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SAMENVATTING 

Separeren in de psychiatrie is een maatregel die men tegenwoordig zo veel mogelijk probeert te 

vermijden. Toch is het soms nog onvermijdelijk. Bovenop het feit dat daar problematische 

kanten aan zitten bestaat er ook weinig onderzoek naar wat een cliënt ervaart in de 

separeerruimte. In het bestaande onderzoek hierover komen cliënten nauwelijks aan het woord. 

Onderzoekers komen wel toe aan het optekenen van zichtbaar gedrag, maar minder aan het 

beschrijven van ervaringen van binnenuit. Onderzoek naar de existentiële dimensie van de 

ervaring van separatie in de psychiatrie komt dientengevolge nauwelijks voor. In dit onderzoek 

is daarom onderzocht hoe het verblijf in de de separeerruimte in existentieel opzicht wordt 

ervaren, aan de hand van diepte-interviews met mensen die als cliënten opgenomen zijn geweest 

in de separeerruimte ten tijde van een opname op een gesloten afdeling in de psychiatrie. Voor 

de inhoudelijke analyse van hun ervaringen is gebruik gemaakt van twee theoretische kaders, 

enerzijds de existentiële thema’s (ultimate concerns) - dood, vrijheid, isolement en 

betekenisloosheid - van Irvin D. Yalom (1980), anderzijds de grenssituaties van Karl Jaspers 

(1919). Beide kaders maken het mogelijk om de ervaringen op existentieel niveau te analyseren. 

Deze twee manieren van kijken - psychologisch en filosofisch - zijn aangevuld met de lenzen van 

spiritualiteit en spirituele coping van Kenneth Pargament (1997), om te bestuderen hoe men met 

de separatie is omgegaan. Cliënten in de separeerruimte maken namelijk vaak een dusdanig 

ernstige psychische ontregeling mee dat de kans aanwezig is dat er religieuze of spirituele coping 

plaatsvindt. Dit is een variant van coping die zich voordoet als de overige copingsmogelijkheden 

- probleemgerichte en emotiegerichte coping - niet toereikend zijn (Lazarus & Folkman, 1984).  

In dit onderzoek zijn tien voormalig cliënten geïnterviewd over hun ervaringen met 

onvrijwillige opnames in de GGZ, waarbij zij ook gesepareerd zijn geweest. Toen zij achteraf 

werden gevraagd naar hun existentiële zorgen in de separeerruimte, bevestigden ze deze ultimate 

concerns. Enkele ervaringen zijn als grenssituaties te duiden. Een separatie kan - zowel op een 

positieve als op een negatieve manier - een existentieel keerpunt in het leven zijn. De vier 

afzonderlijke grenssituaties van Jaspers zijn terug te zien in de vertellingen van de respondenten, 

de dood en strijd prominenter dan toeval en schuld. Ook rapporteerden de respondenten een 

rijke verscheidenheid aan spirituele ervaringen en gedragingen, soms samenvallend met 

symptomen van psychose. Het onderscheid tussen wanen en authentieke spirituele ervaringen 

is moeilijk te maken, maar er kan minstens gesteld worden dat bepaalde psychopathologische 

ervaringen ook zeer betekenisvol kunnen zijn. Enkele spirituele gedragingen kunnen wijzen op 

spirituele coping. De bevindingen wijzen uit dat respondenten graag meer aandacht  voor hun 

ervaringen zien in het behandelcontact, in existentieel en spiritueel opzicht. Uit de bevindingen 

volgt onder andere de aanbeveling om op grotere schaal separeerervaringen in kaart te brengen.  
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Hoofdstuk 1 | INLEIDING 

 

1.1 Probleemstelling   

Separeren 

Separeren - het tijdelijk insluiten van psychiatrische patiënten in een zo goed als lege, 

prikkelarme ruimte - is een controversieel middel in de zorg voor psychiatrische patiënten. Sinds 

2004 is de geestelijke gezondheidszorg dan ook actief bezig het aantal separaties, en de duur 

ervan, terug te dringen . De dwangmaatregel is al tientallen jaren onderwerp van moreel debat. 1

De ideeën over separatie zijn de afgelopen decennia duidelijk veranderd. Begin jaren negentig 

dacht men dat separatie een effectieve behandeling was in een veilige en prikkelarme omgeving. 

Nu is men het er echter over eens dat separatie niet meer als standaardtoepassing thuishoort in 

de GGZ . Hoewel er een duidelijke positieve cultuuromslag  zichtbaar is, wordt het inzetten van 2 3

de separeer in sommige gevallen onvermijdelijk bevonden. De separeer-maatregel heeft vandaag 

de dag in de huidige psychiatrie dus een noodzakelijk, maar tevens problematisch karakter. 

Separatie is te bekijken vanuit behandelperspectief en vanuit belevingsperspectief (Liégouis, 

1996). In de volgende paragrafen belicht ik beide perspectieven, waarna de problematische 

aspecten van separeren duidelijk worden.  

 

Het behandelperspectief  

Separatie kan in uiterste gevallen ingezet worden als dwangmaatregel, waarbij de volgende 

criteria geldend zijn: er moet sprake zijn van gevaar voor de cliënt zelf of voor anderen, als gevolg 

van een geestesstoornis, dat niet op een andere manier kan worden afgewend .  4

Het behandelperspectief omvat de redenen om te separeren, vanuit de visie van hulpverleners 

en behandelaars (Liégouis, 1996). Een belangrijk motief om te separeren is het in bedwang 

houden van de cliënt wanneer deze gewelddadig is of dreigt te worden, naar zichzelf, naar 

anderen of naar materialen. Separatie is dan een veiligheidsmaatregel. Een tweede motief voor 

het separeren is: de noodzaak tot reductie van emotionele en sensore stimuli voor de cliënt 

(Tomasoa & Kuipers, 1988). Separatie kan dan rust brengen en mensen tot kalmte laten komen 

in een prikkelarme omgeving. 

1 Uit het onderzoeksrapport ‘Separeren in de GGZ: Beleid, praktijk en toezicht. Onderzoek naar de vorderingen in het 

terugdringen van separaties’ door Bongers et al. (2010). Uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van 

Volksgezondheid, Welzijn en Sport.   

2 Idem 
3 Idem 
4 Idem 
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Schaduwkanten 

Het separeren biedt veiligheid, maar heeft ook schaduwkanten: het veroorzaakt dikwijls angst 

en de ervaring van persoonlijke diskwalificatie. Uit onderzoek is inmiddels gebleken dat 

separeren schadelijk kan zijn zowel op fysiek als op emotioneel gebied (Kaucic, 2017); 

traumatisch kan zijn voor de cliënten (Frueh et al., 2005; Lendemeijer & Shortridge-Bagget, 

1997) en voorts de behandelrelatie kan schaden (Palazzolo, 2004; Van der Merwe, Bowers, Jones, 

Muir-Cochrane & Tziggili, 2013). Daarnaast houdt separeren verband met stigmatisering en is 

het een uitdrukking van machtsongelijkheid. ‘Het uiteindelijke doel van een psychiatrische 

behandeling is dat de patiënt toe groeit naar een zo groot mogelijke mate van autonomie en 

ingrijpen onder dwang staat daar haaks op’ (van der Laan, Rietveld & de Boer, 2016, p. 471). 

Tevens bestaat er voor de veronderstelde effectiviteit van deze ingrijpende maatregel en de 

beoogde therapeutische waarde geen wetenschappelijk bewijs (van der Werf, 2013).  

 

Wel zijn er veel persoonlijke verhalen van patiënten over de schade die zij van 

gedwongen separatie hebben ondervonden, ook op lange termijn, vergelijkbaar met de 

verhalen van mensen die gegijzeld werden. Dat is niet verwonderlijk: er zijn weinig 

krachtiger negatieve prikkels te bedenken dan buitengesloten worden van anderen en 

nergens bij te horen (van der Werf, 2013, p. 35). 

 

Samenvattend, het is bekend dat het onvrijwillig afzonderen van cliënten in afgesloten ruimtes 

zeer ingrijpend kan zijn. Het maakt cliënten angstiger en tast mogelijk de menselijke 

waardigheid aan. Deze extreme begrenzing creëert risico op leed en vernedering. De maatregel 

lijkt een onmachtige poging om maar wat met deze mensen aan te moeten, bij gebrek aan betere 

opties.  5

 

Het belevingsperspectief  

Opvallend is dat binnen het bestaande onderzoek over separeren het perspectief van de cliënten 

zo goed als onbenoemd blijft. Er is momenteel weinig informatie beschikbaar over de ervaringen 

van cliënten voor, tijdens en na separatie (Palazzolo, 2004; Liégouis, 1996). Hoewel er veel 

wetenschappelijk werk over dit onderwerp is, hebben maar weinig studies de ervaring van de 

gesepareerde cliënten onderzocht (Holmes, Kennedy, & Perron, 2004).  

Van der Laan, Rietveld en de Boer (2016) hebben via een enquête onderzocht hoe een 

5 Andere opties zijn fixatie en sedatie (dwangmedicatie). In Nederland wordt separeren het meest toegepast ten 

opzichte van deze twee andere dwang- en drangmaatregelen (Bongers et al., 2010). 
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groep adolescenten hun separaties hadden beleefd. Daaruit kwam naar voren dat er meer 

negatieve dan positieve ervaringen waren. Nadere inhoud van de ervaringen kwam echter niet 

aan bod. Interessant is dat dit onderzoek zich richt op het in kaart brengen van het 

belevingsperspectief, maar dit gebeurt vanuit behandelperspectief. Namelijk, het onderzoek 

evalueert de wettelijke eisen waaraan voldaan moet worden bij dwangtoepassing: 

doelmatigheid, proportionaliteit en subsidiariteit. Of er bij separatie aan de eis van 

doelmatigheid voldaan wordt is onduidelijk, concluderen de onderzoekers, omdat er geen 

onderzoek is dat de effectiviteit van de maatregel overtuigend aantoont. In hun onderzoek 

richten zij zich op de derde eis, de subsidiariteit, die inhoudt dat gevaar moet worden 

tegengegaan met de minst ingrijpende maatregel. Dit criterium is subjectief, want wat het minst 

ingrijpend is voor de ene cliënt kan op een ander een grote impact hebben. De onderzoekers 

concluderen dat de beleving van de cliënt de enige maatstaf voor subsidiariteit is. Om te 

voldoen aan het criterium van subsidiariteit is het nodig om zicht te krijgen op die beleving, 

stellen zij. De beleving behelst een praktische kant, een emotionele kant en een morele kant. 

Vanuit de Humanistiek beziet men ook een existentiële kant. Die laatste wordt verkend in dit 

onderzoek.  

 

Gedrag in de separeer  

Van der Merwe en collega’s (2013) geven een overzicht van rapportages van verpleegkundigen 

over gedrag in de separeer. Waar gedrag echter zichtbaar is van de buitenkant, is ervaring enkel 

te beluisteren vanuit de binnenkant. Het observeren van en rapporteren over gedrag van 

patiënten in de separeer geeft nog geen informatie over de betekenis van dit gedrag. Zeven 

Amerikaanse papers rapporteren over gedrag en zes daarvan beschrijven slapende, liggende en 

biddende patiënten. Hoewel de ervaring van patiënten wel lijkt te worden omschreven 

(Campbell, Shepherd, & Falconer, 1982; Gerlock & Solomons, 1983; Kennedy, Williams, & 

Pesut, 1994; Kirkpatrick, 1989; Richardson, 1987; Sagduyu, Hornstra, Munro, & Bruce-Wolfe, 

1995), blijft dit bij een omschrijving van zichtbaar gedrag en blijft in de literatuur onbenoemd 

wat gedrag zoals bijvoorbeeld bidden betekende. Drie papers beschrijven destructief gedrag en 

het slaan op muren, ramen en deuren (Campbell, Shepherd, & Falconer, 1982; Mattison & 

Sacks, 1978; Richardson, 1987). Overig gedrag in de separeer zoals beschreven in deze papers 

behelst onder meer (naakt) op en neer lopen, huilen, urineren, schelden, sporten of oefeningen 

doen en zelfbeschadiging. Opvallend is dat dit wederom beschrijvingen zijn van buitenaf: de 

patiënten zijn geobserveerd maar komen niet zelf aan het woord. Tevens dienen separaties altijd 

met cliënten geëvalueerd te worden, maar zij geven aan dat dit in de praktijk niet altijd gebeurt 
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(Bongers et al., 2010; Larue, Dumais, Boyer, Goulet, Bonin & Baba, 2013). 

 

De existentiële dimensie  

Uit voorgaande passages is te concluderen dat onderzoek naar existentiële thema’s bij 

separeerervaring niet bestaat of in elk geval schaars is. De aanduiding ‘existentieel’ beslaat de 

existentie van de mens, ofwel het bestaan. Er is een onderscheid te maken tussen ervaringen die 

existentieel zijn, en andere ervaringen. Ervaringen zijn existentieel te noemen wanneer zij aan 

ons bestaan raken. De meest gangbare theorie over existentiële thema’s is die van Irvin Yalom 

(1980). Daarom is de keuze gemaakt om hierop te focussen bij het onderzoeken hoe de separeer 

in existentieel opzicht ervaren wordt. Yalom onderscheidt vier thema’s waar ieder mens in zijn 

bestaan onvermijdelijk mee te maken krijgt. De vier existentiële thema’s of, zoals hij het noemt, 

ultimate concerns betreffen: dood, vrijheid, isolement, en betekenisloosheid. Er is een grote 

hoeveelheid aan literatuur van en over Yalom, en ook de separeer is een veelbesproken thema. 

De vraag echter in hoeverre Yalom’s vier thema’s in de separeerervaringen tot uiting komen, is 

niet gesteld noch beantwoord.  

 

Grenssituaties 

De theorie over grenssituaties van Karl Jaspers (1919) heeft gediend als één van de 

inspiratiebronnen van het existentiële model van Yalom. Bij het bestuderen van separatie biedt 

het concept van de grenservaringen een waardevolle theoretische lens. De term 

‘grenservaringen’ of ‘grenssituaties’ vindt zijn oorsprong bij Jaspers. Deze omschreef een 

grenssituatie als een situatie waarbij er een confrontatie plaatsvindt met de eigen totale 

kwetsbaarheid ten overstaan van lijden en dood, toeval en schuld (Braam, 2017). Of separatie als 

grenssituatie geduid wordt door de cliënten, is niet zomaar aan te nemen en blijft een vraag die 

ik zal pogen te beantwoorden in dit onderzoek. Crowther, Smythe & Spence (2014) stellen dat 

grenservaringen, door de diepe impact ervan, mensen tijdelijk in een andere staat van 

bewustzijn kunnen plaatsen. Nu is de kans groot dat de mensen in de separeer al in een andere 

staat van bewustzijn zijn: van der Merwe et al. (2013) vonden in 28 van de 40 door hen 

onderzochte papers rapportages waarin de gesepareerde patiënten gediagnosticeerd waren met 

een psychotische stoornis. Ook valt aan te nemen dat de patiënten rustgevende medicatie 

toegediend hebben gekregen, hetgeen hun bewustzijn op een andere manier beïnvloedt. 

