Als je met symptoomreductie 
alleen het onkruid –  depressie, angststoor-
nis of verslaving –  weghaalt, houd je een 

MEER AANDACHT VOOR GELUK EN POSITIEVE PSYCHIATRIE NODIG

‘Het vermogen om 
een vreugdevol,  
betrokken en zinvol 
leven te leiden’
In de positieve psychiatrie ligt de focus niet alleen op 
klachten, maar ook op  welbevinden, acceptatie en 
(veer)kracht. Psychologen Fredrike Bannink en prof. 
dr. Ernst Bohlmeijer,  beiden expert in op positieve 
psychologie  gebaseerde interventies, zijn ervan 
 overtuigd dat de psychiatrie hiermee veel te winnen 
heeft. Niet alleen voor patiënten, maar ook voor 
behandelaren. ‘Niet alleen kijken naar hoe je mensen 
uit de “minnen” krijgt, maar ook naar hoe je hen in de 
“plussen” krijgt.’

Bohlmeijer: ‘Geluk werd lang gezien 
als oppervlakkig en naïef idealisme’

lege tuin over. Het risico dat het onkruid 
terugkomt is dan groot. De vraag zou 
 moeten zijn: hoe krijg je een mooie tuin? 
Dan moet je meer doen: zorgen voor goede 
aarde, beplanting, water, mest, zon en 
schaduw. Als er dan weer onkruid opkomt, 
kan je dat vaak makkelijker verwijderen.’

Het begrip ‘positieve’ in positieve 
 psychiatrie klinkt iets teveel alsof wat er 
tegenover staat ‘negatieve’ psychiatrie is, 
vindt hoogleraar geestelijke gezond-
heidsbevordering Ernst Bohlmeijer. 
‘Terwijl het gaat om het integreren van 
interventies ter vergroting van de veer-
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Bannink: ‘Werken met een 
positieve focus zorgt voor minder 
burn-out bij hulpverleners’

Prof. dr. Ernst (T.) Bohlmeijer is psycho-
loog en sinds 2011 hoogleraar geestelijke 
gezondheidsbevordering aan de Universiteit 
Twente. Hij is redacteur van het Handboek 
Positieve Psychologie (2013, 2021) en 
schreef boeken over levenskunst,  compassie 
en mentaal welbevinden.

be
el

d:
 C

hr
is

tia
an

 K
ro

p

kracht en sterke kanten van mensen, 
zodat ze meer in balans komen.’ Zelf 
ontwikkelde hij verschillende interven-
ties op basis van positieve psychologie, 
acceptance and commitment therapy 
(ACT) en compassiegerichte therapie.

Paradigmaverandering
Volgens beiden is in de psychiatrie een 
paradigmaverandering nodig waarbij de 
mens centraal staat en niet de ziekte. ‘Het 
medische model vraagt: wat is er mis en 
hoe repareer je dat?’, zegt Bannink. ‘Maar 
de vraag What is the matter with you? zou 
moeten worden What matters to you? Het 
draait dan niet meer alleen om symptoom-
reductie, maar ook om welbevinden, waar-
den en zingeving.’ 
In het boek over positieve psychiatrie dat 
Bannink schreef met psychiater Frenk 
 Peeters betogen zij dat het paradigma van 
de analyse aangevuld moet worden met dat 
van de synthese. ‘Dat kijkt vooruit naar wat 
gecreëerd kan worden: een nieuw en beter 
leven. Dat betekent een andere focus in de 
behandeling.’ Psychiaters  zouden er bij-
voorbeeld goed aan doen om naast diag-
nostiek volgens de DSM-5 ook de 
Krachtenvragenlijst af te nemen, vindt ze. 
‘Dat levert een classificatie van iemands 
vierentwintig sterke kanten op, met hun 
persoonlijke top vijf. Het geeft een comple-
ter beeld van patiënten en zou onderdeel 
moeten zijn van diagnostiek.’ 

