


Herstel-Lab

- Uitgangspunt voor het Herstel-Lab is dat een houding van onderzoek op zichzelf al 
herstelbevorderend is. Onderzoek naar jezelf (zelfonderzoek), maar ook onderzoek door 
ervaringen met anderen te delen (gezamenlijk onderzoek).

- Ontwikkeling van werkvormen om dit onderzoek te doen. Gespreksvormen, werken 
met schrijfopdrachten maar ook creatieve en lichaamsgerichte werkvormen.



Programma: Spinoza en herstel van psychische problemen

1) Danser en organisatieadviseur Peter Rombouts vertelt kort iets over zijn werk, en 

de relatie tussen lichaam en geest.

2) Dansvideo van Peter over huiselijk geweld.

3) Ideeën van de filosoof Spinoza over hoe je een gelukkig leven kunt leiden.

4) Fragment video-interview met Maarten Muis.

Pauze

6) Meer fragmenten video-interviews van ervaringsdeskundigen.

7) Toekomstplannen Herstel-Lab



Peter Rombouts

- Danser. Was drie keer wereldkampioen Argentijnse Tango.
- Studeerde beleid- en organisatiewetenschappen.
- Studeerde veranderkunde, 'Advanced Change Methodologies'. 
- Regisseur van het platform ‘Muzisch Werken’, Hogeschool van de Kunsten in 
Utrecht.
- Ontwikkelde een praktijk waarin hij problemen van organisaties danst. En 
vervolgens met leden van die organisatie in gesprek gaat over de dans.
- Maakte een aantal dansvideo’s over professionele praktijken / maatschappelijke 
problemen.



Pilot Herstel-Lab

Verschillende activiteiten gedaan, vooral veel mooie/persoonlijke gesprekken gevoerd. 
Dat was leuk en hoop. Maar mijn hoop was om een proces op gang te brengen waarbij 
deelnemers eigen activiteiten gingen ontwikkelen. Dit is minder gelukt. Bij platform 
‘muzisch werken’ in Utrecht gaat dit juist heel goed.



Passiviteit 

- Passiviteit is iets dat vrij algemeen ervaren wordt bij mensen met psychische 
problemen.

- In dezelfde tijd was ik om een andere reden (ecologie) Spinoza aan het lezen.

- Spinoza is de filosoof van activiteit, beweging en vrijheid. Heeft hele duidelijke ideeën 
over passiviteit.



Baruch de Spinoza (1632-1677)

Spinoza wordt als een van de belangrijkste filosofen in de geschiedenis van de filosofie 
beschouwd.

Politieke vluchteling
- Hij werd verstoten uit de Joodse gemeenschap in Amsterdam (het verhaal gaat dat er in 
die tijd een aanslag op hem gepleegd is). Hij mocht zijn familie de rest van zijn leven 
niet meer zien.
- Kreeg toen hij in Voorburg woonde problemen met de plaatselijke dominee.
- En later toen hij in Den Haag woonde kwam hij in de problemen met de aanhangers 
van de Oranje familie (voorouders van ons huidige koningshuis).
- Bijna al zijn boeken zijn in eerste instantie onder een pseudoniem gepubliceerd.

.



Spinoza: een frisse blik op ‘psychische problemen’

- In de tijd van Spinoza (17e eeuw) bestond er nog geen psychologie en psychiatriet. Er 
waren; geen diagnoses, geen medicatie, geen hulpverlening, geen dagbesteding, geen 
herstelbeweging…

- Hiermee biedt het werk van Spinoza ons een kans om los van bestaande ideeën, als het 
ware ‘opnieuw’ naar psychische problemen te kijken.



Spinoza: kerngedachten

– Ieder mens (maar volgens Spinoza ook ieder ding) streeft ernaar zijn eigen natuur te 
realiseren.
– In de wereld is er van alles dat invloed op onze lichamen heeft: andere mensen, 
organisaties, voedsel, weersomstandigheden, muziek, politiek, huisvesting, enzovoort.  
Spinoza spreekt hierover in termen van ‘aandoeningen’ .
– Een ‘aandoening’ is de manier waarop ons lichaam wordt ‘aangedaan’. Een 
‘aandoening’ kan een lichamelijke reactie zijn; honger of de beleving van warmte, maar 
ook een emotie; verdriet of vreugde.
– Sommige aandoeningen vergroten ons handelingsvermogen en andere aandoening 
verkleinen ons handelingsvermogen.
– De vergroting van ons handelingsvermogen gaat samen met positieve emoties 
(vreugde). De verkleining van ons handelingsvermogen gaat samen met negatieve 
emoties (verdriet, boosheid, wrok).



Spinoza: activiteit en passiviteit
- Volgens Spinoza is activiteit de manier om een gelukkig leven te leiden. Activiteit gaat 
samen met vreugde of blijdschap.

