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Behandeling van chronisch psychiatrische patiënten: de  

bloesemroute
1
 

E.M. Baas  

 

Ziehier een willekeurige huiskamer van een Long Stay afdeling.  

 

Wat valt u hieraan op?  

1. De bewoners ontbreken. Wanneer u toevallig op koffie- of etenstijden  

binnenkomt zijn ze aanwezig, maar de rest van de dag treft u de  

huiskamer min of meer leeg aan: de bewoners hebben zich grotendeels  

op hun kamer, in bed of elders teruggetrokken; een enkeling is op de  

Activiteiten Dienst te vinden.   

2. Het lijkt wel een wachtkamer, het is er kaal, vies en ongezellig; er  
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wordt niet ‘geleefd’.   

3. Ook al zitten er een of meer bewoners, zelden zult u bij hen een  

verpleegkundige aantreffen.   

Een wat gechargeerd beeld misschien, maar voor degenen, die in de 

chronische psychiatrie werken maar al te herkenbaar.  

Laten we ervan uitgaan dat dit niet een door ons beoogd therapeutisch 

leefklimaat is: hoe komt het dan, dat het er zo uit ziet?  

- negatieve symptomatologie, zult u zeggen!   

Chronisch psychiatrische patiënten en vooral chronische schizofrene 

patiënten trekken zich veel terug, zijn apathisch en initiatiefloos, ze 

‘overleven’ als het ware. Trouwens, ook de positieve symptomen dragen 

hiertoe bij: door wanen, hallucinaties en verwardheid zijn de patiënten 

vaak angstig, vijandig en wantrouwend, dus liever niet in elkaars 

gezelschap.  

- en dat wachtkamer idee?  

Tja, het is algemeen bekend dat deze patiënten niets om een mooie 

inrichting geven, ze ‘verpunken’ de boel zelf, niets is veilig voor hen. Er  

wordt niet ‘geleefd’ in de huiskamer, men zit en rookt.  

- en waar is de verpleging?   

De verpleging is opgeleid om gedragsproblemen op te lossen, gedrag te 

reguleren.  

- Maar valt hier nog wel wat te reguleren?   

Jazeker, bij agressie, acting out gedrag is men snel ter plekke. Daar is de 

bezetting dan ook op afgestemd: het bewaken van de ‘rokende rust’.  

 Laten we eens kijken naar de behandeling, die wij deze patiënten  

bieden. De traditionele behandeling richt zich op sickness-reduction, dat 

wil zeggen op het doen afnemen van klachten en symptomen,  

bijvoorbeeld het behandelen of voorkomen van een psychose, het 

hanteren en reguleren van gedragsstoornissen. Daarnaast maken de 

meeste ziekenhuizen tegenwoordig in meer of mindere mate gebruik van 

revalidatie- en/of rehabilitatieprogramma's (Farkas & Anthony, 1989; 

Slooff, 1994). Soms in de vorm van een  cursus van een aantal 

maanden, zoals in de Alm, de onderzoeks-revalidatieafdeling van het 

P.C. Licht en Kracht in Assen, waar gewerkt wordt met nauwkeurig 

omschreven Revalidatiemodulen. Maar soms ook langdurig, deel 

uitmakend van het reguliere behandelaanbod bijvoorbeeld aan de hand 

van de Individuele Rehabilitatiebenadering die ontwikkeld is aan de 
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Universiteit van Boston en in Nederland is geïntroduceerd door de 

Stichting Rehabilitatie '92 in Rotterdam.   Deze rehabilitatieprogramma's 

werken allen min of meer volgens dezelfde route:                                                                                         

1. Het stellen van doelen.   

2. Het multidisciplinair afstemmen van de doelen.   

3. Het opstellen van stappenplannen per subdoel en het formuleren van 

doelgedragingen per stap.   

4. Het trainen van de doelgedragingen.   

5. Het evalueren van de ontwikkelingen.                                              

 Een lang traject, zelfs de hoofdopleider van Stichting Rehabilitatie 

'92, dr. Droes vraagt zich af: waarom lijkt deze route op een heel lange 

ladder met heel veel sporten? Een realistisch man overigens, die de 

ladder begint met: doelvaardigheid van de patiënt beoordelen en 

bevorderen. De groep patiënten, die wij niet in onze huiskamer hebben  

aangetroffen, heeft immers meestal geen doelen, laat staan dat ze  

gemotiveerd is deze ellenlange ladder te gaan beklimmen. Zo schrijft de  

bewonersraad van de R.I.B.W. Queridostichting in reactie op de  

rehabilitatiebenadering: “Als een bewoner geen behoefte voelt tot  

verandering dient dit gerespecteerd te worden; dus niet een rotsvast  

uitgestippeld traject, dat koste wat kost afgelegd moet worden. En hoe  

vaart de begeleiding, de verpleging bij deze programma's?”               