Desalniettemin geldt voor de grenssituaties: deze zijn niet eerder gekoppeld aan separatie. Wel 

heeft Wojdala (2016) onderzocht in hoeverre de situaties van patiënten die lijden en 

psychologische hulp zoeken, te duiden zijn als grenssituatie zoals Jaspers die heeft 

getheoretiseerd. Echter, dit onderzoek heeft geen betrekking op separatie.  
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Coping 

Wanneer iemand ervaringen als stressvol ervaart wordt er een beroep gedaan op de bronnen die 

hij heeft om ermee om te gaan. Dat is een proces van coping. Volgens het meest gebruikte model 

over coping zijn er twee categorieën te onderscheiden: probleemgerichte en emotiegerichte 

coping (Lazarus & Folkman, 1984). Emotiegerichte coping is gericht op het reguleren van 

emotionele reacties en gevoelens op de stressvolle situatie. Probleemgerichte coping verwijst 

naar het omgaan met het probleem zelf, waarbij wordt geprobeerd die situatie te veranderen. 

Pargament (1997) heeft een derde categorie aan toegevoegd: betekenisgerichte coping, waar ook 

religieuze en spirituele coping onder valt.  

Van der Merwe en collega’s (2013) laten zien dat de mensen die in een separeerruimte 

terechtkomen mogelijk ernstige psychische ontregeling doormaken en aan het eind van hun 

‘gewone’ copingsmogelijkheden zijn. In de separeer zijn de meeste materiële bronnen van zin, 

steun of troost afwezig, daarom is het interessant om naar de eventuele immateriële bronnen te 

kijken en te onderzoeken wat er mogelijk aan spirituele coping gebeurt. Wat gebeurt er aan 

belevingen en gedragingen op spiritueel en religieus gebied? Het is niet mogelijk iemand te 

isoleren van zijn of haar spiritualiteit. Iemands spiritualiteit is daarmee mogelijk datgene wat 

‘overblijft’ in de separeer. Door spiritualiteit, in tegenstelling tot bestaand onderzoek over 

separeren, in deze thesis een centrale rol te geven, tracht ik nieuwe inzichten te verkrijgen. 

De spirituele dimensie  

De spirituele dimensie van de ervaring is een hiaat in het bestaande onderzoeksveld rondom 

separatie. Spiritualiteit wordt in deze thesis gedefinieerd als “de dynamische dimensie van het 

menselijk leven die betrekking heeft op de manier waarop personen (individueel zowel als in 

gemeenschap) zin, doel en transcendentie ervaren, uitdrukken en/of zoeken en waarop zij zich 

verbinden met/verhouden tot het moment, zichzelf, anderen, de natuur, het betekenisvolle 

en/of het heilige” (Leget et al, 2018 ). Onder deze definitie passen zowel religieuze als 6

niet-religieuze verhalen. Deze definitie omvat drie aspecten: zingeving, verbondenheid en een 

zoektocht naar het betekenisvolle of heilige. 

Een overweging om dit onderzoek op spirituele ervaringen te richten is de aanwezige 

kans dat er in de separeer iets op spiritueel gebied plaatsvindt. De genoemde onderzoeken laten 

zien dat de mensen die in een separeer terechtkomen mogelijk ernstige psychische ontregeling 

doormaken en aan het eind van hun ‘gewone’ copingsmogelijkheden zijn. Als daar dan toch iets 

tot stand komt aan betekenisgeving, is dat interessant voor onderzoek.  

6 Deze definitie is oorspronkelijk van Puchalski et al., 2009, Europese aanpassing door Nolan, Saltmarsh & Leget, 

2011. 
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De rol van religie in relatie tot mentale gesteldheid kan ambigue zijn (Ouwehand et al., 

2020). Verhoogde religiositeit kan een teken zijn van religieuze coping, maar kan ook een 

indicatie zijn van de ernst van psychose (Ouwehand et al., 2020, p. 30). In dit onderzoek wordt in 

navolging op Ouwehand (2020), erkend dat zulke ervaringen mogelijk pathologisch én 

betekenisvol zijn, in plaats van het één  of het ander. In dit onderzoek is in de vertelde 

ervaringsverhalen over de separeeropnames gezocht naar het voorkomen van spirituele 

ervaringen, en naar de functie die spiritualiteit vervulde. Mogelijk is dat de functie van coping: 

het gebruiken van religieuze of spirituele beliefs, attitudes or practices, om emotionele stress te 

verminderen, en het lijden betekenis te geven, en het meer draaglijk maken van een situatie 

(Saad & De Medeiros, 2012).  

Hoe de separeer in existentieel opzicht ervaren wordt, is een onderbelicht gebied binnen 

het onderzoek over de separeerruimte. Het huidige onderzoeksveld is niet voldoende om te 

kunnen begrijpen wat die separeer nu eigenlijk op existentieel niveau doet met de mens die 

wordt ingesloten. Door in deze thesis juist de existentiële dimensie van de ervaring centraal te 

zetten, is er mogelijk beter begrip te krijgen van hoe de separeer ervaren wordt. 

1.2 Onderzoeksdoelen 

Het doel van dit onderzoek is het vergaren van kennis over de existentiële kant van 

separeerervaringen. Dit vereist het verzamelen van kennis over: a. existentiële thema’s, b. 

grenservaringen, c. spiritualiteit. Door middel van exploratief kwalitatief empirisch onderzoek 

kan inzicht worden gegeven in de existentiële dimensie van ervaringen van separatie in de 

psychiatrie. Daarmee wordt bijgedragen aan de academische lacune op dit gebied.  

Humanistici hebben specifiek aandacht voor de levensbeschouwelijke, spirituele, 

existentiële dimensie van de mens. Het luisteren naar en het bestuderen van wat separatie op 

existentieel niveau doet met een mens ligt in lijn met wat de humanistieke wetenschap doet: 

streven naar zinvol leven in een humane samenleving. 

 

1.3 Onderzoeksvragen 

Hiertoe is de volgende hoofdvraag geformuleerd: Hoe wordt een onvrijwillig verblijf in een 

separeerruimte in een gesloten opnameafdeling in de psychiatrie in existentieel opzicht ervaren?  

 

Deelvragen 

1. Welke existentiële thema’s spelen een rol in de ervaringen met een onvrijwillig verblijf 

in een separeerruimte?  

 

2. In hoeverre zijn de separeeropnames ervaren als grenssituaties?  
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3. Indien er spirituele gedragingen en ervaringen tijdens de separeeropname voorkomen, 

om welke gaat het zoal en welke betekenis hadden deze eventuele spirituele ervaringen?  

 

1.4 Conceptuele definities van centrale begrippen 

 

Separeren |  Separeren is een dwangmaatregel - tijdelijke opsluiting in een zo goed als lege, 

prikkelarme ruimte op een gesloten psychiatrische opnameafdeling - waarbij  de volgende 

criteria geldend zijn: er moet sprake zijn van gevaar, voor de cliënt zelf of voor anderen, als 

gevolg van een geestesstoornis, dat niet op andere manier kan worden afgewend .  7

 

De existentiële dimensie | De dimensie van de ervaringen die geoperationaliseerd is tot de 

volgende onderdelen: de ultimate concerns van Yalom (1980), de grenssituaties van Jaspers (1919) 

en de spirituele coping van Pargament (1997).  

 

Voormalig cliënten | Mensen die ervaring hebben met een of meerdere onvrijwillige verblijven 

in de separeerruimte op een gesloten opnameafdeling in de psychiatrie.  

 

Spirituele coping | ‘Ways of understanding and dealing with negative life events that are related 

to the sacred’ (Pargament and Raiya (2007), p. 23).  

 

Spiritualiteit | De dynamische dimensie van het menselijk leven die betrekking heeft op de 

manier waarop personen (individueel zowel als in gemeenschap) zin, doel en transcendentie 

ervaren, uitdrukken en/of zoeken en waarop zij zich verbinden met/verhouden tot het moment, 

zichzelf, anderen, de natuur, het betekenisvolle en/of het heilige (Leget et al., 2018. 

Oorspronkelijk van Puchalski et al., 2009; met Europese update door Nolan et al., 2011). 

 

Grenssituaties | Een situatie waarbij er een confrontatie plaatsvindt met de eigen totale 

kwetsbaarheid ten overstaan van dood, strijd, toeval en schuld  (Jaspers, 1919).   

7 Uit het onderzoeksrapport ‘Separeren in de GGZ: Beleid, praktijk en toezicht. Onderzoek naar de vorderingen in 

het terugdringen van separaties’ door Bongers et al. (2010). Uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van 

Volksgezondheid, Welzijn en Sport.   
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Hoofdstuk 2 | THEORETISCH KADER  

 

Deze thesis onderzoekt hoe een onvrijwillige opname in de separeerruimte in existentieel 

opzicht wordt ervaren. In dit hoofdstuk wordt stilgestaan bij wat ‘in existentieel opzicht’ in de 

context van dit onderzoek betekent. De term ‘existentieel’ bevat in dit onderzoek drie 

onderdelen: het voorkomen van existentiële thema’s, in hoeverre de ervaring te betitelen is als 

‘grenssituatie’ en welke rol spiritualiteit speelde in de ervaring.  

Daarbij volgt allereerst een inhoudelijke verkenning van de existentiële thema’s van 

Irvin Yalom (1980). Hij onderscheidt vier existentiële thema’s of ultimate concerns waar ieder 

mens mee te maken krijgt: dood, vrijheid, isolement, en betekenisloosheid. Eén van de 

inspirators van dit existentiële model is Karl Jaspers (1919). Daarom wordt zijn theoretisch 

filosofisch kader besproken dat ten grondslag lag aan het model van Yalom: de grenssituaties. 

Vervolgens wordt kort bekeken hoe deze twee kaders zich tot elkaar verhouden; wat de 

overeenkomsten en verschillen zijn. In dit onderzoek wordt tevens gekeken naar het al dan niet 

voorkomen van spirituele ervaringen in de separeer, en welke functie of betekenis deze 

ervaringen hadden voor de respondent. Om dit te kunnen onderzoeken is het noodzakelijk om 

te weten wat er in dit onderzoek verstaan wordt onder spiritualiteit en spirituele coping. Daarom 

zal er tot slot worden stilgestaan bij de theorie van Kenneth Pargament (1997).  

 

 

2.1 Existentiële thema’s 

De aanduiding ‘existentieel’ beslaat de existentie van de mens, ofwel het bestaan. Er is een 
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Onderdeel  Discipline    Verhouding tot andere onderdelen 

De existentiële thema’s van Yalom (1980): 

De dood, vrijheid, isolement, 

betekenisloosheid 

Existentiële 

psychologie 

  Is deels gebaseerd op Karl Jaspers 

(1919) 

De grenssituaties van Jaspers (1919): De 

dood, strijd, toeval, schuld 

Filosofie     Vooral in grenssituaties ervaren we 

mogelijk transcendentie 

De mogelijke rol van spiritualiteit en de 

functie die het kan hebben als vorm van 

coping (Nolan, Saltmarsh & Leget, 2011; 

Pargament, 1997) 

Religie- 

wetenschap en 

moderne 

psychologie 

  Aanvulling op andere twee 

onderdelen, om de lens op de mens 

als spiritueel wezen open te zetten. 

Tevens specificatie van de 

transcendentie die Jaspers noemt 

Tabel 1. Interdisciplinair kijken:  weergave van de 

onderdelen van ‘de existentiële dimensie’ in dit 

onderzoek 

     



onderscheid te maken tussen ervaringen die existentieel zijn, en andere ervaringen. Ervaringen 

zijn existentieel te noemen wanneer zij aan ons bestaan raken. Eén van de belangrijkste auteurs 

op het gebied van de existentiële psychologie is Irvin Yalom. Daarom is de keuze gemaakt om op 

zijn model van de ultimate concerns te focussen bij het onderzoeken hoe de separeer in 

existentieel opzicht ervaren wordt. De vier existentiële thema’s zoals geformuleerd door Yalom 

zijn de dood, vrijheid, isolement en betekenisloosheid. Dit zijn vier thema’s die ieder mens in 

zijn leven tegenkomt. De confrontatie met de thema’s kan een existentieel conflict en daarmee 

samenhangende angst veroorzaken (Yalom, 1980). Yalom wil zelfs zo ver gaan dat hij stelt dat 

ieder probleem waar een cliënt mee naar therapie komt, terug te herleiden is naar één van deze 

vier gebieden. Hierbij volgt een korte omschrijving van ieder thema zoals door Yalom 

geconceptualiseerd.  

 

1) De dood  

De meest voor de hand liggende existentiële zorg in ieders leven is de dood. De dood zal komen 

voor een ieder en er is geen ontsnappen aan. Het spanningsveld tussen het besef van de 

onvermijdelijkheid van de dood, van onszelf en onze dierbaren, en de wens om te blijven 

bestaan creëert een existentieel kernconflict. 

 

2) Vrijheid 

Vrijheid is existentiële zin verwijst naar het gebrek aan grond, aan structuur: er is geen vaste 

vorm voor ons leven maar wij moeten het zelf invullen. Die verantwoordelijkheid is groot en 

deze vrijheid confronteert ons dan ook met een beangstigende leegte. Deze vrijheid conflicteert 

met de menselijke behoefte aan een externe structuur en kaders.  

 

3) Isolement 

Isolement kan op verschillende niveaus plaatsvinden. Als eerste is er intrapersoonlijk isolement: 

een gevoel van isolement binnen het eigen zelf. Ten tweede is er interpersoonlijk isolement: een 

afstand tussen het zelf en een ander. Ten derde is er existentieel isolement. Dat is een ultieme 

eenzaamheid, die verder reikt dan de intra- of interpersoonlijke eenzaamheid. Het is een alleen 

staan tegenover de wereld, waarbij gerealiseerd wordt dat iedereen uiteindelijk alleen is, hoe 

nabij een ander ook komt. Het existentiële conflict wat hierbij kan ontstaan is de spanning 

tussen het alleen staan en de menselijke behoefte aan verbondenheid.  

 

4) Betekenisloosheid 

Het laatste thema, betekenisloosheid, verwijst naar de afwezigheid van zin in ons leven. Dit is de 
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meest diepgaande angst, want met de eerste thema’s in acht genomen blijkt dus dat de mens zal 

sterven, het leven helemaal zelf moet invullen en uiteindelijk alleen is. Wat is dan nog de zin, en 

als wij die dan zelf moeten creëren, is hij dan genoeg om voor te leven? Het conflict ontstaat uit 

de tegenstelling: de mens is een zinzoekend wezen en is in een universum geworpen dat geen 

inherente zin of betekenis heeft.  

 

2.2 Grenssituaties  

Eén van de inspirators van Yaloms existentiële model is psychiater en filosoof Karl Jaspers (1919). 

Het theoretisch filosofisch kader dat ten grondslag lag aan het model van Yalom is het construct 

van de grenssituaties. Bij het bestuderen van het verschijnsel ‘separeren’ biedt het concept van 

de grenservaringen een waardevolle theoretische lens. Mensen kunnen tijdens opnames in de 

psychiatrie door grote bestaanscrises gaan, met het gesepareerd worden als mogelijk dieptepunt. 

Hoewel er in de psychiatrie voor deze bestaanscrises nog niet één bepaalde typologie 

beschikbaar is, doemen op die momenten wel de existentiële vragen op (Braam, 2017).  In de 

humanistieke wetenschap zijn ‘contrastervaringen’, ‘breukervaringen’ of ‘grenservaringen’ 

veelgebruikte termen. Deze drie termen worden door elkaar heen gebruikt als synoniemen, 

waarbij auteurs vaak een eigen voorkeur hebben.  In dit onderzoek is gekozen voor de term 

grenssituaties, omdat dat de oorspronkelijke term (Grenzsituationen) van Jaspers is. In de 

humanistiek worden de definities van Ton Jorna (2008) en Christa Anbeek (2013) het meest 

gebruikt. Anbeek conceptualiseert grenservaringen als ervaringen die zo ingrijpend zijn dat ‘het 

vanzelfsprekende niet meer vanzelfsprekend is in het leven, en je de kwetsbaarheid van het 

bestaan ervaart’ (Anbeek, 2013, p. 17). Ton Jorna (2008) omschrijft breukervaringen als 

ingrijpende situaties of gebeurtenissen die een breuk veroorzaken met de wereld en de 

vanzelfsprekendheid van de alledaagse gang van zaken.  