– Activiteit is niet hetzelfde als veel doen. Activiteit is het realiseren van je eigen natuur.

– Passiviteit is niet hetzelfde als weinig doen. Het is je afhankelijk van andere mensen, 
negatieve emoties en andere ‘aandoeningen’ die voorkomen dat je je eigen natuur 
realiseert.

– Als je moe bent en je gaat slapen ben je in de termen van Spinoza actief; je realiseert je 
eigen natuur. Terwijl de workaholic die gedreven wordt door eerzucht, geldzucht en/of 
het verlangen om het andere mensen naar de zin te maken passief is. Een worhaholic is 
‘verslaafd’. Net als de middelenverslaafde die er van alles aan doet om zijn middel te 
komen.



Spinoza: lichaam en geest

– Volgens Spinoza zijn ‘lichaam’ en ‘geest’ twee perspectieven op hetzelfde. Hij is dan 
ook een groot voorstander van het oude Griekse idee van ‘een gezonde geest, in een 
gezond lichaam’. 

- Taak van de geest is om het lichaam te sturen. ‘Aandoeningen’ van het lichaam in 
gepaste handelingen om te zetten. Als je honger hebt moet je zorgen dat je iets te eten 
krijgt. Als een situatie je boos maakt moet je kijken of je de situatie kan veranderen of 
een manier kan vinden om je met de situatie te verzoenen.

- Je kunt je handelen sturen door de rede en door intuïtie.

- Intuïtie is volgens Spinoza de hoogste vorm van kennis.



Spinoza: samenwerking, samenleving

– Mensen maken deel uit van de samenleving en de fysieke wereld. Het idee dat we 
alleen zouden kunnen zijn is een illusie.

– Door samen te werken kunnen we ons handelingsvermogen vergroten. Samen werken 
en samen leven is een grote bron van vreugde voor mensen.

- Maar samen werken en samen leven is niet altijd makkelijk, want ieder mens streeft er 
naar zijn eigen natuur te realiseren. De kunst is om ‘composities’ aan te gaan die het 
handelingsvermogen van de betrokkenen vergroten.

– De ideale samenleving/organisatie biedt mensen een eerlijk speelveld waarin zij de 
kans krijgen om in samenwerking met anderen hun eigen natuur te realiseren.





‘Psychische problemen’ zijn vormen van passiviteit

- Wat we nu ‘psychische problemen’ noemen beschrijft Spinoza als vormen van 
passiviteit. Als we passief zijn (hoe actief we hierbij ook kunnen lijken) lijden we aan de 
‘aandoeningen’ die zich aan ons voordoen. We raken afhankelijk van deze 
‘aandoeningen’.

- Passiviteit heeft zowel te maken met afhankelijkheid van negatieve emoties, als 
afhankelijkheid van sociale condities.

- Slavernij, loon-slavernij, armoede, dakloosheid, onderdrukking, misbruik, gebrek aan 
inspraak, gebrek aan macht, gebrek aan onderwijs etc. maakt afhankelijk en dus passief.



Trauma

- Het idee van ‘trauma’ bestond nog niet in de tijd van Spinoza.

- Wel was Spinoza van mening dat de ‘aandoeningen’ sporen achterlaten in het lichaam 
van een persoon. Hiermee is hij een grondlegger geweest voor de huidige 
lichaamsgerichte benaderingen van trauma.

- Trauma’s en andere negatieve ervaringen met andere mensen (denk aan de video over 
huiselijk geweld) kunnen het vermogen van mensen om samen te werken en samen te 
leven flink aantasten. Dit beperkt het handelingsvermogen. Het maakt passief.



Vormen van passiviteit

niks doen: depressie, isolement

herhalingsgedrag: verslavingen (middelen en gedrag), obsessies, dwangmatigheid

je afhankelijk maken van andere mensen: ongelijkwaardige relaties aangaan, (te) 
plichtsgetrouw zijn, mensen willen helpen / redden, drama’s, conflicten, intriges, 
roddelen, agressie

teveel denken: twijfelen, piekeren, je zorgen maken, (te grote) plannen maken, 
uitstelgedrag, fantasieën, wanen







Maarten Muis – anders zijn

- Maarten was als kind een energieke jongen. 

- Hij heeft zich altijd al anders gevoeld dan anderen.

- Een levenslange fascinatie van hem is waarom sommige mensen bij de groep horen en 
andere niet. Volgens Maarten is psychiatrie iets dat de maatschappij ontwikkeld heeft 
voor mensen die er niet bij horen.

- Als puber mocht hij niet zijn wie hij wilde.

- Volgens Maarten heeft de worsteling met de vraag of je mag zijn wie je wil zijn 
uiteindelijk geleidt tot zijn psychose.