Duurzame geestelijke 
 gezondheidszorg
Positieve psychiatrie sluit aan bij de concep-
ten positieve gezondheid van Machteld 
Huber en positieve gezondheidszorg van 
Bannink en Pieter Jansen en bij de Nieuwe 
GGZ. Bannink wijst ook op het visiedocu-
ment Medisch Specialist 2025. ‘Dat stelt dat 
álle medisch specialisten welbevinden als 

focus moeten nemen en niet symptoom-
reductie. Dit vraagt ook om een brede cul-
tuurverandering. Niet alleen in de 
 opleiding, maar ook in ziekenhuizen en 
instellingen.’ Bohlmeijer ziet al dat steeds 
meer basis ggz-instellingen het model voor 
duurzame geestelijke gezondheid waaraan 
hij heeft meegewerkt omarmen. ‘Daarin 
staat het vermogen tot adaptatie centraal, 
ofwel: kunnen omgaan met stressoren, 
levensgebeurtenissen, tegenslag en ver-
lies.’
Toen hij begon met positieve psychologie, 
zag hij binnen de psychiatrie nog veel 
weerstand tegen de term geluk. ‘Dat werd 
gezien als oppervlakkig en naïef idea-
lisme. Het idee was: psychiatrie gaat over 
ziekte en de rest is eigenlijk flauwekul.’ 
Natuurlijk worden ernstige aandoenin-
gen, zoals een bipolaire stoornis, ook bio-
logisch bepaald, realiseert hij zich. 
‘Daarbij is blijvende aandacht  vanuit het 
ziektemodel nodig. Daarom  definieer ik 
positieve psychiatrie als: het vermogen 
om een vreugdevol, betrokken en zinvol 
leven te leiden, ook in aanwezigheid van 
een mentale aandoening.’ Inmiddels zijn 
er goede theorieën en ligt er veel empiri-
sch onderzoek naar op de positieve psy-
chologie gebaseerde interventies,  vertelt 
hij. Zo bleken positief psychologische 
interventies zoals Dit is jouw leven en 
Voluit leven voor mensen die na een 
PTSS-behandeling nog een laag welbevin-

den hadden effectief ten opzichte van een 
controlegroep. Bovendien is gebleken dat 
de aanwezigheid van welbevinden de kans 
op terugval verkleint, benadrukt Bohl-
meijer. ‘Dat is dus economisch gezien inte-
ressant.’

Werkplezier
Werken met een positieve focus blijkt ook te 
zorgen voor minder burn-out bij hulp-
verleners, vertelt Bannink. En onderzoek 
naar positieve cognitieve gedragstherapie 
bij depressie aan de Universiteit van 
 Maastricht waaraan ze meewerkte, liet niet 
alleen goede resultaten zien voor patiënten, 
maar ook behandelaren waren enthousiast. 
‘Dat is interessant, omdat dit kan bijdragen 
aan hun werkplezier.’

Wat laat wetenschappelijk 
 onderzoek naar positieve  
psychiatrie nog meer zien?
Bohlmeijer: ‘Het effect van ons 
 achtweekse trainingsprogramma Goed 
leven met een psychische aandoening 
is net onderzocht voor mensen met een 
bipolaire stoornis. Hun welbevinden 
neemt significant toe ten opzichte van 
care as usual. Dit effect is na zes maan-
den nog aanwezig. Ook is net een publi-
catie verschenen naar de effecten van 
het trainingsprogramma Voluit leven. 
 In een grote trial leerden driehonderd 
55-plussers met angstklachten om 

Fredrike Bannink is klinisch psycholoog 
en jurist. Ze schreef ongeveer vijftig 
 boeken, waaronder Positieve  Psychiatrie 
(2018, met Frenk Peeters). Ze begeleidt 
 organisaties en geeft trainingen in onder 
meer positieve psychiatrie. 
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daar, soms pas na decennia, met behulp 
van ACT en mind fulness niet meer 
tegen te vechten. Zij vertelden dat dit 
een bevrijding betekende. Dat is een 
soort levenskunst en leert mensen beter 
met het “rauwe” van het leven omgaan.’