Bij Jaspers, oorspronkelijke grondlegger van het concept, gaat de grenservaring om een 

situatie waarbij er een confrontatie plaatsvindt met de eigen totale kwetsbaarheid ten overstaan 

van dood, strijd, toeval en schuld (Braam, 2017 in: Westerink & Braam (Eds.), 2017). Wojdala 

(2016), omschrijft grenssituaties als volgt:  

 

You cannot escape death, isolation, suffering, fighting and fault — you cannot change so 

many of the circumstances which define your life, regardless of how fervently you wish 

it. The gist of the limit situation is that what happens is something which you deeply do 

not want but cannot control (Wojdala, 2016, p. 80).  
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Jaspers conceptualiseerde dit construct in zijn werk Psychologie der Weltanschauungen, dat in 1919 

in Duitsland uitkwam en hij ontwikkelde het verder in een van de delen van Philosophie (1932).  

Een grenssituatie kan een ultiem dieptepunt zijn. Een situatie waarin sterk wordt ervaren dat er 

een leven voor, en een leven na dit moment is. Grenssituaties hebben iets verpletterends : ‘(...) 8

wie het meemaakt kan zich niet aan de indruk onttrekken dat hier een hemeldak openscheurt, 

waaronder we gewoonlijk ons leven leiden’ (Jaspers, 2013, p. 10., Wildschut, Vert.). Wojdala 

(2016) wijst er echter op dat de onvermijdelijkheid van de grenssituatie ook iets constructiefs 

heeft.  

 

The tradition of existential philosophy shows that those moments of being 

unshielded by routine are of “personal growth” value — stumbling at them and 

recognizing them results in enlightening of the existence, that is the unfolding of 

new possibilities of being oneself. Those are the situations that Karl Jaspers calls 

limit situations (Wojdala, 2016, p. 80).  

 

Het meemaken van een grenssituatie leidt dan ook tot nieuwe houdingen tegenover het leven:  

 

Es bleibt, wenn einmal die Grenzsituation erreicht ist, nur die Reaktion in der 

Entwicklung neuer Kräfte, die ihren Ausdruck wohl in Formeln �nden, aber 

eigentlich Lebenseinstellungen, Lebensgesinnungen sind (Jaspers, 1919, p. 232).  

 

Grenssituaties dwingen ons namelijk tot het onder ogen komen van onze omstandigheden: er 

ontvouwt zich een waarheid over ons, die op een andere manier niet ontdekt had kunnen 

worden.  

Waarin verschillen grenssituaties van gewone situaties? Van gewone situaties kan een 

mens zich onttrekken, tevens kan hij bepaalde situaties veroorzaken (Schüssler, 2003). Gewone 

situaties veranderen, en daar kunnen mensen zich uit losmaken door in een andere situatie te 

treden. Grenssituaties echter, veranderen niet: een mens kan niet leven zonder te moeten 

vechten en lijden, onvermijdelijk schuld op zich te laden, en zonder te moeten sterven. Kortom: 

het is niet mogelijk voor ons mensen om de grenssituaties te ontwijken. Grenssituaties zijn dus 

voor het bestaan definitief.  ‘Daarachter zien wij in ons bestaan niets anders meer. Ze zijn als een 

muur waar we tegenaan lopen, waar we op stuk lopen. Ze zijn niet door ons te veranderen, maar 

alleen tot klaarheid te brengen’ (Schüssler, 2003, p. 52). 

8 Woord overgenomen uit de masterscriptie van M. Polman: Over grenzen. Een ontmoeting tussen de geestelijke 

verzorging en Karl Jaspers. (2015, Radboud Universiteit Nijmegen).   
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Het algemene karakter van grenssituaties komt aan het licht in vier afzonderlijke 

grenssituaties: de dood, strijd, toeval en schuld. Jaspers schildert deze vier af om tot grotere 

concreetheid te komen, volgens hem een noodzakelijke functie van de filosofie (Jaspers, 1919, p. 

226). Deze vier grenssituaties worden nu kort één voor één uiteengezet.  

 

1) De dood 

De dood heeft een algemeen aspect en een individueel aspect. Respectievelijk: de 

vergankelijkheid van al wat leeft, en het onvoorstelbare en radicale van het eigen levenseinde 

(Glas, 2017). Het besef van het feit dat wij allen dood zullen gaan, is nog geen grenssituatie. 

Zolang de dood geen andere rol voor de mens speelt dan alleen de zorg om hem te mijden, is de 

dood geen grenssituatie. Echter, als de onontkoombaarheid en de onbegrijpelijkheid van de 

dood concreet aan het licht komt; als zowel het intellect als het geloof tekort schiet, is dat wel 

een grenssituatie. Dan gaat het niet om de angst voor het niet-bestaan, zoals bij Yalom misschien 

het geval is, maar om de angst van het existentieel niet-zijn, wat voor Jaspers van een geheel andere 

orde is (Schüssler, 2003, p. 55). ‘Wat ten aanzien van de dood wezenlijk blijft, is existerend gedaan; 

wat vervalt is slechts het bestaan’ schrijft Jaspers in zijn Philosophie II (Schüssler, 2003, p. 55).  

 

2) Strijd 

Waar dood en toeval grenssituaties zijn zonder ons eigen toedoen (je ontkomt er niet aan), zijn 

schuld en strijd grenssituaties waar wij aan bij kunnen dragen. Jaspers heeft een vrij rigoureus 

begrip van strijd: hij zet uiteen hoe de mens altijd de ruimte van een ander verkleint als hij meer 

ruimte inneemt.  

 

Der Kampf ist eine Grundform aller Existenz. Alles was existiert braucht Platz und 

materielle Bedingungen; beide nimmt es anderen möglichen Existenzen fort. (...) Kampf 

ist also überall, um materielle, um geistige, um seelische Existenz.  

(Jaspers, 1919, p. 227) 

 

Alles wat leeft, strijdt om het bestaan (Schüssler, 2003). Strijd is dan ook een grenssituatie te 

noemen wanneer het strijd om het bestaan is; wanneer het bestaan bedreigd wordt of men de 

ervaring heeft dat het bestaan serieus in het geding is. ‘Meine Existenz als solche nimmt anderen 

weg, wie andere mir wegnehmen’ (Jaspers, 1919, p 228). Omgekeerd geldt ook: al het bestaan rust 

op wederzijdse hulp. Ons bestaan hebben we te danken aan onze ouders en verder zijn we ons 

hele leven afhankelijk van hulp van de gemeenschap. De grenssituatie van strijd is een gegeven, 

simpelweg omdat het niet mogelijk is om een blijvende toestand van rust te bereiken. De mens 
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zal dus in zijn leven een onvermijdelijke strijd moeten leveren, in de vorm van: geweld moeten 

gebruiken, of geweld moeten ondergaan, hulp bieden, en hulp aannemen, begrenzen, ombuigen 

en riskeren (Schüssler, 2003). Strijd kan echter ook waardigheid en kracht geven, meent Jaspers.  

 

3) Toeval 

Toeval is een begrip dat alleen gedacht kan worden in tegenstelling tot iets anders: 

noodzakelijkheid, oorzakelijkheid, doelgerichtheid, zinsamengang (Glas, 2017, in: Westerink, 

2017). ‘De wisselvalligheid van het lot’ is een andere omschrijving die Jaspers voor deze 

grenssituatie geeft. Toegepast op het concrete leven vinden we toeval vooral in de vorm van 

ellende en pech, ziekte en natuurrampen - maar ook in de materiële en culturele ongelijkheid 

tussen mensen  (Glas, 2017, in: Westerink, 2017). Toeval vinden we bij (ogenschijnlijk) 

onterechte en niet-noodzakelijke gebeurtenissen. Gebeurtenissen die de vraag kunnen 

oproepen: ‘waarom overkomt míj dit?’.  

 

Zufall nennen wie ein Dasein, ein Ereignis im Verhaltnis zu irgend einer 

Notwendigkeit, in bezug auf welche dieses Dasein oder dieses Ereignis selbst nicht 

als notwendig begriffen kann worden (Jaspers, 1919, p. 239). 

 

Toeval zoals Jaspers het omschrijft heeft alles te maken met betekenisgeving en duiding van de 

levensloop, of het plaatsen van gebeurtenissen in het geheel. Jaspers noemt als mogelijke reactie 

op toeval: zingeving zoeken tegen heug en meug ofwel zin van het toeval zoeken in een 

overkoepelend verband.  

 

4) Schuld 

Wanneer we strijden en riskeren, heeft dat gevolgen, en daardoor laden wij schuld op ons. Ook 

dit is onvermijdelijk: want wie denkt dat hij schuld kan ontlopen door niet te handelen vergist 

zich lelijk. Niet-handelen is ook handelen, en schuld kan ook een gevolg zijn van nalaten.  

 

Het werk van Jaspers heeft veel betekend voor het denken over en het werken in de psychiatrie. 

In zijn construct van de grenssituaties wordt duidelijk dat hij existentiële vragen centraal stelt, 

ook (of juist) in de psychiatrie. Westerink (2017) ziet in de huidige psychiatrie het risico dat er 

een bepaalde complexiteit wordt verhuld achter een objectiverende blik op de patiënt als drager 

van symptomen “en daarmee niet als persoon met een verhaal” (p. 11). In het werk van Jaspers 

(1919) staat zowel de mens als zijn totale belevingswereld centraal (Westerink, 2017). Dan gaat het 

niet alleen om de vraag: ‘Wat is de mens?’, maar ook om de vraag ‘Wie is deze mens?’ - deze mens 
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in existentiële nood of vreugde, met zinvragen, deze mens met zijn verhaal. ‘Eenvoudig gezegd 

ontstaan vanuit de benadering van de patiënt als persoon ook aandacht voor 

levensbeschouwing en zinvragen.’ (Westerink, 2017, p. 9). Jaspers kan daarom als bondgenoot 

gezien worden van onderzoekers die de verhalen van mensen willen begrijpen en de 

mogelijkheid tot verwijzing naar het spirituele open willen houden.  

 

2.3 De onderlinge verhouding van existentiële thema’s en grenssituaties 

Yaloms werk behoort tot het domein van de existentiële therapie. Deze komt voort uit de 

existentiële psychologie, die zijn grondslag heeft in de existentiële filosofie, waar Jaspers toe 

behoort. Het is niet makkelijk om het werk van Yalom te herleiden tot zijn filosofische origines, 

omdat hij die zelf niet duidelijk noemt (Furchert in Bartley Stewart, 2011). Toch is de invloed van 

Jaspers duidelijk terug te zien in Yaloms Existential Philosophy. Volgens Wojdala (2016, p. 78) is 

Existential Psychotherapy zelfs grotendeels gebaseerd op Jaspers’ typologie van de grenssituaties. 

Kort gezegd is dus te concluderen dat Yalom zich heeft laten inspireren door Jaspers. Op het 

eerste gezicht is dat geen verrassing: beiden hebben vier domeinen aangeduid waarin een 

existentieel conflict wordt ervaren. Waarin overlappen deze twee benaderingen en waarin 

verschillen zij? 

De twee theorieën lijken op het eerste gezicht zeer op elkaar, maar er zijn belangrijke 

verschillen. Het belangrijkste verschil is de diepgang van de twee constructen. De ultimate 

concerns zijn dan wel existentiële zorgen waar niemand omheen kan, maar ze kunnen op de 

achtergrond spelen. Een ultimate concern kan op de achtergrond aanwezig zijn, en kan 

bestudeerd worden in therapie met ons intellect: we kunnen erop reflecteren. Een ultimate 

concern is een gegeven, waar we bij vlagen angstig over kunnen zijn, maar waar we ook mee 

kunnen leren omgaan. Bij een grenssituatie echter, schiet het intellect tekort. Dit is uit te leggen 

aan de hand van het begrip wat in beiden modellen voorkomt: de dood. Er is een verschil in het 

karakter van de dood als ultimate concern, en de dood als grenssituatie. Over de dood schrijft 

Jaspers: ‘Der Intellekt wird für den Menschen mit dem Bewußtsein der Grenzsituation des 

Todes für die Erwägung von Unsterblichkeit auch sinnlos: denn der Intellekt verharrt seinem 

Wesen nach im Begrenzbaren und darum Endlichen ’ (Jaspers, 1919, p. 232). In een grenssituatie 9

vindt een ‘Erschütterung der Seele ’ plaats (Jaspers, 1919, p. 232) en bij een ultimate concern 10

hoeft dat niet zo te zijn. Het verschil is ook te duiden aan de hand van het thema 

betekenisloosheid: Yalom geeft aan dat wij zelf betekenis moeten geven aan de wereld om ons 

9 “Met het besef van de grenssituatie van de dood wordt het intellect ook zinloos voor het beschouwen van 

onsterfelijkheid: want van nature blijft het intellect binnen het begrenzende en dus eindige”. Eigen vertaling 
10 Erschütterung: huivering; siddering; rilling; ontreddering; beving. Eigen vertaling 
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heen, die in zichzelf geen betekenis bevat. Bij de grenssituaties zijn er geen beelden en verhalen 

om betekenis te geven. Dit is wederom een voorbeeld van het extremere karakter van de 

grenssituaties, vergeleken met de Ultimate concerns.  

Samenvattend, beide thema’s gaan over het leven vanuit de existentiële invalshoek. De kaders 

vullen elkaar aan en overlappen voor een deel, maar zijn niet geheel over elkaar heen te leggen 

(zie tabel 2). In dit onderzoek worden zij na elkaar gehanteerd, beiden in een eigen deelvraag.  
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De existentiële 

thema’s van Yalom 

(1980) 

  De grenssituaties 

van Jaspers 

(1919) 

 

Karakter van 

ultimate concern 

Er is op te reflecteren, er 

kan een houding 

ontwikkeld worden om 

met de ultimate concerns 

om te gaan 

Karakter van 

grenssituatie 

Het is acuut, het is 

allesoverweldigend, het is een 

Erschütterung der Seele.  Een 

totaalervaring 

Yalom: De dood  Het voorbijkomen van de 

dood in alle vormen; de 

dood als (abstract) 

gegeven 

Jaspers: De dood  De dood als overweldigende, 

onontkoombare dreiging of een 

diep besef van zijn bestaan. 

Yalom: Vrijheid  De mens heeft de vrijheid, 

en daarmee ook de 

verantwoordelijkheid, om 

zijn eigen leven vorm te 

geven. 

Jaspers: Schuld  De onvermijdelijke schuld die de 

mens op zich laadt, als gevolg 

van ons (niet-)handelen en 

leven. 

Yalom: Isolement  De mens staat uiteindelijk 

alleen in de wereld.  

Jaspers: Strijd  De strijd om bestaansrecht en 

bestaansruimte. 

Yalom: 

Betekenisloosheid 

De mens moet zijn eigen 

betekenis creëren. Bij 

grenssituaties 

daarentegen  zijn er geen 

beelden en verhalen om 

betekenis te geven. 

Jaspers: Toeval 

 

De wisselvalligheid van het lot, 

het tegengestelde van 

noodzakelijkheid, 

oorzakelijkheid, doelgerichtheid 

of zinsamenhang. 