Pauze



Interviews

Voor het Herstel-Lab heb ik 6 interviews gemaakt. In het totaal 4 uur aan video’s. Is 
allemaal te zien op de site van Herstel-Lab. ervaringswijzer.nl/herstel-lab

De rode draad in de interviews die ik gedaan heb is de volgende: Een persoon met 
psychische problemen komt buiten de samenleving te staan. 
In zijn/haar herstel zoekt hij een manier om zijn eigen natuur te realiseren en een nieuwe 
relatie met de samenleving aan te gaan.



Russel Cummins - kantelmoment

De meest extreme vorm van passiviteit is niet meer willen leven. 

Russel was ooit psychotisch en dakloos.

In deze video-fragmenten vertelt hoe hij in zijn gedachten gespeeld heeft met de dood. 
En ook hoe de geboorte van zijn eerste dochter alles veranderde.

Verantwoordelijkheid nemen en contact maken gingen samen. Eerst met haar moeder, 
toen met zijn dochter en vervolgens met de herstelbeweging en de samenleving.

Het is belangrijk om betrouwbaar te zijn, en te leren andere mensen te vertrouwen. 
Russel is nu ‘een man met een missie’. Als ervaringsdeskundige beleidsmedewerker is 
hij de GGZ aan het verbeteren.



Edo Paardekooper Overman - kantelmoment

Edo werkte ooit bij een bank, maar is door omstandigheden werkloos en dakloos 
geworden.

In de opvang van het Leger des Heils ontdekte hij dat hij ‘zichzelf waarde kon 
toekennen’. Door zich te verzetten tegen ‘het systeem’, ging hij ook een relatie met ‘het 
systeem’ en daarmee met de samenleving aan.



Rede en intuïtie

Volgens Spinoza is het de taak van de geest om het lichaam te sturen en je eigen natuur 
te realiseren. Op grond van adequate ideeën kun je adequaat handelen. De rede 
(rationaliteit) is hierbij belangrijk, maar de hoogste vorm van kennis is de intuïtie.

Als je psychische problemen hebt – bijvoorbeeld stemmen hoort - kan het heel 
ingewikkeld en verwarrend zijn om uit te vinden wat je ‘eigen natuur’ is. Wat is je 
intuïtie? En wat zijn enkel verwarde gevoelens en gedachten...?

Calypso hoorde stemmen en was psychotisch. Zij is dit gaan onderzoeken en heeft 
hierbij steun gehad aan de Afrikaanse Ubuntu-filosofie. Zie interview.



Peter Oud – liefde en angst

Peter heeft in het verleden stemmen gehoord, en is als hulpverlener gaan werken met het 
‘stemmenhoorders interview’. Het is belangrijk om te leren naar je stemmen te luisteren 
en een onderzoekende houding naar je stemmen te hebben.

Een onderzoekende houding is een soort liefdevolle aandacht voor je stemmen.

In dit fragment vertelt Peter over liefde en angst. Of in termen van Spinoza: positieve 
versus negatieve emoties.



Eddo Rats – zelfsturende systemen

Waar Peter spreekt over ‘je zelf sturen’ op grond van liefde of angst. Heeft Eddo ideeën 
ontwikkeld over het proces van het sturen zelf. Ongeacht van de situatie of gevoelens die 
in deze situatie spelen is het proces van ‘jezelf sturen’ of ‘zelf regulatie’ van belang voor 
herstel.
Eddo vergelijkt dit proces met allerlei zelf sturende mechanismen in de natuur, en in 
technieken die door mensen ontwikkeld zijn.

Het zelfsturende mechanisme op zijn zeilboot is vergelijkbaar met hoe je jezelf kunt 
sturen en je succesvol in de samenleving kunt bewegen.





Wat is er nodig voor herstel?

Een persoon met psychische problemen beleeft een conflict tussen zijn eigen natuur en 
andere mensen / de samenleving. Dit resulteert in negatieve emoties en passiviteit.

Het is belangrijk dat deze persoon aansluiting vindt bij een ander mens / mensen en de 
samenleving. Hij moet kansen zien en kansen krijgen om binnen de samenleving actief te 
worden en zijn eigen natuur te realiseren. 

Dit proces heeft te maken met die persoon zelf, maar ook met de samenleving. Het is een 
verantwoordelijkheid van de samenleving om mensen kansen te bieden.

‘Veilige plekken’ kunnen hier een belangrijke rol in spelen.



Dagbesteding (1)

- Slecht woord. Het woord ‘dagbesteding’ is een oproep tot passiviteit. Hier wordt je 
geacht je dag door te brengen.

- Het plaatst mensen buiten de samenleving. ‘Gewone mensen’ werken. Mensen met een 
diagnose doen dagbesteding.

