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Mensen met geestelijke
gezondheidsproblemen vinden
dat ze vaak verkeerd afgeschilderd
worden en zo in een hoek worden
gedrumd die niet de hunne is.
Dat gebeurt ook als ze in contact
komen met het gerecht.
Het is niet zo moeilijk om
die negatieve beeldvorming te voorkomen.

De Koning Boudewijnstichting, het Fonds Julie Renson, het Koningin Fabiolafonds,
de Vlaamse Vereniging voor Geestelijke Gezondheid (VVGG),
en het Instituut voor Mediastudies (KULeuven),
reiken zeven vuistregels aan voor het bewuster omgaan met
geestelijke (on-)gezondheid in een justitiële context

ZEVEN VUISTREGELS

voor een betere omgang
met personen met psychische aandoeningen
en verslavingsproblemen
De eerste vijf vuistregels werken al een flink deel van de ongenuanceerdheden
en de onbedoelde neveneffecten van de omgang met personen
met psychische problemen en aandoeningen weg.

1 Verwacht niet dat iedere persoon
met een psychische aandoening
inzicht heeft in de eigen stoornis.
Het eigen ziekte-inzicht van personen
met een psychische aandoening kan
in bepaalde omstandigheden wenselijk
of zelfs noodzakelijk zijn. Dit als zodanig
stellen, zal in een aantal gevallen echter
niet volstaan. Het maakt eerder deel
uit van een hersteltraject. Zo heeft het
weinig zin om mensen met een psychose
of wanen tot de werkelijkheid te brengen.
De realiteitszin kan echt zoek zijn.
Wees u bewust van deze beperkingen.
2 Hou er rekening mee dat de aard van
psychische aandoeningen het voor alle
betrokken partijen moeilijker maakt
om ‘grenzen’ aan te geven én te stellen.
Van politie en justitie verwacht men dat
ze het ‘gevaar’ kunnen inschatten dat een
persoon met een psychische aandoening
voor anderen en zichzelf stelt. Daarbij
hopen ze te kunnen rekenen op een
accurate en eenduidige diagnostiek van
behandelende artsen en psychiaters.

Het is echter belangrijk om niet uit het oog
te verliezen dat voor de meeste psychische stoornissen geldt dat het ‘dimensionele’ stoornissen zijn, die in meer of
mindere mate aanwezig zijn.
De voorspelbare waarde van de diagnostiek is daarom beperkt. Bovendien hebben
heel wat personen met psychische
stoornissen te maken met co-morbiditeit,
wat betekent dat er meerdere diagnoses
spelen (bijvoorbeeld een psychische
stoornis en een verslavingsproblematiek).
Dit bemoeilijkt het voor alle betrokkenen
om aan te geven waar de grenzen liggen.
3 Kies je woorden zorgvuldig.
De mate waarin een persoon met een
psychische stoornis verantwoordelijk
gesteld kan worden voor het eigen handelen, vergt afweging en inzicht in
de ruimere problematiek. In welke mate
kan ‘zelfcontrole’ verwacht worden
van een persoon met een psychische
aandoening of een verslavingsprobleem?
Omdat dit niet bij voorbaat het geval kan
zijn, is het beter om omzichtig

om te springen met een woordgebruik
dat uitgaat van een al te evidente zelfcontrole. “Herpakt u”, “je hebt jezelf
weer in de nesten gewerkt”, “los het
op”, “we zijn allemaal rationele wezens,
doe er iets aan” zijn daarom niet altijd
geschikt als ‘wake-up call’. Evenzo is
‘internering’ een zeer beladen woord,
waarbij de link met criminaliteit snel
gelegd is. Personen met een psychische
aandoening kampen vaak met zelfstigma
en gevoelens van schaamte.
Alternatieven kunnen zijn: “In deze
jachtige tijden is het al eens mogelijk
dat iemand een versnelling mist”,
“Omarm je probleem, ga ermee aan de
slag, denk niet dat je er alleen voor staat”
en “Het zal een proces van vallen en
opstaan zijn, maar herstel is mogelijk.”
Overigens vinden personen met een
psychische aandoening het niet fijn om
betuttelend toegesproken te worden.
4 Geef erkenning aan wat iemand zelf
reeds ondernam en probeerde.
Van een psychische aandoening geneest
men niet zomaar. Vaak zijn het aandoeningen waarmee men moet leren
leven, die men moet aanvaarden als een
deel van zichzelf. Dat gaat niet zonder

vallen en opstaan. In een aantal gevallen
moeten we als samenleving zaken die
fout gaan tot op zekere hoogte tolereren,
net om te voorkomen dat het tot een
escalatie komt.
5 Bepaal zelf de grens van hoe
ver je empathie gaat,
maar enige empathie is nodig.
Justitie kan niet veel meer doen dan dat,
maar als het (vermoedelijk) over een
persoon met een psychische stoornis
gaat, is die empathie meer dan welkom.
Niet de persoon met een psychische
aandoening vormt het probleem, maar
de aandoening op zich. Verwijs door,
beveel aan om professionele hulp
te zoeken. Op die manier is het mogelijk
om een zitting of een gesprek met
de betrokkenen constructief af te ronden.
De vuistregels zes en zeven gaan
over de frames, d.w.z. de perspectieven
op geestelijke (on-)gezondheid.