Tabel 2. Yalom en Jaspers: 

De onderlinge 

verhouding van 

existentiële thema’s en 

grenssituaties 

     



 

2.4 Spiritualiteit en spirituele coping  

Wanneer iemand ervaringen als stressvol ervaart, wordt er een beroep gedaan op de bronnen die 

hij heeft om ermee om te gaan. Dat is een proces van coping. Theorie over coping kan de impact 

van een ingrijpende ervaring zoals separatie verhelderen. In het bestaande onderzoek over 

coping worden verschillende varianten onderscheiden: emotiegerichte en probleemgerichte 

coping (Lazarus & Folkman, 1984) en betekenisgerichte of spirituele coping (Pargament, 1997). 

Het meest prominente en meest gebruikte model voor de analyse van stress en coping is 

de transactionele coping-theorie van Lazarus en Folkman (1984). Hierin wordt het copingproces 

gedefinieerd als de ‘voortdurend veranderende cognitieve en gedragsmatige inspanningen’ om 

om te gaan met externe of interne factoren die als belastend of als overschrijdend van wat 

iemand aankan worden ervaren (Lazarus & Folkman, 1984, p. 141) . Dit model onderscheidt twee 11

categorieën van coping: emotiegerichte coping (emotion-focused coping), gericht op het reguleren 

van emotionele reacties en gevoelens op de stressvolle situatie, en probleemgerichte coping 

(problem-focused coping), wat verwijst naar het omgaan met het probleem zelf, waarbij wordt 

geprobeerd die situatie te veranderen.  

Hoewel Lazarus en Folkman religieuze en spirituele overtuigingen noemen als mogelijke 

coping resources, wordt er verder weinig gezegd over religie en spiritualiteit met betrekking tot 

coping. Pargament (1997) bouwt voort op deze copingtheorie. Zijn definitie van coping luidt:  ‘a 

search for significance in times of stress ’ (Pargament, 1997, p. 90). Wanneer deze zoektocht 12

verbonden is aan ‘the sacred’, is het mogelijk religieuze of spirituele coping. ‘Religion must 

consider how to make agony something bearable, supportable - something, as we say, sufferable’ 

(Pargament, 1997, p. 19). Situaties waarbij bestaande vormen van coping tekortschieten, vragen 

mogelijk om het aanboren van andere bronnen dan waar Lazarus & Folkman over spraken. 

‘There are situations in life we cannot cope with succesfully’, Pargament (1997, p. 14). ‘Crises are 

pivotal periods. They destabilize “tried and true” methods for dealing with problems and call for 

new solutions’ (Pargament, 1997, p. 5). Pargament benadrukt een hogere, integratieve functie van 

coping: betekenis (significance). Hiermee is aan de bestaande twee categorieën van coping, een 

derde toegevoegd: betekenisgerichte coping (meaning-focused coping). Bij deze derde categorie 

hoort religieuze en spirituele coping . ‘Learning more about religion will teach us more about 13

11 ‘Constantly changing cognitive and behavioral efforts to manage specific external and/or internal demands that 

are appraised as taxing or exceeding the resources of the person’ (Lazarus & Folkman, 1984, p. 141).  
12 Significance wordt hierbij gedefinieerd als: ‘a phenomenological construct involving feelings and beliefs 

associated with worth, importance and value. It embodies the experience of caring, attraction, or attachment’ 

(idem, p. 92).  
13 Pargament onderscheidt bij religieuze en spirituele coping grofweg twee stijlen: coping gericht op conservatie en 

coping gericht op transformatie. 
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how people come to terms with their most difficult moments’ (1997, p. 17). Deze derde categorie 

wordt ook erkend door Folkman (2011) zelf. Zij erkent betekenisgerichte coping als een relevante 

aanvulling op het oorspronkelijke model van haarzelf en Lazarus, en ziet deze functie van coping 

voornamelijk als relevant in langdurige stressvolle situaties waar de probleem- of emotiegerichte 

copingstrategieën niet toereikend zijn.  

 

 
In dit onderzoek is daarom gekozen om de mogelijkheid open te houden dat spiritualiteit een 

onderdeel is van de existentiële ervaring. Spiritualiteit wordt vaak gezien als een privékwestie of 

iets wat zich buiten de therapeutische context bevindt, maar de levensbeschouwelijke beleving 

van de patiënt kan een substantiële impact hebben op de betekenisgeving van en de omgang met 

tegenslag en ziekte (Saad & Madeira, 2012). Veel patiënten zien hun lijden in religieuze context, 

stellen Saad & Madeira (2012), en hun religie of spiritualiteit zou kunnen helpen in hun proces 

van coping. Mogelijk is dat het geval bij separatie, wanneer dit wordt ervaren als een humaan 

dieptepunt, getekend door onvrijheid en onverbondenheid. 

Belangrijk om hierbij te benadrukken is dat de rol van religie in relatie tot mentale 

gesteldheid ambigue kan zijn (Ouwehand et al., 2020). Verhoogde religiositeit kan een teken zijn 

van religieuze coping, maar kan ook een indicatie zijn van de ernst van psychose (Ouwehand et 

al., 2020, p. 30). Vanuit medisch perspectief zijn spirituele ervaringen soms te zien als 

pathologisch (Ouwehand et al., 2020). Braam & Verhagen (2016) hebben, in navolging op Sims 

et al. (2016), enkele criteria opgesteld waarmee men kan proberen onderscheid te maken tussen 

wanen of psychopathologie en authentieke religieuze of spirituele ervaringen (zie figuur 4). Aan 

de hand van die criteria is het mogelijk om een voorzichtige indeling te maken. In dit onderzoek 
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Categorie van coping  Betekenis 

Probleemgericht 
 

(Lazarus & Folkman, 1984) 

De reactie op de stressvolle situatie is gericht op het veranderen van 

de oorzaak van de stress 

Emotiegericht 
 

(Lazarus & Folkman, 1984) 

 

De reactie op de stressvolle situatie is gericht op het reguleren van 

emoties over de situatie, terwijl de oorzaak van de stress intact 

wordt gelaten  

Betekenisgericht 
 

(Pargament, 1997) 

Gericht op het genereren of creëren van betekenis. Wanneer deze 

betekenis samenhangt met het heilige, spreken we van religieuze of 

spirituele coping 

Tabel 3. Categorieën  van 

coping 

 



wordt echter, in navolging op Ouwehand (2020), erkend dat zulke ervaringen mogelijk 

pathologisch én betekenisvol zijn, in plaats van het één  of het ander: het ‘both/and’ perspectief. 

Wanneer uitspraken van een patiënt als ‘religieus’ worden geduid, ontstaat het risico dat iedere 

uitspraak op religieus of spiritueel gebied als pathologisch wordt geduid (Braam & Verhagen, 

2016). Ten tijde van psychische nood kan de patiënt echter ook zijn religie of spiritualiteit 

aanwenden als bron van coping of betekenisgeving (Braam & Verhagen, 2016).  

 

 

Wat wordt er in dit onderzoek verstaan onder spiritualiteit? Spiritualiteit is een lastig te 

definiëren begrip. Het is een levensbeschouwelijk begrip dat verschillende betekenissen kent, en 

door de eeuwen heen steeds weer anders is geduid, afhankelijk van de religieuze context. Het is 

allereerst een dynamisch begrip te noemen. Van IJssel zegt over spiritualiteit: ‘voor iedereen 

toegankelijk en niet het exclusieve bezit van één persoon of van één levensbeschouwelijke 

stroming’ (Van IJssel, 2007, p. 27). Ouwehand (2020) gebruikt in haar onderzoek, in navolging 

op Streib & Hood (2016b) de term ‘spiritualiteit’ in plaats van de term ‘religie’, waarbij met 

spiritualiteit wordt bedoeld: de geprivatiseerde, ervaringsgerichte vorm van religie. De blik in dit 

onderzoek volgt de definitie van spiritualiteit van Carlo Leget et al. (2018): “De dynamische 

dimensie van het menselijk leven die betrekking heeft op de manier waarop personen 

(individueel zowel als in gemeenschap) zin, doel en transcendentie ervaren, uitdrukken en/of 

zoeken en waarop zij zich verbinden met/verhouden tot het moment, zichzelf, anderen, de 
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Negatief  Positief 

De fenomenologie van de ervaring strookt met een 

psychiatrische stoornis (qua gebrek aan samenhang, 

balans, en diepte). 

De betrokkene heeft de neiging niet teveel 

ruchtbaarheid aan de ervaring te geven.  

Er zijn andere psychiatrische symptomen aanwezig.  De beschrijving komt authentiek over. 

Gedrag en functioneren van de betrokkene passen 

sinds de ervaring in het verloop van een psychiatrische 

stoornis en zijn niet verrijkend te noemen. 

De betrokkene heeft er begrip voor dat een 

ander het zich moeilijk kan voorstellen of 

geloven.  

(of) Dergelijk gedrag is passend bij stoornissen in de 

persoonlijkheid. 

De ervaring heeft voor de betrokkene 

doorgaans betekenisvolle consequenties.  

  De religieuze/spirituele gemeenschap waartoe 

de betrokkene behoort, bevestigt/erkent de 

religieuze ervaring als passend. 

Tabel 4. Criteria die helpen te onderscheiden tussen 

psychopathologie en authentieke religieuze/spirituele 

ervaring. Woordelijk overgenomen uit: Braam, A.W. & 

Verhagen, P.J. (2016). Religie, spiritualiteit en psychiatrie. 

Accredidact Psychiaters, 2016-4. Houten: AccreDidact. 

 



natuur, het betekenisvolle en/of het heilige”. Oorspronkelijk is dit een definitie  van Puchalski 14

et al., (2009), met een Europese aanpassing door Nolan, Saltmarsh & Leget, (2011).  

Deze definitie omvat drie aspecten: zingeving, verbondenheid en een zoektocht naar het 

betekenisvolle of heilige. In deze visie betreft spiritualiteit niet alleen mensen die een bepaalde 

religie volgen. Spiritualiteit kan uit alle mogelijke bronnen van inspiratie putten, godsdienstige 

en andere levensbeschouwelijke. Onder de definitie van Carlo Leget passen dan ook zowel 

religieuze als niet-religieuze verhalen, vanwege de conceptualisering: het heilige of het 

betekenisvolle.  

 
   

14 Spirituality: “The aspect of humanity that refers to the way individuals seek and express meaning and purpose 

and the way they experience their connectedness to the moment, to self, to others, to nature, and to the significant 

or sacred” (Puchalski et al., 2009, p. 887) 
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Hoofdstuk 3 | METHODE 

 

3.1 Onderzoeksdesign en epistemologische opvatting 

Dit empirische onderzoek richt zich op de existentiële dimensie van de ervaringen van patiënten 

tijdens opnames in de separeerruimte binnen de Nederlandse psychiatrie. Voor het verzamelen 

van de empirische gegevens is gekozen voor kwalitatief onderzoek in de vorm van interviews, 

tien in totaal. Het onderzoek heeft een descriptief en verkennend karakter. Het is een 

interpretatief onderzoek, dat wil zeggen dat er niet van het bestaan van een ‘externe’ 

werkelijkheid wordt uitgegaan (Boeije, 2012). Er wordt daarentegen vanuit gegaan dat mensen 

betekenis geven aan verschijnselen en dat men door uitwisseling hiervan tot een gezamenlijk 

geconstrueerde werkelijkheid komt (Boeije, 2012). Bij deze vorm van onderzoek wil de 

onderzoeker weten hoe de mensen die zij onderzoekt hun sociale situatie interpreteren, 

‘attempting to make sense of, or interpret, phenomena in terms of the meanings people bring to them’ 

(Creswell, 1998, in Boeije, 2012, p. 26). Een zodanige exploratie van het onderwerp separatie 

resulteert in een beschrijving die de complexiteit van de ervaring kan laten zien (idem).  

 

3.2 Onderzoekspopulatie 

De onderzoekspopulatie betreft voormalig cliënten die tijdens een psychiatrische opname 

gedwongen in een separeerruimte zijn geplaatst. De respondenten zijn op grond van twee 

criteria geselecteerd: 1. zij hebben een of meerdere keren tijd doorgebracht in een separeerruimte 

op een gesloten opnameafdeling in de psychiatrie en 2. dit verblijf (of deze verblijven) 

was/waren onvrijwillig. Er is niet geselecteerd op de tijdsduur van separatie, dit loopt dan ook 

uiteen van twee dagen tot vijf weken. Ook is er niet geselecteerd op de verschillende gronden 

van waarop besloten werd hen te separeren, dit loopt uiteen van suïcidaliteit tot agressie tot 

psychose (zie tabel 5). Ook is niet geselecteerd op hoe lang het geleden was dat de separatie 

plaatsvond. Dit loopt uiteen van 1992 tot 2020 (zie tabel 5). Mogelijk vormt dat een probleem 

voor de validiteit, daarover is meer te lezen in de paragraaf 3.5.  

De respondenten zijn geworven via verschillende patiëntenorganisaties zoals ‘Samen 

sterk zonder stigma’ en MIND Ypsilon, via een wervingsbrief (zie bijlage 3: Wervingsbrief). Over 

de werving is een aantal nadere opmerkingen te maken, die betrekking hebben op de thematiek 

van dit onderzoek. Meerdere patiëntenorganisaties waren terughoudend in het delen van mijn 

oproep. Dat maakte het moeilijk om mensen te vinden die wilden vertellen over hun ervaringen 

met de separeeropnames. Uiteindelijk is 75% van de respondenten tot mij gekomen via de 

sneeuwbalmethode. Na de enige twee interviews die ik via de patiëntenorganisaties had kunnen 
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plannen, meldden de andere respondenten zich, gevraagd en gestuurd door eerdere 

respondenten.  

 

3.3 Dataverzameling 

Data zijn verzameld door het afnemen van tien semigestructureerde diepte-interviews. Deze 

methodische keuze past bij interpretatief onderzoek (Boeije, 2012),  gezien de ruimte die er dan 

ontstaat voor de respondenten om over hun individuele ervaringen te vertellen. In ieder 

interview kwamen dezelfde topics aan bod, zodat de interviews te vergelijken zijn (zie bijlage 4, 

Topiclijst). De topics kwamen tot stand vanuit het theoretisch kader. Het stond niet vast 
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  Geslacht  Leef- 

tijd 

Aantal 

separeer- 

verblijven 

Duur langste 

separeer- 

verblijf 

Verstreken tijd 

sinds laatste 

separeerverblijf 

Levens- 

beschouwelijke 

achtergrond 

Opgegeven vermeende 

achtergrond/reden voor 

separatie 

1  V  35-40  Vijf  3-5 dagen  1-2 jaar  niet religieus 

noch spiritueel 

gevaar voor zichzelf (suïcidaliteit), 

niet psychotisch  

2  M  55-60  Drie  1-2 weken  15-20 jaar  zowel religieus 

(katholiek) als 

spiritueel 

verward ofwel psychotisch 

3  V  40-45  Eén  3-5 dagen  2-5 jaar  niet religieus 

noch spiritueel 

verward ofwel  psychotisch en 

daardoor gevaar voor zichzelf 

4  V  45-50  Eén  3-5 dagen  15-20  jaar  niet religieus, 

wel spiritueel 

verward ofwel  psychotisch en 

daardoor gevaar voor omgeving  

5  M  45-50  Drie  10-15 

dagen 

5-10 jaar  niet religieus, 

wel spiritueel 

verward ofwel  psychotisch en 

daardoor gevaar voor omgeving  

6  M  40-45  Eén  3-5 dagen  5-10 jaar  niet religieus 

noch spiritueel 

verward ofwel  psychotisch en 

daardoor gevaar voor omgeving  

7  V  35-40  Eén  3-5 dagen  5-10 jaar  niet religieus 

noch spiritueel 

verward ofwel psychotisch 

8  M  35-40  Acht  1-2 dagen   1-2 jaar  onbekend  verward ofwel psychotisch en 

daardoor gevaar voor zichzelf en/of 

omgeving 

9  V  45-50  Twee  3-5 weken  15-20 jaar  niet religieus, 

wel spiritueel 

gevaar voor omgeving 

10  V  20-25  Eén  5-10 dagen  1-2 maanden  onbekend  verward, gevaar voor zichzelf 

(mogelijke suïcidaliteit) niet 

psychotisch 

Tabel 
5. 