Welke interventies biedt de  
positieve psychiatrie?
Bannink: ‘Je kunt bijvoorbeeld gebruik-
maken van positieve imaginatie en je 
patiënt vragen: hoe ziet je gewenste 
 toekomst eruit? Of: hoe ziet je best 
 mogelijke zelf eruit? Psychiater Milton 
Erickson vroeg al in de jaren zeventig aan 
zijn patiënten: “Stel, ik kom je over zes 
maanden tegen en je vertelt me dat het 
beter met je gaat. Hoe ziet je leven er dan 
uit? Welke obstakels kwam je tegen en 
hoe heb je die overwonnen?”’ 
Bohlmeijer: ‘Positieve psychiatrie is 
erg op de verbeelding gericht. Twee 
weken lang enkele minuten per dag 
gewenste vooruit gang visualiseren, 
zorgt voor meer hoop en optimisme.’ 
Bannink: ‘Ook bewezen effectief is één 
dag per week vijf aardige dingen doen 
voor een ander.’ Bohlmeijer: ‘Er is veel 
onderzoek gedaan met interventies van 
een of twee weken. Zo zijn er zo’n dertig 
studies gedaan waarin mensen een 
week brieven schrijven aan een persoon 
die ze dankbaar zijn, of een dankbaar-
heidsdagboek bijhouden. De effecten 
zijn gering. Pas als je zes weken ver-
schillende oefeningen doet, zie je die 
behoorlijk toenemen. Dan gaat het 
 dieper en gaat het ook ingrijpen op 
 existentiële angsten, zoals het besef dat 
alles in het leven voorbijgaat.’ Ñ

Prof. dr. Meike Bartels is hoogleraar 
 Genetics and  Wellbeing aan de VU 
 Amsterdam. Ze ontving een ERC 
 Consolidator grant en is President van  
de Behavior  Genetics Association en 
 President-Elect van de  International  
Positive Psychology  Association.

HOOGLERAAR MEIKE BARTELS: ’GELUK IS GEDEELTELIJK  
GENETISCH BEPAALD, MAAR ZEKER OOK BEÏNVLOEDBAAR’

Verschillen in geluksgevoel tussen mensen worden voor veertig procent bepaald door 
 genetische verschillen, weet Meike Bartels, hoogleraar Genetics and Wellbeing aan de VU. 
‘Maar dat betekent niet dat dit vastligt. Iedereen aan wie je een interventie aanbiedt, kan 
opschuiven naar een hoger geluksniveau. Alleen zal dat voor de een makkelijker gaan dan 
voor de ander. Vergelijk het met sporten. Met een trainingsprogramma zal iedereen vooruit-
gaan, maar kan de één uiteindelijk een marathon lopen en de ander vijf kilometer.’ Verschillen 
in geluksgevoel worden dus voor zestig procent bepaald door invloeden uit de omgeving. 
‘Maar welke dat zijn, is breed en complex. Het is bovendien voor iedereen verschillend’, aldus 
Bartels. Uit een recent groot onderzoek op basis van postcode bleek dat veiligheid een vrij 
sterk bepalende factor is. ‘Wat we ook weten, is dat iedereen het belangrijk vindt ertoe te 
doen voor anderen. Maar sommigen hebben daarbij aan één persoon voldoende, terwijl 
anderen veel mensen nodig hebben.’ Psychiaters moeten volgens Bartels daarom oog 
 hebben voor de individuele verschillen tussen mensen. ‘We moeten af van het idee one size 
fits all. Zo worden veel mensen gelukkiger van sporten, yoga of mindfulness, maar dat geldt 
niet voor iedereen. Belangrijk is dat je uitvindt wat bij je past en voor jou werkt. En dat je óók 
weet waarvan je ongelukkig wordt. Wat ook helpt, is accepteren wat je niet kunt.’ Onder geluk 
verstaat ze: je goed voelen en goed functioneren. ‘Ik zie geluk niet zozeer als een eindpro-
duct, maar eerder als katalysator. Het mooie is: je kunt eraan werken en als je je beter voelt, 
ga je ook weer beter functioneren. Het is een circulair verband.’
Bartels hoopt dat op de lange termijn meer ruimte komt voor genetische verschillen in de 
 psychiatrie. ‘Psychiaters zullen dan wellicht mensen met een hoge genetische aanleg voor 
geluk vooral positieve psychologie-interventies aanbieden, mensen met een hoge genetische 
aanleg voor depressie medicatie voorschrijven en mensen met een lage genetische aanleg voor 
geluk of depressie cognitieve gedragstherapie aanbieden. Maar dit is nog toekomstmuziek.’

Bartels: ‘Weet waarvan je 
ongelukkig wordt en 
accepteer wat je niet kunt’