6 Pas op met de problematiserende
frames over psychische aandoeningen.
Het gebruik van frames is bijna
onvermijdelijk: ze zijn nodig om snel
en compact te kunnen communiceren
over ingewikkelde aangelegenheden.
Maar die frames hebben nadelen.
Kenmerkend is dat ze stukken van de
waarheid bevatten, maar niet de (hele)
waarheid zijn. Psychische aandoeningen en mensen met psychische
aandoeningen worden vaak via
problematiserende frames voorgesteld. Stilstaan bij de eigen frames
en counterframes kan helpen om
er gerichter gebruik van te maken.
Ze expliciet benoemen in de communicatie met collega’s is een manier
om alle professionals in het justitiële
werkveld bewuster te maken van
de eigen framing.

Professor Baldwin Van Gorp en zijn
collega’s van het Instituut voor Mediastudies van de KU Leuven beschreven1 vijf problematiserende frames
die in de samenleving vaak gebruikt
worden om het te hebben over psychische aandoeningen.
Het is begrijpelijk dat die problematiserende frames voorkomen bij justitie.
Het zijn immers gedachtenpakketten
die ook in de samenleving aanwezig
zijn. En de feiten zoals ze in de gerechtelijke dossiers staan, passen vaak
in die frames.
Maar die frames zijn niet volledig
en niet genuanceerd genoeg.
En als ze correct zijn in een individuele
situatie, dan nog houdt het hanteren
ervan de suggestie in dat ze altijd
gelden, en dat is niet zo.
Ze benadelen en discrimineren
bovendien de mensen met
een psychische kwetsbaarheid.
Waarom deze frames dan niet meteen
radicaal bannen?

FRAMES
ANGST VOOR HET ONBEKENDE

Psychische aandoeningen wekken angst op; mensen met psychische
aandoeningen zijn onvoorspelbaar, ja zelfs gevaarlijk.
Collocatie is daarvan een logisch gevolg.

ZELFCONTROLE
Als ze maar zouden willen, kunnen mensen met psychische
aandoeningen met wat meer wilskracht en zelfcontrole hun problemen
en de problemen die ze veroorzaken bij anderen, makkelijk wegwerken.

HET MONSTER
De psychische aandoening is een monster dat de controle over de patiënt
overneemt en dat altijd weer opnieuw kan toeslaan. Dit maakt een
persoon met een psychische aandoening des te meer onvoorspelbaar.

DE ZWAKSTE SCHAKEL
De persoon met een psychische aandoening is een zwakke schakel
en zal dit altijd blijven.

EEN GEMAKKELIJKE PROOI

De persoon met een psychische aandoening is een gemakkelijke prooi,
een slachtoffer van de industrie van therapeuten en farmabedrijven

7 Compenseer door het gebruik van
deproblematiserende frames.
Realistisch gezien zijn zulke frames
haast niet te vermijden.
Daarom is het aanbevolen ze
te compenseren door het gebruik
van deproblematiserende frames.

Dat is vuistregel 7. Professor Van Gorp en
zijn team ontwikkelden zeven deproblematiserende frames.
Deze deproblematiserende frames zijn
evenmin in alle omstandigheden juist,
en ze bevatten ook maar een deel van
de waarheid, maar ze compenseren het
gebruik van de problematiserende frames.

COUNTERFRAMES
DE MOZAÏEK

een psychische aandoening is maar één facet van de persoonlijkheid.
Het is belangrijk om alle facetten mee in rekening te brengen
en verder te kijken dan de aandoening.

EEN GEBROKEN BEEN

Is een psychische aandoening een aandoening als een andere?
In een aantal gevallen lijkt het alsof een diagnose een manier
is om onlogische zaken logisch te doen lijken.

HET BIJZONDERE

Een psychiatrische aandoening is de uiting van een bijzonder talent.

ONGENODE GAST

Zo’n aandoening is niet leuk, je zit ermee, maar je kan ermee leven
door het een plaats te geven. Mogelijk vergt het enige moed
om ook het imperfecte een plaats te gunnen.

DE TOCHT

Wie een psychische aandoening heeft, is op weg naar herstel
en staat er niet alleen voor.
Iemand een perspectief bieden, is vaak een eerste stap.

DE AARDVERSCHUIVING

Een psychische aandoening is een logische reactie op een trauma
en heeft een externe oorzaak die contextuele factoren vormen
bij het vellen van een oordeel.

DE KANARIE IN DE MIJN
Psychische aandoeningen worden veroorzaakt door te hoge druk
van de samenleving; er moet vooral aan dat laatste worden gewerkt.
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