Overzicht 
respondenten 
 

           



wanneer en op welke manier de topics aangesneden zouden worden. Het is van belang dat de 

onderzoeker ook de ruimte heeft om door te vragen op (onverwachte) uitspraken, waar dit type 

interviews ook geschikt voor is. De duur van de interviews was gemiddeld één uur en dertien 

minuten, met uitschieters van drie kwartier en tweeënhalf uur.  

 

Vanwege de coronacrisis verviel de mogelijkheid om de respondenten live te ontmoeten. 

Omwille van de gevoeligheid van de onderwerpen en privacykwesties leek er eerst geen 

alternatief, maar uiteindelijk is besloten om het digitale interview een kans te geven. Acht van 

de tien interviews zijn succesvol op die manier tot stand gekomen. De onderzoeker is extra 

bewust geweest van het creëren van een vertrouwelijke sfeer en de benodigde rust. De 

inschatting over het vertrouwen van de respondenten en de openheid die zij hebben gegeven is 

dan ook positief. De succesvolle sneeuwbalmethode onderbouwt dit: respondenten wezen mij 

nieuwe respondenten toe, regelmatig met de aanbeveling dat het een aangenaam gesprek was 

geweest. Twee respondenten wilden geen informatie via de digitale kanalen uitwisselen en 

daarom hebben met hen er alsnog ontmoetingen plaatsgevonden, binnen corona-regels. De 

andere respondenten kregen vanaf dat moment ook deze optie maar geen van hen vond het 

nodig om af te wijken van de digitale weg.  

 

3.4 Analyse 

De transcripten zijn in Atlas.ti gecodeerd via de Direct Content Analysis methode. Deze methode 

is een geschikte manier van analyseren wanneer er een meer deductieve dan inductieve aanpak 

nodig is (Van Staa en De Vries, 2016). Eerst zijn de transcripten verkennend deductief 

gecodeerd aan de hand van een voorlopige codelijst bestaande uit pre-determined codes, bestaande 

uit de vier existentiële thema’s van Yalom (1980) en de vier grenssituaties van Jaspers (1919). 

Hierdoor wordt gedurende de hele analyse nauw bij het theoretisch kader gebleven.  

In de tweede analyseronde is er open ofwel inductief gecodeerd, waarbij nieuwe codes 

konden ontstaan. Op deze manier is wel ruimte gecreëerd voor data die buiten de 

vooropgestelde kaders vallen, maar die wel relevant zijn voor het onderzoeken van de 

existentiële dimensie van de ervaringen. In deze tweede ronde konden ook de bestaande codes 

verder gespecificeerd worden in verschillende onderdelen. Voorbeeld bij de pre-determined code 

‘Isolement’: ‘verbondenheid’, ‘onverbondenheid’, ‘controle/zelfregie’, ‘geen inspraak/regie’, 

‘machteloosheid’, ‘niet gehoord/gezien worden’, ‘niet serieus genomen’, ‘waardigheid’, 

‘menszijn versus object zijn’, ‘fysieke dwang’. Voorbeelden bij de pre-determined code ‘Schuld': 

‘falen’, ‘straf’, ‘verantwoordelijkheid’. In de analyse staan de gedetailleerdheid en rijkdom van 

de betekeniswereld centraal, zoals past bij deze variant van onderzoek (Boeije, 2012, p. 20). Deze 
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methode dient het doel van dit onderzoek, namelijk het perspectief van de onderzochte mensen 

te leren kennen met het doel om het te beschrijven (Boeije, 2012, p. 27).  

 

 

3.5 Validiteit en betrouwbaarheid 

Alle respondenten zijn voorafgaand aan de interviews geïnformeerd over het onderzoek en 
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Existentiële thema’s (Yalom, 1980)  Definitie voor analyse 

Yalom: De dood  De angst voor de dood; zowel voor de eigen dood als de dood van 

dierbaren. 

Yalom: Vrijheid / Onvrijheid  De angst voor de vrijheid die men heeft voor het vormgeven van                       

het eigen leven, binnen een werkelijkheid die geen vaste kaders                   

biedt.   

Yalom: Isolement  Het gevoel alleen te staan in de wereld; dat er altijd een afstand zal                           

blijven tussen het zelf en de ander en tussen het zelf en de wereld.  

Yalom: Betekenisloosheid  De angst voor de afwezigheid van zin in het leven; de angst die                         

gepaard gaat met het zelf moeten creëren van betekenis. 

Grenssituaties (Jaspers, 1919)  Definitie voor analyse 

Jaspers: De dood  Een situatie waarbij er een confrontatie plaatsvindt met de eigen totale                     

kwetsbaarheid ten overstaan van de dood.* 

De vergankelijkheid van al wat leeft (algemeen aspect) en het 

onvoorstelbare en radicale van het eigen levenseinde (individueel 

aspect).** 

Jaspers: Strijd  Een situatie waarbij er een confrontatie plaatsvindt met de eigen totale 

kwetsbaarheid ten overstaan van strijd.* 

De strijd om bestaansrecht en bestaansruimte. In het vormen van 

de eigen identiteit, in de liefde en in de relatie tot anderen.** 

Jaspers: Toeval  Een situatie waarbij er een confrontatie plaatsvindt met de eigen totale 

kwetsbaarheid ten overstaan van toeval.* 

De wisselvalligheid van het lot, het tegengestelde van 

noodzakelijkheid, oorzakelijkheid, doelgerichtheid of 

zinsamenhang.** 

Jaspers: Schuld  Een situatie waarbij er een confrontatie plaatsvindt met de eigen totale 

kwetsbaarheid ten overstaan van schuld.* 

De onvermijdelijke schuld die de mens op zich laadt, als gevolg van 

ons (niet-) handelen en leven.** 

Tabel 6. Pre-determined codes 

 

* Definities gebaseerd op Braam, 2017 in: 

Westerink & Braam (Eds.), 2017  

** Definities gebaseerd op Glas, 2017 in: 

Westerink & Braam (Eds.), 2017 

 



gevraagd een informed consent formulier te ondertekenen (bijlage 1). Van alle interviews is een 

geluidsopname gemaakt. Dit vergroot de kwaliteit van de gegevens, omdat de onderzoeker niet 

hoeft te selecteren in wat zij wel en niet noteert, en bovendien kan zij de gegevens niet 

vervormen door de wijze van noteren (Boeije, 2012). De interviews zijn integraal getranscribeerd. 

Hierdoor is transparantie zo goed mogelijk gewaarborgd. Ook is er tijdens de analyse gepoogd 

om dicht bij de letterlijke bewoordingen van de respondenten te blijven. Dit draagt beiden bij 

aan de validiteit en betrouwbaarheid.  

Een mogelijk probleem in de validiteit betreft de verschillen in de tijdsperiode die tussen 

de separatie en het interview is verstreken. In een verkennend onderzoek zoals deze is dit minder 

problematisch. Een ander mogelijk probleem: sommige respondenten zijn meerdere keren 

gesepareerd geweest, en de herinneringen van die verschillende keren lopen door elkaar heen. 

Echt doorvragen op één separeerervaring bleek dan lastig, want het antwoord begon dan vaak 

met: ‘dat verschilde’. In de interviews is hier expliciete aandacht voor geweest en is dit meerdere 

keren genoemd. De respondenten werden aangemoedigd om de nadruk te leggen op de 

herinneringen die hen nog het meest helder zijn.  

Eén van de respondenten waarmee een live ontmoeting plaatsvond, wilde niet dat er een 

stemopname of een transcript bleef bestaan van het gesprek. Daarom is in overleg met de 

respondent en met de scriptiebegeleider, besloten om het gesprek na het transcriberen uit te 

printen en vervolgens helemaal te wissen. Dit transcript is dan ook niet opgeslagen op de 

beveiligde schijf met de andere transcripten, maar omdat er toch een letterlijk transcript in 

hardcopy vorm bestond, had dit geen gevolgen voor de betrouwbaarheid en validiteit. Na het 

coderen van dit interview is het transcript vernietigd, op verzoek van de respondent. Alle 

andere data zijn geanonimiseerd (via het toekennen van een getal aan alle respondenten, 

vastgelegd in een sleutelbestand) en opgeslagen op een beveiligde schijf (zie bijlage 2, 

Datamanagementplan).  

De vraagstelling is enigszins aangepast tijdens de dataverzameling, zodat zij beter paste 

bij het veld van het onderzoek. Dat kan voorkomen bij kwalitatief onderzoek, omdat de 

onderzoeker zich door de open benadering in een bepaalde mate laat leiden door wat zich 

voordoet in het onderzoeksveld (Boeije, 2012, p. 43). De vraagstelling is nu breed en 

interdisciplinair ingestoken. De reden hiervoor is dat er dusdanig weinig onderzoek is om op 

voort te bouwen dat een verkennend onderzoek, hoofdzakelijk gericht op het beschrijven van 

de ervaring, passend is.  
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Hoofdstuk 4 | RESULTATEN 

4.1 Mise en scène | Gedrag en betekenis in de separeer 

Alvorens de deelvragen aan bod komen licht ik eerst uit waar de respondenten zoal mee bezig 

waren in de separeerruimtes. Omdat er in bestaand onderzoek enkel gedrag wordt beschreven 

volgt hier een beknopt overzicht van niet alleen het gedrag maar ook enkele inzichten in de 

betekenissen van hun bezigheden, evenals een indruk van de al dan niet helpende functie ervan. 

Beschouw dit als een mise en scène, een schets van bezigheden en hun betekenissen van de 

respondenten gedurende hun separaties.  

De bezigheden van de respondenten gedurende hun separaties zijn in te delen in vier 

categorieën. De eerste categorie betreft de bezigheden gericht op contact maken, de tweede 

betreft creativiteit, en de derde bestaat uit (zelf)destructieve bezigheden. Tot slot volgt er een 

vierde categorie van overige opvallende bezigheden.  

In de eerste categorie bezigheden komt voor: contact hebben met familie (bij 7 

respondenten) - waaronder bellen met en filmpjes van een pasgeboren dochter, even mogen 

appen met vrienden met oud en nieuw, familie of echtgenoten op bezoek. Ook zijn er 

voorbeelden van contact met anderen dan familie, en contact met de natuur. Dit laatste had als 

betekenis: het opzoeken van kracht, groen, het mooie, het levende. Het zien van de natuur, 

bijvoorbeeld een stukje van een boom vanuit de separeer, gaf troost en was dan helpend. In een 

ander geval bracht het ook een extra confrontatie met het contrast tussen binnen (gevangen) 

zijn en buiten (vrij) zijn. Al met al zijn de bezigheden waarin er contact wordt gemaakt - met 

familie, andere mensen of de natuur - helpend voor de respondent.  

Tot de tweede categorie, creativiteit, behoren de bezigheden: tekenen (6 respondenten), 

schrijven (5), zingen (4), dansen of heen en weer wiegen (3), knutselen (1), lezen (2) en muziek 

maken (2). Dit waren doorgaans helpende bezigheden. De betekenissen die de respondenten aan 

hun creatieve bezigheden geven luiden: het vinden van houvast, het gaf bemoediging, het 

herinnerde aan positiviteit, het gaf iets om handen, het gaf uiting aan dingen die niet onder 

woorden te brengen zijn, het hielp om erdoorheen te komen, het hield het brein bezig, het 

bracht structuur, het kalmeerde de gedachtenstroom, het ontspande het lichaam, het ontlaadde 

emoties, het maakte moe ‘tot er niks anders overblijft’ en een enkeling hoopte er iets mee te 

communiceren richting de hulpverleners.  

De derde categorie, de (zelf)destructieve bezigheden, omvat: verschillende vormen van 

zelfverwonding (bij 7 respondenten), hongerstaking (1) en het kapotmaken van meubels (2). 

Achterliggende betekenissen achter het aanbrengen van de zelfverwondingen waren: algeheel 

protest uiten, omgaan met onrust of wanhoop, rust creëren door de ritmische beweging, het 

opzoeken van een high, het verplaatsen van een gevoel naar iets fysieks, een poging tot 
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communiceren met hulpverleners, en het zoeken naar prikkels vanwege verveling. 

Respondenten geven aan dat deze bezigheden soms helpend waren en hen kalmeerden, maar 

meestal niet. Achter het kapotmaken van meubels schuilde een wens tot privacy, de respondent 

in kwestie hoopte het bed uit het zicht van de camera te krijgen. Een ander die een poef uit 

elkaar rafelde wilde iets heel concreets doen om in de realiteit te blijven.  

Tot de laatste categorie behoren: bidden of biechten (bij 5 respondenten), het actief 

uiten van boosheid (3), uit de separeer proberen te ontsnappen (5). Het bidden en biechten 

hadden de volgende betekenissen: men wilde er kracht uit putten, het bracht innerlijke rust, het 

diende het omgaan met paniek en met dingen die de respondent niet begreep, er konden 

levensvragen aan God worden gesteld en er werd om geruststelling gevraagd. Het bidden en 

biechten komt uitvoeriger terug in de beantwoording van de derde deelvraag. De betekenis 

achter de pogingen om weg te komen uit de separeerruimte zijn evident: men was bang en wilde 

weg.  

Tot slot: één respondente vertelt hoe zij haar eigen menstruatiebloed op haar lippen 

smeerde. Dit werd niet goed opgemerkt en omdat het bloed betrof, werd deze daad direct gezien 

als het resultaat van zelfverwonding. Ze geeft echter aan dat ze dit (weliswaar in ernstig verwarde 

toestand) deed omdat ze dorst had en niets te drinken kreeg en daarom haar lippen bevochtigde. 
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4.2 Deelvraag 1 | Welke existentiële thema’s spelen een rol in de ervaringen met een onvrijwillig verblijf in 

een separeerruimte?  

 

De dood 

Bij het coderen is eerst gekeken naar de vraag: komt de dood ter sprake? En vervolgens: op welke 

manier? Enkel bij één respondent komt de dood als thema niet voorbij. Bij negen respondenten 

was het thema ‘dood’ duidelijk aanwezig. Dit thema kwam op drie manieren ter sprake, wat drie 

subthema’s heeft opgeleverd: ‘de angst om te sterven’, ‘de angst om al dood te zijn’ en 

‘suïcidaliteit’.  

De dood als ultimate concern, zoals Yalom het omschrijft, behelst de angst voor de eigen 

dood en de dood van anderen, hetgeen conflicteert met de menselijke wil tot leven. Vijf 

respondenten geven expliciet aan bang te zijn geweest om te sterven in de separeer. Drie 

respondenten maken dit specifieker: de angst om vermoord te worden in de separeer, 

bijvoorbeeld door de verpleging. Daarnaast geven vier respondenten aan bang te zijn geweest 

om al dood te zijn. Eén respondent vertelt lange tijd ervan overtuigd te zijn geweest overleden te 

zijn, een ander vertelt er ervaring te hebben gehad ‘teruggehaald’ te worden door een 

verpleegkundige. Deze ervaring past beter bij de dood als grenssituatie dan bij de dood als 

ultimate concern, daarom wordt deze specifieke ervaring besproken bij deelvraag 2. Tot slot 

vertellen drie respondenten over suïcidale gedachten en/of handelingen in de separeer. Twee 

respondenten geven een contrasterend gevoel weer: de separeer bracht de eerste respondent 

enige kalmte, ‘omdat ik wist dat ik even niet bezig hoefde te zijn met doodgaan’ (1:6). Zij kampt 

juist in haar dagelijks leven met suïcidaliteit. De tweede respondent noemt de separeer 

levensreddend. ‘Ik denk dat als ze mij de laatste keer niet in de separeer hadden geknikkerd, dan 

was het misschien wel verkeerd afgelopen met mij. Dan hadden wij nu misschien dit gesprek 

niet meer kunnen voeren’ (9:38). 