 Binnen een organisatie, die als geheel bereid is te werken volgens de 

rehabilitatiebenadering, bieden deze programma's veel houvast aan de  

begeleiders: iedereen werkt volgens vaste modulen, men weet precies 

wat men moet doen om een bepaald doelgedrag bij een bewoner te 

ontlokken. Echter, de implementatie van de rehabilitatiebenadering in 

een organisatie blijkt vaak moeizaam te verlopen: het ontbreekt aan  

noodzakelijke randvoorwaarden te weten:   

- niet alle medewerkers worden getraind, zodat collega's het vaak niet 

kunnen bijbenen,   

-  er is geen consensus,   

- samenwerking van verschillende disciplines loopt niet goed, enz.  

Dan pakken deze programma's heel anders uit: ze duwen de verpleging 

in een rol, waarbij ze hemel en aarde moeten bewegen om juist dat 

gewenste gedrag van de bewoner gedaan te krijgen. Dat leidt tot 

machteloosheid bij de verpleging en een afdelingsklimaat, waarbij 

bewoners als onbehandelbaar, ongemotiveerd of op z'n slechtst als lui 

worden gezien.                                                                                   
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 Naast de zojuist omschreven planmatigheid, worden de  

rehabilitatieprogramma's gekenmerkt door enerzijds het gericht zijn op 

het compenseren van functionele belemmeringen en de handicap en het 

accepteren van de kwetsbaarheid van patiënten. Anderzijds door de 

gedragsmatige aanpak, men is gericht op responsen.   

  Kort gezegd: men focust op een bepaald doelgedrag, beloont elk 

gedrag in die richting, negeert of straft ongewenst gedrag, alles volgens 

een rationeel plan. Het leven van een bewoner wordt hierbij als het ware 

gereduceerd tot: doe ik het hier goed of niet, laat ik het gewenste gedrag 

volgens het plan van deze begeleider zien? Veranderen de contingenties 

echter bijvoorbeeld doordat de bewoner naar een beschermde woonvorm 

verhuist, na een geslaagde training, dan blijkt vroeg of laat dat hij niets 

heeft opgebouwd. Waarom zou het leven van deze patiënten alleen 

gestuurd kunnen worden volgens rationele plannen? Zo gaat dat toch 

ook niet in ons eigen leven? Heeft u, toen u zich realiseerde dat u toch 

liever niet alleen door het leven wilde, een stappenplan opgesteld?  

  Waar laten u en ik ons dan door leiden? Laten we eens kijken hoe de 

constructionele benadering ons doen en laten verklaart, want daar zijn 

we hier tenslotte voor. Deze benadering kent aan omgevingsaspecten, 

dat wil zeggen datgene wat zich buiten ons voordoet, het grootste 

gewicht toe (Bakker-de Pree, 1987, 1991). Zij maakt gebruik van de 

conditioneringtheoretische visie, waarin omgevingsaspecten bepalend 

zijn voor iemands doen en laten en ook iemands welbevinden. 

   Conditioneringtheoretisch gesproken draait iemands bestaan om de 

interactie tussen hemzelf en zijn omgeving. Ieders omgeving bevat 

aspecten die attractieve stimuli zijn en aspecten, die aversieve stimuli 

zijn. Of liever gezegd: aspecten die attractieve dan wel aversieve stimuli 

geworden zijn. Aversieve stimuli ontlenen hun aversiviteit aan hun 

connectie met bestaansbedreiging in letterlijke zin. Attractieve stimuli 

ontlenen hun attractiviteit aan hun connectie met bestaansbevordering in 

letterlijke zin. Welke omgevingsaspecten voor iemand attractieve, dan 

wel aversieve stimuli zijn geworden, hangt af van welke connecties hij 

of zij in eigen leven is tegengekomen. Dit soort ervaringen heet 

conditionering. Gezonde mensen zoeken meestal uit zichzelf levens-

bevorderende situaties op en vermijden of ontsnappen aan levens-

bedreigende situaties. Omdat chronisch psychiatrische patiënten uit 

zichzelf niet geneigd zijn levensbevorderende situaties op te zoeken zijn 

wij in het kader van een zorgvernieuwingsproject op Brinkgreven gestart 



DE BLOESEMROUTE 

  5 

 

met de constructionele benadering. Deze benadering is dus 

stimulusgericht en niet gedragsmatig. Ze is functioneringsgericht, 

gericht op uitbreiding van het niet problematische functioneren van 

patiënten, het doen en laten dat door hen als goed, prettig en veilig wordt 

ervaren.  