- Geen geloof in de waarde van mensen voor de samenleving. Het enige wat van belang 
is is dat ze bezig gehouden worden.



Dagbesteding (2)

- Probleem is dat dagbesteding niet alleen een slecht woord is maar dat er daadwerkelijk 
zo gedacht wordt.

- Vanuit de gemeente is het idee dat mensen met psychische problemen bij bijv. het SCIP 
een tijd dagbesteding mogen / moeten doen. Om vervolgens door te stromen naar ‘echt’ 
(betaald) werk.

- Men weet wel dat in de praktijk voor mensen met psychische problemen nauwelijks 
geschikt betaald werk is, maar daar wordt niet daadwerkelijk een oplossing voor gezocht. 
Mensen blijven ergens hangen of worden heen en weer geschoven van het éne 
onbetaalde project naar het andere.



Oplossing: Het conflict tussen de eigen natuur en de samenleving 
productief maken (1)

- Spinoza had veel vertrouwen in de mogelijkheden die samenwerking en de 
samenleving mensen kunnen bieden.

- Tegelijkertijd was de samenleving waarin hij leefde helemaal niet vrij en rechtvaardig. 
Spinoza was een politieke vluchteling.

- Uit de spanning tussen zijn natuur en de samenleving waarin hij leefde zijn hele mooie 
ideeën voortgekomen.

- Teksten van Spinoza zijn ideeën zijn een belangrijke inspiratiebronnen geweest voor 
wat nu democratie is.



Oplossing: Het conflict tussen de eigen natuur en de samenleving 
productief maken (2)

- Veel mensen met psychische problemen zijn zeer kritisch op zowel de GGZ, als onze 
maatschappij.

- Ik geloof dat deze kritiek vaak terecht is, en dat het de kunst is om deze kritiek 
produktief te maken.

- De kritiek die jij hebt op de GGZ of maatschappij kan jouw toekomstige baan worden.

- Ik zie het als een taak van het Herstel-Lab om ideeën te ontwikkelen over nieuw werk
en ervaringsdeskundig ondernemerschap.



Russel: Is ervaringsdeskundig beleidsmedewerker in een GGZ instelling.

Maarten: Heeft als ervaringsdeskundige ondernemer heel veel projecten ontwikkeld.

Peter: Werkt als hulpverlener (binnen en buiten de GGZ) met vernieuwende methoden op 
het gebied van stemmen horen.

Edo: Is zeer actief in allerlei clientenraden en advies organen. Werd in 2018 uitgeroepen 
tot ‘mensen rechten mens’ van het jaar.

Calypso: Ontwikkeld ideeën over Ubuntu en herstel van psychische problemen.

Eddo: Denkt, schrijft en is in gesprek met vooraanstaande wetenschappers over zijn 
ideeën. Binnenkort is er een bijeenkomst over een mogelijke ‘willy wortel club’.



Wat is er nodig? / Vervolg Herstel-Lab

Basiscursus: over passiviteit en activiteit. Wat is jouw ‘eigen natuur’? Op welke 
manieren speelt pasiviteit een rol in je leven? 

Begeleiding: deelnemers ondersteunen in het stap voor stap actiever worden en realiseren 
van eigen ideeën.

Werkplaats: Bijeenkomsten waarin mensen in een groep kunnen experimenteren met hun 
ideeën.

Platform ‘nieuw werk’: Nadenken over mogelijkheden waarin mensen in samenwerking 
met anderen werkpraktijken kunnen ontwikkelen. In gesprek gaan hierover met andere 
organisaties (LaNSCO) en de gemeente Amsterdam.



Samenwerking met kunstenaars

- Met betrekking tot ‘nieuw werk’ zijn kunstenaars heel interessant. Veel kunstenaars 
beleven een conflict tussen hun eigen natuur en de samenleving. Dit is een aanleiding tot 
het maken van werk.

- Kunstenaars zijn gewend om hun werk op de eerste plaats te zetten. Primair is wat zij 
willen maken, vervolgens gaan ze op zoek naar publiek, relevante organisatievormen en 
financiering. Dit levert mooie praktijken op.

- Building Conversation en Peter’s praktijk zijn hier voorbeelden van.



Samenwerking met kunstenaars (2)

Beweeg en Ontmoet: Bijeenkomsten waarin bewogen, gedanst en ervaren wordt. Met 
danseres Maria Mavridou.

Werkplaats: Kunstenaars worden uitgenodigd voor de werkplaats om werkvormen in te 
brengen. Bijv. met betrekking tot ‘opstellen’ en hierover spreken; Building Conversation, 
platvorm ‘muzisch werken’, Utrecht.
Daarnaast zijn kunstenaars creative ondernemers die hun ervaringen met ons kunnen 
delen.