Overige bevindingen zijn: het verdwijnen of afnemen van de angst voor de dood bij 

twee respondenten, juist door zo ‘nabij de dood’ te zijn geweest in de separeer. Eén van hen is nu 
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niet meer bang voor de eigen dood, wel nog dat haar gezin iets overkomt. De ander ervoer een 

bepaalde acceptatie voor als de eigen dood in de toekomst komt, dat het dan goed is. 

 
Ik ben daar niet meer bang voor, voor de dood. Ik heb beseft dat ik steeds stukjes van mezelf mee 

liet gaan bij mensen die me dierbaar waren en die dood gingen. (...)  Elke keer ging een stukje van 

mij met hen mee. En daar [in de separeer] is een soort beslissing genomen van ja [naam], als er zo 

veel stukjes al mee zijn gegaan, en je hebt nog maar zo’n klein stukje over: het wordt tijd dat je 

jezelf weer bij elkaar raapt en dat het van hogerhand weer naar beneden mag komen. Want hier 

heb je het te doen, hier is het leven. Je bent hier, dit is je plek. (4:43) 

 

Vrijheid  

Vrijheid is een belangrijk thema in de separeerervaringen. De code is 81 keer toegekend, 

waarmee het de op één na vaakst voorkomende ultimate concern is. Het gevoel van vrijheid is in 

de meeste verhalen ernstig in het geding. Het gevoel niets te kunnen, niet gezien en gehoord te 

worden en geen inspraak te hebben overheerst. Er zijn drie subthema’s ontstaan: 

‘macht(eloosheid)’,  ‘empowerment’, en ‘vormgeven eigen leven’. Deze drie bevatten weer hun 

eigen subthema’s (zie bijlage 5: Codeboom). Bijna alle tekstfragmenten die de code ‘Vrijheid’ 

kregen, kregen tevens de code ‘Isolement’. Ook is er een overlap waar te nemen met het thema 

‘Strijd’, zie daarvoor deelvraag 2.  

Subthema’s van ‘machteloosheid’ zijn: ‘controle/zelfregie’, ‘geen inspraak/regie’ en 

‘fysieke dwang’. Veel voorkomend onder de respondenten is het gevoel niets meer te kunnen.  
 

Ja, je voelt gewoon eh, alsof je mens- mensheid wordt afgenomen. Alsof je een object bent. Je 

wordt weggestopt omdat je een gevaar bent en eh het heeft impact! En eh, je eigen regie, alles 

wordt van je afgenomen, je hebt geen enkele inspraak meer en ze vinden je een gevaar en ze 

vinden je een probleem. En dat voel je heel hard, zeg maar. (1:12) 

 

Soms was het ‘niets meer kunnen’ letterlijk bedoeld, wanneer het hen niet meer lukte om te 

spreken of te lopen in de separeer. Over deze onvrijheden is meer te lezen bij het volgende 

existentiële thema: ‘Isolement’.  

Sommige respondenten lukte het op zich binnen deze separeersetting te richten op wat 

nog wél kon. Dit konden kleine dingen zijn, zoals het consequent op de bel drukken in de hoop 

contact te krijgen, of het vragen om drinken bij dorst. ‘Dus heel primair voor mijn eigen dingen 

zorgen, waar ik behoefte aan had’ (4:13). Thema’s die hierbij voorkomen zijn: ‘heft in eigen hand’ 

‘opkomen voor jezelf’, ondergebracht bij ‘empowerment’.  
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Het feit dat ik zelf die keuze maak om te kiezen wat ik aan doe, zo heb ik steeds keuzes gemaakt 

binnen die hele kleine setting, waardoor ik me toch trots heb gehouden en in de relatie 

gelijkwaardig ben gebleven. (4:7) 

 

Een soort bewustwording van: o ja, ik ben dus weer in een gedwongen setting, hoe kom ik hier 

uit. Dus eigenlijk puur overleving. Hier moet ik uit zien te komen, en ik ga alles op alles zetten om 

dat te doen. Daar komt dus ook een soort kracht meteen al bij vrij. (4:5)  

 

Het gevoel het eigen leven vorm te kunnen geven staat duidelijk op scherp in de separeer- 

ervaringen. Het zien van mogelijkheden binnen het subthema ‘vormgeven eigen leven’ kwam bij 

enkele respondenten naar voren, bijvoorbeeld door het creëren van een andere, denkbeeldige, 

fijnere wereld. Eén respondent vertelt hoe er op de muur van de separeerruimte een zwart 

vierkant geschilderd was. Dit zwarte vlak, zo stelde zij zich voor, was een soort portaal dat leidde 

naar een fijnere plek: ‘een wereld, waarin ik het wel begreep’. Zij vertelt hoe ze op moeilijke 

momenten bij het portaal ging staan, met haar hoofd tegen de muur aan, met haar ogen dicht. En 

dan stelde ze zich voor dat ze ergens anders was:  

 
Een idealistische wereld, waarin alles gewoon - ik wilde daar zo erg weg - dat dat echt er was, dat 

dat echt kon zijn, dat ik dat wilde geloven, dat ik even kon vluchten. (10:5) 

 

(...) het was alsof ik in het gras lag, en ik eh, het was allemaal goed, en mijn paard was er, en mijn 

kat was er, en mijn ouders waren er, en er was een zonnetje.. dus het was gewoon echt eh, een 

wereld die niet bestond, maar die ik op dat moment wel wilde, nodig had. (10:7) 

 

Isolement 

‘Isolement’ is met afstand de meest toegekende code van de vier ultimate concerns: 157 keer is de 

code toegekend. Tekstfragmenten die deze code toegekend kregen, kregen dikwijls ook de 

codes: ‘verbondenheid’, ‘onverbondenheid’, ‘controle/zelfregie’, ‘geen inspraak/regie’, 

‘machteloosheid’, ‘niet gehoord/gezien worden’, ‘niet serieus genomen’, ‘waardigheid’, 

‘menszijn versus object zijn’, ‘fysieke dwang’. Kortom, een veelheid aan subcodes. Dit thema 

komt in allerlei gedaantes voor, in alle interviews en op meerdere manieren. De subcodes zijn 

onder te verdelen in de drie typen isolement die Yalom onderscheidt: intrapersoonlijk isolement 

(binnen het eigen zelf), interpersoonlijk isolement (het besef dat er altijd een afstand zal blijven 

tussen het zelf en de ander) en existentieel isolement (tussen het zelf en de wereld). Naast dat 

deze code kwantitatief gezien bovenaan staat, wordt hij ook geduid als het meest essentiële 

thema.  
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De isoleercel is dat hoekje in de keuken, waar je met de dweil niet bij kan en waar het vuil 

blijft zitten. Zo voelde ik me. Ik ben gewoon het vuil van de samenleving, in een heel ver weg 

weggestopt plekje. (4:26) 

 

De ervaring van intrapersoonlijk isolement kwam niet bij iedereen aan bod. Van de drie niveaus 

van isolement is dit de minst gecodeerde. De fysieke omgeving en inrichting van de separeer 

wordt genoemd als versterker van intrapersoonlijk isolement. ‘Misschien ook dat die strengheid, 

wat alles uitstraalde, ook een extreme strengheid naar mijzelf triggerde’ (6:33). De omgeving was 

kaal, vreemd en vaak ook onbegrijpelijk voor de respondenten, mede door de toestand waarin 

zij verkeerden. Zo  kon er, doordat er geen ‘normale’ prikkels waren, ook geen normaal gedrag 

getriggerd worden, legt een respondent uit. Als er bijvoorbeeld een normale wc was geweest in 

plaats van het ‘kartonnen hoedje’ wat zij niet herkende als toilet, dan was zij minder in de war 

geraakt over wat er van haar verwacht werd. Een wasbak met kraantje had haar kunnen helpen 

herinneren aan persoonlijke verzorging zoals tandenpoetsen of haren wassen. Maar nu werd zij 

steeds verder van de realiteit afgedreven door de vervreemdende omgeving. Een andere 

respondent benoemt het ‘onmenselijke’ van de ruimte, door bijvoorbeeld de camera die op haar 

gericht stond. Hierdoor voelde zij zich nog meer een object. Eén respondent vertelde zich 

eigenlijk al zo vaak opgesloten te voelen, dat de separeer hem wat dat betreft gevoelsmatig niet 

zo beperkte, integendeel zelfs.  

 
(...) ik voel me al zo vaak opgesloten. Opgesloten in mijn eigen lichaam, dus uiteindelijk is de 

sepa, ja… dat kan best wel bevrijdend ook zijn, zeg maar. Dat het niet belemmerend voelt, of 

zo. Het klinkt misschien raar, en het is misschien moeilijk voor te stellen. Maar toch kan het 

een vorm van veiligheid bieden. Als je toch al het gevoel hebt.. ik kom nu ook nauwelijks 

buiten. Dus ik voel me nu ook gevangen in een hele hoop dingen. Ds als je dan in de sepa zit 

maakt het niet zo heel erg veel… uit… of zo. (7:26) 

 

Interpersoonlijke isolement speelt in alle ervaringen een grote rol. Meerdere respondenten 

gaven aan dat ze niet of nauwelijks te in staat waren om met de verpleegkundigen te 

communiceren in de separeer. Bij sommigen lukte het fysiek niet om te spreken of te lopen. 

Deze tekstfragmenten kregen menigmaal naast de codering ‘isolement’ ook de codering 

‘vrijheid’ toegewezen. Drie voorbeelden: één respondent (een juriste) kon niet meer praten toen 

de rechter kwam, doordat zij vlak daarvoor medicatie toegediend had gekregen. Eén respondent 

vertelt hoe zij niet meer in staat was om te praten, maar ze wist dat ze wel in staat was om te 

schrijven. Ze seinde steeds opnieuw naar de camera en naar de verpleegkundigen met 
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handgebaren: ‘praten - nee, schrijven - ja’. Er werd haar keer op keer gezegd dat ze toch echt 

moest spreken, omdat er afspraken gemaakt moesten worden. Haar voorstel om dat schrijvend 

te doen werd wel opgemerkt, maar niet opgevolgd. Een ander vertelt dat hij, naast het niet meer 

kunnen praten, afwisselend verstijfd en spastisch was. Deze fysieke beperkingen waren enorm 

bepalend voor het gevoel van isolement. Hoewel de respondenten menigmaal zonder wrok 

jegens de toedieners van de medicatie over deze herinneringen spreken, zijn dit ook de 

momenten die traumatisch worden genoemd.  

Opvallend is dat de respondenten dikwijls voorbeelden geven van verbondenheid die 

toch tot stand kon komen in deze toestand van onverbondenheid. Deze voorbeelden hebben de 

code ‘Alternatieve communicatie’ gekregen.  

 
Het zijn de aanrakingen geweest die het hem deden. Dus ook inderdaad, diegene die mijn 

haar gewassen heeft, die moet het op zo’n manier gedaan hebben. En de anderen, zoals we in 

deze maatschappij gewend zijn, probeerden het door te praten, praten, praten. Maar dat 

werkt niet! (6:24) (…) De woorden waren weg. (6:25) 

 

Eén respondent vertelt hoe een verpleegkundige met haar begon te dansen. Bij de respondent 

ontstond hierdoor een basale, lichamelijke herkenning, ze had een danslesverleden en kan zich 

helder herinneren dat ze dacht: ‘hé, dit ken ik’. Een klein ‘herstelmomentje’ noemt ze het. 

Sommige verpleegkundigen probeerden het contact aan te gaan door hele simpele en 

gerichte vragen te stellen. Een opluchting voor de respondenten, voor wie de ‘gewone’ vragen 

op dat moment te hoog gegrepen waren. Andere genoemde voorbeelden van alternatieve 

communicatie zijn: liefdevol haren wassen, de zwijgende presentie van een verpleger die een 

krantje kwam lezen in de separeer, het uitwisselen van blikken door een raampje met een 

schoonmaakster, op de muur kloppen met de buurman in een andere separeer, zingen en elkaars 

liedjes afmaken met dezelfde buurman. Kleine dingen werden heel veel waard. Alle voorbeelden 

die genoemd zijn werden herinnerd als duidelijk helpende en belangrijke momenten van 

contact.  

De respondenten benadrukken dat het hebben van enige vorm van contact essentieel is 

geweest. Wanneer dit ontbrak was het gevoel van isolement dan ook zeer aanwezig.  
 

Er wordt geen verbinding gemaakt van mens tot mens. Maar het allerergste is: dat weet je, 

dat voel je! En dat vind je heel erg, en je begrijpt niet waarom! Want je bent ineens geen 

mens meer, waarmee verbonden hoeft te worden. (2:19) 
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Het is de paradox van, denk ik, van dat je een mens bent en dat ze verwachten dat je 

aanspreekbaar bent en verwachten dat dat menselijk is. Terwijl ik op sommige punten liever 

had dat ze mij behandeld zouden hebben als een lieve poes. Die eh, die het even niet meer 

weet. Want ik denk, bij een poes die in de war is, dat de gemiddelde mens daar humaner mee 

omgaat dan met een mens die in de war is. (6:55) 

  

Meerdere respondenten noemen de rol van familie tijdens de separatie ook een essentieel aspect. 

Omdat bezoek niet altijd mogelijk was werden er andere creatieve manieren gezocht om de 

familie een rol te laten hebben. twee voorbeelden: een respondent heeft van haar krijtbord een 

‘positief herinneringsbord’ gemaakt, met daarop foto’s en berichten van familie. Een andere 

respondent was vijf dagen voor de separatie bevallen van haar eerste kindje. Omdat zij de baby 

daar niet bij zich kon hebben, werd het kindje thuis gefilmd en mocht de respondente deze 

filmopname bekijken in de separeer.  Het laatste subthema bij interpersoonlijk isolement is 

‘spreken over de separatie’. Er wordt weinig naar de separeerervaring gevraagd na afloop, zowel 

binnen als buiten de ggz, vertellen de respondenten. Het gevoel alleen te staan zet zich dan 

voort. Het eerste subthema bij existentieel isolement is ‘object zijn versus menszijn’. Meerdere 

respondenten voelden zich behandeld en gezien als een object (of als  ‘een aapje in Artis of 

Blijdorp’ of en ‘een beest’) in plaats van als een mens.  
 

Ja, door inderdaad van de ene entiteit te verbinden met de andere, en daarmee bevestig of 

erken je ook iemands zijn, en dat iemand er mág zijn. Je bent er, en je hebt het récht om er te 

zijn. Nu is het ineens van: nee, we praten niet met je. (2:28) 

 

Er wordt geen verbinding gemaakt van mens tot mens. Maar het allerergste is: dat weet je, 

dat voel je! En dat vind je heel erg, en je begrijpt niet waarom! Want je bent ineens geen 

mens meer, waarmee verbonden hoeft te worden. (2:19) 
 

Betekenisloosheid  

Hoewel de code betekenisloosheid ongeveer even vaak (43 keer) is toegekend als de dood (39 

keer), is het toch een minder eenduidig onderwerp in de data. Wanneer er over de dood wordt 

gesproken is dat helder en concreet herkenbaar, wanneer het betekenisloosheid betreft veel 

minder. Er lijkt een verband te zijn tussen betekenisloosheid en spiritualiteit (zie deelvraag 3). Er 

zijn zowel voorbeelden van een teveel aan betekenis als van gebrek aan betekenis.  De 

voorbeelden van een teveel aan betekenis worden verder uitgewerkt bij deelvraag 3, vanwege de 

raakvlakken met spirituele ervaringen.  

