In het eerste deel van dit artikel, dat verschenen is in het vorige nummer, werd
reeds een inleidende uitleg gegeven omtrent de betekenis van het begrip ‘antropopsychiatrie’. De antropopsychiatrie maakt duidelijk dat psychopathologie integraal deel uitmaakt van ons mens-zijn. Uit deel 1 van dit artikel kon men bovendien reeds afleiden dat psychopathologie niet enkel een kernbegrip is, maar dat
het ook geënt is op een aantal premissen. In wat volgt zullen we deze stellingen
toelichten.
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Psychopathologie: grijpen of begrijpen?
De eerste premisse is reeds verwoord: psychopathologie is ‘des menschen’ en geen
cluster van symptomen als uiting van een ziekteproces dat van ‘buitenaf’ komt. Dit
laatste refereert aan het medische model en houdt ook de visie van een noodlot in:
‘Het moet juist mij overkomen! Waarom ik?’
Een tweede stelling houdt verband met de psychische realiteit (1). Als eerste punt is
het belangrijk te beseffen dat dit bestaat. Het lijkt vanzelfsprekend te zijn, maar dat is
echter niet zo indien we naar de psychiatrische praxis kijken, waar (te)veel aandacht
aan louter symptomen gegeven wordt (wat een resultaat is van de ‘DSM-bilisering’)
(2). Naar symptomen grijpen heet dat. Of het nu angststoornissen zijn, de symptomen
van ADHD, of de criteria voor CVS, wat ontbreekt is het perspectief van de psychische realiteit zoals Freud die al aan het licht stelde:
“Heeft men de onbewuste wensen, in hun laatste en waarste vorm gegoten, voor zich
liggen, dan moet men wel zeggen dat de psychische realiteit een bijzondere bestaans
modus is, die men niet met de materiële realiteit mag verwarren.” (3, p. 580-1).
“Deze fantasieën bezitten psychische en geen materiële realiteit, en allengs leren wij
inzien dat in de wereld der neurosen de psychische realiteit doorslag geeft.” (4, p.
523).
Wellicht kunnen we zijn stelling tot het volledig veld van de menselijke psychopathologie doortrekken - wetende dat Freud ook een ruime interpretatie aan het concept
‘neurose’ gaf (denk maar aan zijn begrip ‘narcistische neurose’, wat nu als ‘psychose’
wordt beschreven).
Dit leidt tot de niet onbelangrijke hypothese dat de patiënt,verstrikt in psychopathologie, zonder het in rekening brengen van de psychische realiteit niet kan begrepen,
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laat staan behandeld worden. Bovendien is er de werkelijkheidswaarde van de psychische realiteit. Laplanche en Pontalis omschrijven dit als volgt:
“Het betreft niet enkel het veld van de psychologie met zijn eigen realiteit en open voor
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is, een perverse act of een dwangsymp-

vormt psycho-educatie over psychose

geerd kan worden. Waar zijn we immers

toom, het is reëler dan de werke

een goede case study. Zoals bekend wil

mee bezig (11) als we de herstelpogingen

lijkheid… Vandaar dat de weg van de

deze begeleidingsmethode de patiënt en

als ‘ziekelijk’ bestempelen? Wat is in dat

rede en de cognitie tekortschiet om deze

de familie inlichten over wat psychose is

geval een alternatief voor de psycho-

onvrijheden aan te pakken in het kader

en wat de behandeling ervan inhoudt.

educatie? Dramatischer gesteld: kan de

van een behandeling.

Zo hoopt men het ziekte-inzicht en de

psycho-educatie nog gered worden?

teitswaarde heeft” (5, eigen vertaling).

therapietrouw te vergroten. Opvallend is
Er is echter nog een ander aspect aan (de

dat er veel aandacht wordt besteed aan

De fenomenologie biedt echter een uit-

werkelijkheidswaarde van) de psychi-

het leren omgaan met en remediëren

weg. Vooral de groep van Kopenhagen

sche realiteit, namelijk de inherente

van de positieve symptomen, zoals wa-

met Josef Parnas (12) als spilfiguur en de

band die er is tussen het individuele en

nen, hallucinaties en ontwrichtend (ge-

groep rond Gerd Huber (Bonn) en Joa-

het gemeenschappelijke, de gemeen-

desorganiseerd) denken en gedrag. Wan-

chim Klosterkötter (Köln) hebben basis-

schap. Psychische realiteit is niet enkel

neer (h)erkend wordt dat dit symptomen

symptomen van de schizofrene ‘Gestalt’

een persoonlijke aangelegenheid.
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In deze context bekijken we het recente
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Ook het citaat van Marc de Kesel (7) is
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dat hij ook een pathoanalytisch stand-

Envoi: van noodlot
naar lotgenoot

Deze peripetieën over psychische reali-

punt inneemt (zonder het zo te benoe-
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teit leiden tot de vaststelling dat deze
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De Schicksalsanalyse van Szondi laat
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een ander geluid horen. Zelfs al werd het
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‘Mededogen’ daarentegen betekent be-
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apparaat…).
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mengeling van goed en kwaad” (ibidem,
Daarnaast is er de instantie van het ‘Ik’
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die hij – Heidegger indachtig – een trans-

De Engelse vertaling van ‘lotgenoot’

cendente functie toeschrijft. Vanuit zijn

geeft dit nog duidelijker weer: compa

kracht als ‘pontifex oppositorum’ – Jung

nions in distress…

indachtig – draagt het Ik in zich de mo-

En dat zijn we toch allemaal…?

gelijkheid om een nieuwe richting te kiezen en (radicale) keuzes te maken, zowel ‘in ziekte als gezondheid’. Het

Met dank aan Bea De Rouck voor het zorgvuldig nalezen van de
tekst en de welgekomen suggesties.

spreekt vanzelf dat, ten eerste, dit niet
enkel om bewuste keuzes gaat en, ten
tweede, dat omgevingsinvloeden belangrijk blijven. Zo is het bekend dat bijna iedere persoon in een depressie kan
belanden bij het meemaken van drie of
meerdere ernstige life events op één jaar
tijd (13). Recent toonde Verhaeghe (14)
overtuigend de diepgaande analyse van
de neoliberale maatschappij en de weerslag – of beter gezegd mokerslag – op de
huidige mens aan.

Nota’s
1.
Dus tegen het vooroordeel in dat psychoanalyse ‘de
meest individuele expressie van de meest individuele
emotie is’…
2.
‘Moet je waan en psychische gezondheid scherp scheiden of is het eerste niet alleen verenigbaar met, maar
zelfs een voorwaarde voor het laatste?’ (p. 10).
3.
In tegenstelling tot de DSM geïnspireerde psychiatrie die
in de nieuwe editie wellicht liever het concept van ‘schizofrenie’ zou opheffen, aarzelen deze fenomenologische psychiaters niet om van een schizofrene Gestalt als
pathognomisch voor schizofrenie te spreken.
4.
Dit is een andere benaming – naast ‘driftenleer’ en ‘pulsioneel systeem’ - om de theorie en praktijk van Szondi
te karakteriseren.
5.
Dit valt voor een groot deel samen met het psychoanalytische begrip van het subject.

Ten tweede: uit het bovenstaande blijkt
het ongemeen grote belang – nog onvol-
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