  De constructionele benadering is een vorm van ‘behandelende zorg’ 

die niet gebruik maakt van van te voren nauwkeurig omlijnde plannen, 

maar werkt volgens de zo genaamde ‘bloesemroute’ strategie (Andreoli, 

1993). De essentie van een bloesemroute is dat je kunt starten waar je 

maar wilt, er is geen eindbestemming, je kan de route met de klok mee 

of tegen de klok in  volgen. Er is dus niet echt een geprogrammeerde 

route of einddoel. Sommigen zeggen dat het enige feedback 

mechanisme tijdens de bloesemroute de verschijning van de wegwijzers 

is, die je informeren of je nog wel op de route zit. Wij geloven dat niet: 

het belangrijkste feedbackmechanisme voor de meeste mensen zal 

waarschijnlijk zijn: genieten we van deze tocht. Dus zal het route 

volgend gedrag  voornamelijk gecontroleerd worden door dit algemene 

doel. De mensen die de routebeschrijving maken zijn zich ook terdege 

bewust van dit controlemechanisme: ze geven u heel wat toeristische 

informatie buiten de bloesems om: bijvoorbeeld als u tijd heeft is het de 

moeite waard om museum X te bezoeken of er is een goed visrestaurant 

in dorp Y. Het richtinggevende principe bij onze ‘behandelende zorg’ is 

dus niet een geprogrammeerde route of een geprogrammeerd einddoel.  

  Onze activiteiten worden echter gestuurd door een regelmatig 

toetsen aan ons algemene rehabilitatiedoel, dat als volgt is gedefinieerd: 

het proces dat tot doel heeft het functioneren van de patiënt naar eigen 

tevredenheid te optimaliseren in alle voor hem/haar relevante situaties, 

waarvoor de patiënt in principe zelf kan kiezen. Kortom: is hij er goed 

aan toe of niet, ervaart hij het als prettig wat hem geboden wordt.                                                                               

 Essentieel bij de constructionele benadering is het uitgangspunt dat 

iemand alleen kan functioneren naar eigen tevredenheid als zijn 

persoonlijke omgeving hem voorziet in aanknopingspunten voor dit 

functioneren. (Er moet wat te genieten zijn op de bloesemroute, zelfs als 

je allergisch bent voor stuifmeel of niet houdt van musea en vis.)  

De aanwezigheid van deze aanknopingspunten oftewel discriminatieve 

stimuli is niet voldoende: zij moeten ook ontdekt, ‘gezien’ worden door 

de betreffende persoon. Hier ligt de taak van de verpleging: niet alleen in 

het de bewoner helpen ontdekken van aanknopingspunten in zijn directe 
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omgeving, maar ook in het verkennen en ontdekken van nieuwe  

omgevingen. Daarbij worden verschillende methodische invalshoeken 

gebruikt om de bewoner uit te lokken tot functioneren, bijvoorbeeld:   

 

- Sleeptouwmethode: hierbij neemt een verpleegkundige de bewoner 

zowel in als buiten de woning mee bij zijn bezigheden: mogelijk zit er 

iets bij wat bij het functioneringsbereik van de bewoner past.  

- Huis en Haard project: hierbij wordt bewust en projectmatig iets 

veranderd in de normale gang van zaken in de algemene structuur in en 

rond de groepswoning, bijvoorbeeld zelf de was doen, een taart bakken, 

soep koken, enz. De bedoeling hiervan is om binnen de algemene 

structuur op de achtergrond geraakte kansen voor functioneren weer 

eens sterk in beeld te brengen en de bewoner te laten ervaren wat dit 

hem kan opleveren.   

- Structuur bieden: voordeel van het gebruik maken van een algemene 

structuur is dat bewoners zich er vaak als vanzelfsprekend bij aanpassen 

en dat je niet steeds iets van een bewoner gedaan moet zien te krijgen. 