Gebrek aan betekenis uitte zich vooral in vragen over de zin van de separaties. De meeste 
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respondenten begrepen niet waar ze waren en waarom ze daar waren. Waarom ben ik hier? Wat 

is dit voor gekke plek? Wat wordt er van mij verwacht? En wanneer zij wel wisten waar ze waren 

kwam de vraag regelmatig op: wat heeft dit voor nut? Bij sommigen was deze vraag groter: heeft 

mijn leven nog zin? Een respondent vertelt dat ze voorafgaand aan de separatie al weinig hoop 

had voor haar verdere leven. ‘Ik had eigenlijk wel al het besef dat mijn leven nooit meer iets zou 

worden, denk ik’ (1:20). De separatie was een bevestiging van dit idee.  

 
Dat separeren, als je dat dan vraagt, dat was voor mij wel logisch. Sluit me maar op, dat was 

wat ik waard ben. Alleen maar bevestiging van waar ik hoorde te zijn. (1:23)  

 

Verder viel op dat meerdere respondenten hun separeerervaringen achteraf betekenis geven op 

kunstzinnige wijze. De helft van de respondenten is na afloop erover gaan schilderen, tekenen, 

schrijven of dichten. De betekenis die de separatie achteraf krijgt, hangt samen met het gevoel 

van eigenwaarde van de respondent en met het beeld over het eigen leven. Vier van de tien 

respondenten zien de separatie als een keerpunt of wake up call, die hun leven ten goede heeft 

gekeerd. Voor de anderen die het ook als keerpunt zagen, kreeg het een tegengestelde betekenis: 

de separatie werd gezien als bevestiging van de vermeende eigen waardeloosheid, of het 

vertrouwen in hulp en gevoel van hoop was sinds de separatie definitief minder dan voorheen. 

Over deze veranderende levenshoudingen is meer te lezen bij deelvraag 2, over grenssituaties.  

 

Samenvatting deelvraag 1 

De dood is een zeer aanwezig thema in de separeerervaringen. Het conflict dat Yalom beschrijft, 

tussen de angst om te sterven en de wil tot leven, is zichtbaar. De dood komt op drie manieren 

aan het licht. Zo is er de angst om vermoord te worden, de angst om al dood te zijn, en 

suïcidegerelateerd leed. Vrijheid als existentieel thema staat op scherp in de separeer. Drie 

subthema’s daarbij zijn: het vormgeven van het eigen leven, machteloosheid en empowerment. 

Vrijheid overlapt veel met ‘isolement’. Isolement is de meest toegekende code en tevens de 

meest wezenlijke. Menig respondent voelde zich geen mens meer in de separeer, maar een 

object. Er zijn naast de schrijnende omschrijvingen van onverbondenheid ook positieve 

voorbeelden genoemd van verbondenheid die er wel was, bijvoorbeeld in de vorm van 

alternatieve communicatie. Betekenisloosheid is terug te zien, zij het ietwat minder sterk dan de 

andere drie thema’s. Er zijn voorbeelden van een teveel aan betekenis en er zijn voorbeelden van 

gebrek aan betekenis. De betekenis die separatie heeft voor de levensloop van de respondenten 

is kort aangestipt, dit heeft overlap met deelvraag 2.  
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4.3 Deelvraag 2 | In hoeverre zijn de separeeropnames ervaren als grenssituaties?  

 

Om deze deelvraag te beantwoorden is gekeken in hoeverre de separeerervaringen lijken op 

grenssituaties, zoals geconceptualiseerd door Karl Jaspers (1919). De definitie van grenssituaties 

die hierbij gehanteerd wordt is: een situatie waarbij er een confrontatie plaatsvindt met de eigen 

totale kwetsbaarheid ten overstaan van dood, strijd, toeval en schuld. Om deze vraag te 

beantwoorden worden eerst de resultaten per afzonderlijke grenssituatie weergegeven. Dit slot 

volgt een beantwoording op de deelvraag waarbij de afzonderlijke grenssituaties worden 

overstegen.  

 

De dood  

Definitie: De vergankelijkheid van al wat leeft (algemeen aspect) en het onvoorstelbare en 

radicale van het eigen levenseinde (individueel aspect). 

 

De dood als grenssituatie is totaler en meer nabij dan de dood als ultimate concern. Daarom zijn 

bij deze beantwoording de ervaringen met de dood eruit gelicht waarbij de dood heel nabij was 

of voelde voor de respondent. De dood als grenssituatie kent zodoende drie subthema’s, die 

aansluiten op de drie thema’s van de dood als ultimate concern: ‘Denken al dood te zijn’, ‘De 

dood nabij / angst om vermoord te worden’ en ‘Niet weten hoe verder te kunnen leven’. 

Eén respondent vertelt een opvallende ervaring gerelateerd aan de dood die te duiden is als 

grenssituatie:  

 
(…) en in de isoleercel is er een moment geweest dat ik (…) wakker werd gemaakt door 

iemand. Maar ik zat helemaal in een soort ervaring van licht en wit en hemels. En ik was er 

echt van overtuigd dat ik overleden was, in mijn waan. En [naam verpleegkundige] maakte 

mij wakker. En die zei: ‘[naam respondent], nee hoor, je bent niet- ik ben gewoon echt, en we 
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De grenssituaties (Jaspers, 1919)  Aantal keer 
toegekend 

Jaspers: De dood  15 

Jaspers: Strijd  43 

Jaspers: Toeval  9 

Jaspers: Schuld  28 

Tabel 8. Aantal toekenningen 

Pre-determined codes, deelvraag 2 

 

 



gaan ontbijten, het is niet waar, je leeft’. Maar ik was echt zo ver weg geweest, ik dacht echt 

dat ik overleden was. En wie zegt dat het niet zo is. Dat ik ergens ben geweest waar mensen 

komen die overleden zijn. (4:40) 

 

Dat was geen waan. Want het was zo’n totale beleving in een soort onbewust, bewust - ik 

was bewust van iets wat eigenlijk onbewust is. En dat werd verstoord doordat [naam 

hulpverlener] de deur open maakt en me er uit haalt. Letterlijk en figuurlijk: dus hij haalt me 

uit de isoleer, maar hij haalt me ook uit die - uit dat moment. (4:41)  

 

Ik was heel emotioneel. Ja. (…) Ik voel hem nog, weet je. Ik ga bijna huilen omdat het zo sterk 

voelt, dat ik nu ook besef dat hij me daar gewoon echt met warmte en liefde daar een soort 

bodem onder heeft gelegd. Waardoor ik er niet doorheen ben gevallen. Hij heeft me 

opgevangen. En dat is een lotsbestemming. Ik zal hem daar eeuwig dankbaar voor zijn. Dus 

het heeft achteraf moeten gebeuren, het hele verhaal. Dat is dan natuurlijk ook waar je in 

gelooft. Maar het is.. ja, het is een heel dankbaar moment, achteraf. En dieper dan dit kon ik 

niet vallen. Het is het mooiste als je mag doodgaan en daarna leef je. Dan zit je in je extra tijd. 

Ja. (4:42)   

 

Dit voorbeeld raakt ook aan een spirituele ervaring. Grenssituaties en spirituele ervaringen 

bleken vaker samen te hangen. Volgens Jaspers is de kans groot dat er in grenssituaties 

transcendentie wordt ervaren, dus deze bevinding sluit daarop aan. Een ander voorbeeld van 

een grenssituatie rondom de dood rakend aan een spirituele ervaring is het ‘dagenlange gesprek 

met God’ waarover een respondent vertelt. Hij was ervan overtuigd dood te zijn en God heeft 

nooit zo nabij gevoeld als toen, zo vertelt hij. Deze ervaring komt verder ter sprake in de 

beantwoording van deelvraag 3. Tot slot: verschillende respondenten waren in de separeer bang 

om vermoord te worden. De dood voelde daarbij concreet en dichtbij. 
 

Op een gegeven moment hoorde ik dat ze de cellen om mij heen in brand aan het steken 

waren. Dan hoorde ik mensen schreeuwen en dan dacht ik van ja, ik ben straks een van de 

volgende waar ze dat doen. (5:10) 

 

Strijd 

Definitie: De strijd om bestaansrecht en bestaansruimte. In het vormen van de eigen identiteit, 

in de liefde en in de relatie tot anderen. 

 

Dit is de belangrijkste grenssituatie die is aangetroffen in de separeerervaringen. De code is het 

meest toegekend van de vier en was dus de meest aanwezige. De separeerervaringen zijn 
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gekenmerkt door heel veel strijd. Regelmatig in de vorm van fysieke strijd, dat is bij drie 

respondenten een groot onderdeel van de separatie gebleken. Maar is dit dan strijd als 

grenssituatie, zoals geconceptualiseerd door Jaspers? Zijnde een confrontatie met de eigen totale 

kwetsbaarheid ten overstaan van strijd, ofwel: strijd om het bestaan. Veel voorbeelden van strijd 

heb ik ondergebracht bij de existentiële thema’s ‘vrijheid’ en ‘isolement’ (zie deelvraag 1). Enkel 

wanneer het strijd om het bestaan is, heb ik het onder deze deelvraag over grenssituaties 

geschaard. Daar zijn zeker ook enkele voorbeelden van. Thema’s hierbij zijn: ‘bestaansrecht’, 

‘object zijn versus menszijn’, ‘het ondergaan’, ‘acceptatie van het lot’ en ‘waardigheid / kracht’. 

‘Strijd’ overlapt dikwijls met de codering ‘dood’. In sommige interviews is de strijd om 

bestaansrecht het centrale onderwerp te noemen. Het verhaal van één respondent is in het 

bijzonder gekenmerkt door fysieke dwang. Ze omschrijft de momenten waarop ze gesedeerd 

werd door vijf mensen en dat haar broek en onderbroek omlaag werden getrokken. Ze voelde 

zich op haar kern teruggeworpen en had op dat moment een besef van alles wat ze in haar leven 

had meegemaakt. 

 
En ik lag daar dus, eh… ja in m’n, tot in m’n kern teruggeworpen eigenlijk, ook in het besef 

van wat ik allemaal in mijn leven heb meegemaakt - en nu moet ik huilen - (stilte). Maar - 

(stilte, huilend verder) - toen ben ik dus voor mezelf opgekomen en heb ik gezegd: ‘blijf van 

m’n kut af!’ Een woord wat ik normaal dus nooit gebruik, maar ik wist geen ander woord, en 

ik wou het wel met kracht zeggen. (2:13) 

 

Ook een tweede respondent beschrijft fysieke strijd, waarbij hij de parallel trekt met 

verkrachting. Iets wat hij niet heeft meegemaakt maar wat hij zich erbij voorstelt, komt bij deze 

ervaring van strijd in de separeer in de buurt, zo zegt hij. Ervaringen van strijd roepen allerlei 

reacties op. De codes ‘het ondergaan’ en ‘acceptatie van het lot’ zijn beide eigenlijk reacties op 

de strijd, of houdingen ten opzichte van de strijd. Eén respondent vertelt hoe ze eerst een 

patroon ontdekte in de strijd, - ‘Toen werd ik dus wel op het matras gegooid, en renden ze weer 

de ruimte uit. Dat was soort van het patroon, wat dan wel voorspelbaar was. Okee, zo gebeurt 

dat'. (10:41) - waarna zich langzaam ging schikken naar de situatie, totdat de separeer zelfs haar 

vertrouwde ruimte was geworden en ze er liever niet meer uit ging toen het eenmaal mocht. Dit 

kwam al tot stand in enkele dagen. Een voorbeeld van ‘acceptatie van het lot’ als reactie op de 

strijd om het bestaan is:  
 

Ik wel veel filosofie meegekregen maar dit heb ik nooit geleefd, nooit bevat. En ik dacht 

toen: als iemand me slaat, ga ik echt niet mijn andere wang ook nog - dat begreep ik toen 

niet. Maar nu begreep ik het wel. Ik moest dus tot mijn kern komen, en ik had die wijsheid 
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kennelijk in me. Ik kon dat gewoon begrijpen. Ik vecht niet, en je kan mij helemaal kapot 

maken. En wat is, dat is. En ook al ben ik dan dood, dan nog ben ik ergens nog - dan is er 

vrede, acceptatie.. of waar ik ook ben: ik doe er niet aan mee. Die dwang is niet van mij, is 

niet van mij, is van jou. Jij draagt die verantwoordelijkheid om over mij te heersen, als ander 

mens. En ik ga me niet meer verzetten. Uit een soort essentiebewustzijn of zo, ik weet niet… 

(2:52)  
 

Jaspers stelt dat strijd ook waardigheid en kracht kan geven: ‘Für die konkrete Existenz ist 

Kampf unvermeidlich, gibt Würde und Kraft’ (Jaspers, 1919, p. 229), en ook daar zijn 

voorbeelden van genoemd in de interviews. Na een paar dagen in de separeer besefte een 

respondent: 
 

Dat ik altijd maar over mijn grens laat gaan. Dat ik op een hele gereguleerde beheerste 

manier, rationeel, overleggend en niet bekritiserend mijn eigen grens ga bewaken, dat ik dus 

niet ga zeggen: tot hier, hier is de grens, niet klaar.. Nee, ik dacht: laat je nu eens een keer niet 

zo afwachten, neem het heft in eigen hand, kom voor jezelf op. (2:31) 

 

Toeval  

Definitie: De wisselvalligheid van het lot, het tegengestelde van noodzakelijkheid, 

oorzakelijkheid, doelgerichtheid of zinsamenhang. 

 

Toeval is de minst toegekende code van de grenssituaties. Er is enige overlap waarneembaar met 

betekenisloosheid uit deelvraag 1. Respondenten hebben het niet zo zeer over toeval met dat 

exacte woord (op één na, waar het komende citaat van is). Wel zijn er kleine bespiegelingen 

gemaakt over hoe het zo ver heeft kunnen komen, aan de hand van vragen zoals: hoe kan het dat 

ik hier zit? Had dit moeten gebeuren of niet? 
 

Ik had daar natuurlijk al nooit terecht moeten komen, hoe ik daar überhaupt geparkeerd 

was, en überhaupt dat hele complex daar met die ambulance, dat had al niet gemoeten, dus 

echt een self fulfilling prohpecy, van het één kom je in het ander. (2:10) 

 

Zeven van de tien respondenten zijn nu, in meer of mindere mate, werkzaam als 

ervaringsdeskundige (via Howie the Harp) of als ambassadeur (van onder meer ‘Samen Sterk 

zonder Stigma’), of actief in werkgroepen (0% separeer). Er wordt voorlichting gegeven en er 

worden workshops gehouden. 4 respondenten houden daarnaast blogs of websites bij, over hun 

persoonlijk ervaringen in de ggz. Mogelijk zijn dit manieren om iets van zinsamenhang of 

noodzakelijkheid te creëren door de de separeerervaringen achteraf nut geven.  
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Schuld  

Definitie: De onvermijdelijke schuld die de mens op zich laadt, als gevolg van ons 

(niet-)handelen en leven. 

