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PSYCHIATRIE VAN DE TOEKOMST

Waarom dit onderzoek?
Hedendaags onderzoek naar wanen 
in de context van psychose is veelal 
kwantitatief en daarbij beschouwt 
men wanen als foutieve en disfunc-
tionele overtuigingen. Hiermee loopt 
men het risico om de ervaring en 
persoonlijke betekenis van wanen te 
missen. Hoewel er recent hernieuwde 
aandacht is voor de fenomenologi-
sche benadering van wanen, is de 
literatuur hierover beperkt.

Onderzoeksdoel
Het exploreren van de geleefde erva-
ring en subjectieve betekenis van 
wanen bij hulpzoekende personen 
met psychose, ongeacht de diagnose 
of thematische inhoud van de waan.

Hoe werd dit onderzocht?
De auteurs deden een systematisch 
literatuuronderzoek waarin ze studies 
includeerden naar de geleefde erva-
ring van wanen van patiënten van 
14-65 jaar bekend met psychose.1 
Daarnaast voerden ze een kwalita-
tieve thematische synthese uit van 
eerstepersoonsperspectieven die 
veranderingen in het gevoel van het 
zelf, leefwereld en betekenis in relatie 
tot wanen beschreven.

Belangrijkste resultaten
Er werden 24 studies geïncludeerd 
(met in totaal 373 participanten).  
De meeste studies vonden plaats in 
(poli)klinische westerse behandel-
settings. De deelnemers betroffen 
overwegend mannen met een (zelf-)
diagnose binnen het schizofre nie-
spectrum. De auteurs vonden drie 
overkoepelende thema’s: 1. een 
radicale kentering van de leefwereld 
gedomineerd door intense emoties;  

2. twijfelen over, verliezen en terug-
vinden van jezelf in waanvoorstellin-
gen; 3. zoeken naar betekenis, beho-
ren en samenhang.

Hoe zal dit onderzoek ons vak 
veranderen?
Dit onderzoek ondersteunt de these 
dat individuele en sociale betekenis-
geving een centrale rol spelen in het 
ontstaan en onderhouden van wanen. 
Dit heeft klinische en psychothera-
peutische implicaties, namelijk 1. 
dat het verliezen van of zoeken naar 
betekenis een voorspeller kan zijn 
van een vroege psychose en 2. dat 
ook na symptomatisch herstel van 
een psychose persoonlijke beteke-
nisgeving aandacht behoeft gezien 
haar centrale rol in het herstelproces. 
Deze publicatie toont bovendien 
aan dat de verstehende fenomeno-
logische psychiatrie ruim 100 jaar 
na het verschijnen van Karl Jaspers’ 
All  gemeine Psychopathologie spring-
levend is.
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