De kunst is die algemene structuur te bieden, die de meeste kansen biedt 

om tot functioneren te komen. Wanneer bijvoorbeeld tijdens een Huis en 

Haard project is gebleken dat zelf koken aan een aantal bewoners 

aanknopingspunten biedt, kan men overwegen of zelf koken niet in de 

algemene structuur kan worden ingepast. Bij deze strategieën is er geen 

keurslijf van geprogrammeerde routes of einddoelen, noch voor de 

bewoner, noch voor de begeleiders. Het geeft de bewoner volop ruimte 

om te leren van zijn ervaring en de verpleging is vrij die activiteiten uit 

te zoeken, die zij geschikt achten of die hen zelf aanknopingspunten 

bieden om te functioneren. Het gedrag van de verpleging wordt daarbij 

gestuurd door twee dingen: de keus van de bewoner en het professionele 

toetsen aan een algemeen doel/uitgangspunt: voelt hij/zij zich goed of 

niet, waarbij de (impliciete of expliciete) beoordeling in principe aan de 

individuele bewoner zelf wordt overgelaten.  

Resultaten 

Het genoemde zorgvernieuwingsproject vindt plaats op een Long Stay 

afdeling van 12 bewoners en is tegelijk een pilot onderzoek naar het 

effect van de constructionele benadering bij chronisch psychiatrische 

patiënten. Er is hierbij gekozen voor een kwalitatieve beoordeling van 

het functioneren van elke bewoner door de verpleging, dat wil zeggen 
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voor elke bewoner werd een aparte observatielijst ontworpen. Hierdoor 

is het mogelijk het functioneren van elke bewoner op verschillende 

momenten in het jaar af te zetten tegen zijn/haar baseline. Hoewel we 

nog geen onderzoeksresultaten hebben, aangezien het project nog loopt, 

zijn er met het blote oog al enige veranderingen waar te nemen.  

Een aantal bewoners haakt makkelijk aan bij de activiteiten, die hen 

geboden worden en je kan zien dat het hen goed doet. Het biedt hen 

houvast in de leegte op de afdeling. Anderen haken slechts af en toe 

actief aan, maar raken regelmatig ‘passief’ betrokken, door bijvoorbeeld 

reacties te geven vanuit een hoek van de kamer, te kijken of te genieten 

van de bedrijvigheid om zich heen. De verpleging is enthousiast over 

deze manier van werken: het biedt hen nieuwe handvatten, waardoor ze 

weer greep op het afdelingsgebeuren krijgen. Ieder blijkt zo zijn eigen 

favoriete activiteiten te hebben: de een kookt en bakt graag, een ander 

gaat zwemmen met een paar bewoners, weer een ander is creatief bezig 

of doet huishoudelijke klussen. Het betrekken van bewoners bij de 

geboden activiteiten zonder dat dit een dwingend karakter krijgt, blijkt 

het moeilijkste aspect van deze benadering. Toch heeft de verpleging al 

doende veel ervaringskennis opgebouwd. Werkbare strategieën blijken 

soms min of meer toevallig ontdekt te worden. Een verpleegkundige, die 

nog nooit iets had gebakken vroeg: ‘Wie helpt mij een appeltaart 

bakken?’ Door zijn hulpeloze houding bleek hij een appèl te doen op een 

bewoonster, die nooit ergens voor te porren is. ‘Jij weet vast wel wat je  

er voor nodig hebt’ zei hij, met als gevolg dat mevrouw mee ging  

boodschappen doen. Samen hebben ze alle ingrediënten in een kom  

gedaan, waarop veel medebewoners commentaar hadden: zo hoorde het  

in ieder geval niet, zou dat wel goed komen? Kortom: een groot succes  

en het smaakte ook nog!   

 Tot slot wil ik voor u nog eens de belangrijkste kenmerken van de 

gangbare rehabilitatieprogramma's en de constructionele benadering 

naast elkaar zetten:  

Rehabilitatieprogramma's 

* gericht op:  

    - herkennen en accepteren van kwetsbaarheid   

    - compenseren van functionele belemmeringen en handicap   

    - ontwikkelen van doelgedrag (copinggedrag, effectief rolgedrag      

 enz.)  
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 ∗ gedragsmatig, gericht op responsen  

 * planmatig, geprogrammeerde route, geprogrammeerd einddoel   

Constructionele benadering  
* functioneringsgericht, gericht op uitbreiding van het niet  

problematische functioneren: doen en laten dat als goed prettig en  

veilig wordt ervaren                                                                                       

∗ stimulusgericht, omgevingsgericht                                                        

∗ bloesemroutestrategie: voor elk wat wils  

En dan keren we nu nog even terug naar de huiskamer aan het begin van 

mijn verhaal. Hoe ziet hij er nu uit bij deze constructionele benadering?  

 

 Voila!   
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