 

De grenssituatie van schuld komt niet veel naar boven in de data. Er komt wel schuld en 

schuldgevoel voor, maar niet zo zeer als grenssituatie. Meer toegepaste schuld, of schuldvragen 

over concrete thema’s, maar geen ‘confrontatie met de eigen totale kwetsbaarheid ten overstaan 

van schuld’. Subthema’s die ontstonden zijn: ‘falen’, ‘straf’ en ‘verantwoordelijkheid’. Enkele 

respondenten vertellen hoe zij in het begin van de separatie de schuld bij zichzelf zochten. ‘Ik 

heb vast iets heel ergs gedaan om hier te moeten zijn’. De separatie voelde dan als een straf, al 

was het hen meestal een vraagstuk waarvoor die dan zou zijn. De onbekende oorzaak voor deze 

mogelijke ‘straf’ is door hen ervaren als een extra bron van stress. Vaak komt dit samen met de 

schuldgevoelens ook het gevoel te hebben gefaald. Sommigen vertellen het gevoel te hebben 

gehad heel lastig te worden gevonden. Eén respondent vertelt hoe ze ‘levensombekwaam’ werd 

genoemd, en dat haar werd verteld dat er ‘geen mogelijkheid tot herstel’ werd gezien. Toen ze 

eenmaal in de separeer kwam, was ze daar veel mee bezig:  

 

Ik voelde me al zo vreselijk ongeschikt, onbekwaam. En dan zit er een arts tegenover je die er 

dan voor geleerd heeft (...) en die bevestigt dat. (1:22) 

 

Schuld raakt ook aan het thema verantwoordelijkheid. Een respondent vertelt hoe ze steeds 

bezig was met de rode knop in de separeer. Ze dacht dat die er misschien voor was, ‘om dit 

verschrikkelijke verhaal te kunnen stoppen’. Hoe zeer ze dat ook wilde, ze werd tegengehouden 

met de volgende redenering:  

 
Stel, het zou misgaan met de planeet, de planeet zou ontploffen of zo. Dan zouden wel alle 

mensen die gelukkig zijn weg zijn, maar al het leed is ook weg. En ik dacht dan, misschien 

zou dat wel beter zijn… En dan dacht ik: als er een knopje zou zijn, zou ik dan op dat knopje 

drukken. Nou nee, dat zou ik niet doen. Want ik zou niet de verantwoordelijkheid willen 

nemen voor die daad. Dat is niet aan mij, dus dat doe ik niet. En dat was hetzelfde gevoel als 

wat ik had bij die knopjes. Bij dat rode knopje is het misschien afgelopen, dit, maar dat mag 

ik niet. Wie ben ik, om iets te bepalen. Je hoeft daar niet religieus voor te zijn, maar in het 

leven.. er is nooit ergens iets, op basis waarvan je kunt zeggen: ik heb het recht hebt om dit te 

bepalen. (2:44)  
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Jaspers onderscheidt verschillende mogelijke reacties op schuld als grenssituatie. Bijvoorbeeld 

het objectiveren van het kwaad in bijvoorbeeld de duivel, of het hopen van verlossing van alle 

zonden, bijvoorbeeld door genade (Westerink, 2017). Voorbeelden daarvan zijn bidden en 

biechten, deze gedragingen komen verder aan bod in de beantwoording op deelvraag 3.  

 

De grenssituatie als keerpunt  

Na deze analyse is duidelijk geworden in hoeverre de vier afzonderlijke grenssituaties een rol 

hadden bij de separeerervaringen. Om een grotere mate van compleetheid na te streven in het 

beantwoorden van deze deelvraag is er ook gekeken naar het algemene karakter van 

grenssituaties. Zoals in het theoretisch kader is uitgelegd is een grenssituatie een ultieme 

kwestie, een totaalervaring. Dat de separeerervaringen impact hadden is duidelijk naar voren 

gekomen. Om te kunnen bepalen of er echt te spreken is van grenssituaties zoals Jaspers die 

heeft bedoeld, is kritisch gekeken naar de data met Jaspers’ theorie in het achterhoofd. 

Grenssituaties hebben een verpletterend, absoluut karakter. Tegelijkertijd heeft het spreken 

over grenssituaties een zeer hoog filosofisch gehalte en is het daarom een ingewikkelde kwestie 

om concrete ervaringen als zodanig te duiden. Er is allereerst gekeken of de respondenten 

spreken over een ultiem keerpunt of dieptepunt. Er is tevens gekeken of respondenten het 

gevoel hadden dat er een breuk in de tijd plaatsvond: een leven ‘tot’ de separeer, en een ‘na’ de 

separeer. 

De separeerervaringen zijn geduid als beiden uitersten op het spectrum van 

‘levensreddend’ tot ‘traumatisch’. Beide uitersten kunnen grenssituaties zijn. Uit de interviews 

met in elk geval 3 respondenten blijkt dat de separatie is ervaren als een soort ultiem keerpunt, 

waarbij de separeeropname geduid wordt als ‘wake up call’. Het meemaken van een grenssituatie 

kan leiden tot het ontwikkelen van nieuwe houdingen tegenover het leven, zegt Jaspers. Dat is 

zichtbaar bij deze drie respondenten. Het duiden van deze ervaringen in termen van ‘positief’ of 

‘negatief’ zou hen tekort doen. Toch is er bij deze drie respondenten een positieve opwaartse 

beweging te ontdekken in hun leven na de separeeropnames. Eén van hen omschrijft dit 

treffend als het ophalen van een roosje op de bodem van een donkere put.  

 
(…) die separeer kun je vergelijken met een heel diep dal. Waar af en toe op een heel klein 

stukje een beetje licht valt en daar kan dat net een roosje bloeien. Nou dat is dan het stukje 

geluk wat je zoekt hè, in de donkerte. Ik denk wel eens dat ik in de separeer dat ene roosje 

heb kunnen vinden in mezelf, waardoor ik weer op het goeie pad kon gaan. Dus dat ik het 

daar bij de bron heb moeten ophalen. (9:36)  

46 



 

Op mijn vraag wat het roosje was: ‘Een stukje van jezelf. Van diep van binnen (…) ik denk dat 

we allemaal een goddelijke vonk hebben’ (9:37). Een ander heeft na de separeeropname het roer 

omgegooid en is veel gezonder gaan leven. De derde spreekt van een opname waar hij naast veel 

lijden, ook empowerment ervoer. Hij is in de separeer gaan beseffen dat hij zijn plek in de wereld 

weer moest innemen. 

 
Dat is als een soort bliksem, toen is er zo veel energie door me heen gegaan. Toen heb ik mijn 

plek leren innemen in deze wereld. (4:23). 

 

Dus juist door die crisis, door het empowerment, heb ik laten zien van: dit ben ik gewoon als 

mens, helemaal (4:24). 

 

Zes respondenten geven aan dat de separatie een weliswaar keerpunt was, maar juist in de vorm 

van een dieptepunt dat meer kwaad heeft gedaan dan goed.  

 
De wereld was niet meer mijn werkelijkheid, ik was niet meer ik. (10:76) 

 

Toen ik daar wegging voelde ik me ook niet meer hetzelfde als voorheen. Alsof er iets in mij 

is gebroken of zo, een stuk van mezelf daar is doodgegaan, en er nog steeds ligt. (...) Het was 

alsof mijn huis niet meer van mij was, alsof ik daar niet meer hoorde. Het was alsof de 

separeerruimte bij me hoorde, alsof ik daar hoorde te zijn. Het klopte niet meer eigenlijk, 

heel mijn wereld klopte niet meer. Er was eigenlijk niks meer ‘echt’. Heel mijn wereld was 

derealisatie, als het ware. (...) Ik heb nog steeds het gevoel alsof een deel van mij nog steeds 

daar zit. Alsof ze een stukje ik van me hebben afgenomen, zeker het moment dat ik gewoon 

heel mijn strijdlustigheid verloor, iets waarvan ik dacht, dat is echt onmogelijk.. dat neem ik 

ze nog steeds zo kwalijk. (10:70) 

 

Ik ben echt in een situatie gegooid waarin (...) hetgeen waarvan ik dacht dat ik het nooit zou 

kunnen worden, dat het nooit zou kunnen gebeuren, dat gebeurde gewoon in één keer. 

Gewoon binnen no time was ik totaal iemand anders. (...) Elke handeling, elke escalatie, 

maakte gewoon dat ik totaal niet meer mezelf was. En dat heeft wel een stukje in mij 

gebroken of zo. (10:71) 
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4.4 Deelvraag 3 | Indien er spirituele gedragingen en ervaringen tijdens de separeeropname voorkomen, 

om welke gaat het zoal en welke betekenis hadden deze eventuele spirituele ervaringen?  

 

Negenentachtig quotations kregen de codes ‘spirituele ervaring’, ‘spirituele gedraging’ of 

‘spiritualiteit’ toegekend. Acht van de tien respondenten beschrijven verschillende spirituele 

ervaringen en gedragingen. Bijvoorbeeld eenheidservaringen komen voor, maar ook de ervaring 

contact te hebben met God of een engel. Deze ervaringen brachten de respondenten troost. Ook 

verbondenheid met de natuur was voor twee respondenten een bron van troost. Bij vijf 

respondenten kwamen varianten van de spirituele gedragingen bidden en biechten voor. Het 

bidden gaf doorgaans een gevoel van geruststelling. Het valt op dat de meest voorkomende 

functie van de spirituele ervaringen en gedragingen, het zoeken naar troost of geruststelling is. 

Het gevoel verbonden te zijn met iets groters - de natuur, de eenheid van alles wat leeft of het 

goddelijke - verzachtte het isolement enigszins. De belangrijkste individuele ervaringen zijn 

opgenomen in onderstaande tabel.  

 

De (meest relevante) spirituele ervaringen en gedragingen en hun betekenissen  
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Spirituele ervaring 

of gedraging 

Specificatie  Betekenis en/of 

linked codes  

1. Bidden  Ik denk dat ik in het verleden ja, misschien probeerde te 

bidden eh…. En… ja, ik, ja, het klinkt heel raar weet je, maar 

waar ik ergens echt in geloof, het idee van God heb ik een 

tijdje geleden echt wel laten varen, maar één ding weet ik wel: 

tijd zoals we het kennen is door de mens bedacht. Dus, ja, dat 

is ook een uitvinding, dus je kan zeggen: tijd bestaat niet, of 

zo. En op het moment dat je zegt, tijd bestaat niet, hooguit de 

erosie van een lichaam, dan, ja. Dan is het prima om in de sepa 

te zitten of zo. (7:25) 

 

Wat probeerde ik daarmee te bereiken. Ja, even los van dat ik 

mijn eigen hoofd niet begreep, gebeurden er natuurlijk ook 

dingen om je heen die je helemaal niet begrijpt. Dus ik denk 

dat… godsdienst is wel een manier om om te gaan met dingen 

die je niet begrijpt. (...) Dus wat probeerde ik daarmee te 

bereiken, ja, ja… “innerlijke rust”… Ja, he, je bent bang, 

enne…. Ja. Toch kracht te putten, uit dingen. (7:31) 

Acceptatie, coping 
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2. Bezoek van (wat 

bleek later) een 

imaginaire 

dominee / Het 

gevoel ‘geholpen’ 

te worden 

(…) voor mijn gevoel werd ik geholpen. Door iets of wat dan 

ook. Ik had op een gegeven moment het idee dat er een soort 

dominee bij mij was gekomen, dat was dus niet echt zo, maar 

in mijn beleving was dat wel zo. En op een gegeven moment 

had ik echt letterlijk iets op mijn shirt, wat een soort olie was. 

Ik weet nog heel goed dat mijn zus, die op bezoek kwam, 

vroeg: Wat heb je daar? Ik zo heel vanzelfsprekend: Dat is toch 

van die dominee geweest. Maar dat is dus niet echt gebeurd, 

dus wat dat is, ik heb nog steeds geen idee. (8:6)  

Geruststelling 

 

3. Bezoek van een 

beschermengel 

En op een gegeven moment constateerde ik: hé, ik slaap niet. 

En ik slaap nu al zo lang niet, en het is zo nodig om te slapen. 

Stel je voor, als ik nu in slaap val wordt ik gewoon niet meer 

wakker. Dan raak ik in coma, want ik ben uitgeput. Dus ik 

werd heel bang om in slaap te vallen. Dus dat is echt, echt 

verkramptheid. Echt vasthouden en bang zijn dat als ik in 

slaap zou vallen, ik echt niet meer wakker zou worden. En 

daar zit echt wel gewaarwording bij, ja, daar hoort een soort 

beschermengel bij. Iemand die van bovenaf zo over me heen, 

terwijl ik in bed lag, over me heen boog, om te zeggen: het is 

goed, ook als je niet meer wakker wordt, dat is ook goed. Laat 

het maar gebeuren. En toen pas, durfde ik in slaap te vallen. 

(6:40) 

Geruststelling, 

overgave aan slaap, 

troost, 

bescherming 

4. Oerkracht / De 

eigen spiritualiteit 

als krachtbron 

Ik noem het de kracht van binnenuit. Ik weet nog heel goed, 

die tweede keer in de separeer, ervaarde ik gewoon ook weer 

al die levens die ik in mij had. Het was zo’n oerkracht. (8:24) 

 

Ik denk zélfs, en dat kan ik natuurlijk niet met zekerheid 

zeggen, dat het mij heeft geholpen om niet écht krankzinnig te 

worden. Daar ben ik zelf wel redelijk van overtuigd. Als dit er 

niet geweest was, dan weet ik niet hoe ik het gered had, echt 

niet. Dan had ik in ieder geval nu niet zo m’n leven geleid. 

(8:23) 

Betekenis, coping, 

bron van troost, 

empowerment, 

hulp 

 

5. Een afspraak met 

God (bidden) 

Toen ik zwaar in de war was bij mijn laatste opname, heb ik 

voor mijn gevoel een soort afspraak met God gemaakt. (...) 

Volgens mijn bevriende dominee kan het een gesprek met 

God zijn geweest. Kan, weet ik niet. Ik ben ook heel realistisch 

nu hoor, en sta met beide benen op de grond. Volgens de 

Volhouden, 

betekenisgeving, 

kracht voor 

herstel, anderen 

helpen, bidden 
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psychiater was ik ernstig verward en in een psychose, want die 

vindt dat je niet met God kunt praten. Maar ik heb toen wel 

een afspraak gemaakt van: als ik hiervan genees, dan ga ik de 

andere mensen helpen. Dus ik vind dat ik dat op die manier 

aan de wereld of aan God verplicht ben. (9:8) 

6. In gesprek met 

God (bidden)  

Ik hoorde in mijn hoofd dan een antwoord. En dan kwam ik 

dus met van die levensvragen zoals: komt dit ooit nog een keer 

goed? En dan kwam er gewoon een stem in mijn hoofd van: ja, 

ga nou maar lekker slapen. En dat was dan voor mij de stem 

van God of zo. (9:24) 

 

Op dat moment dacht ik dat God tegen me zei: ga maar lekker 

slapen, het is goed. Zo voelde dat. (2:35) 

 

Of ik mijn hersens ooit nog stil zou kunnen zetten, en dan zei 

hij: Joh, dat komt goed, ga nou maar slapen. Dus een heel 

troostend iets in je hoofd. (9:26) 

Geruststelling, 

bron van troost, 

bescherming, 

bidden  

7. Aanwezigheid 

van God 

 

Ik heb nergens sterker een relatie met God gevoeld als tijdens 

die nachten in de separeer. (9:29) 

 

Kijk, toen ik in de separeer zat was het hartstikke donker. En 

zag ik het niet meer zitten. En voor mijn gevoel had ik toen 

contact gemaakt met God. Ik noem dat even een goddelijk 

vonkje. Van daar af aan ben ik gaan beseffen: dan moet er wat 

zijn want anders dan doe je dat niet voor mij. (9:35) 

Verbondenheid, 

geruststelling, 

keerpunt 

8. Een roosje 

(metafoor voor een 

stukje van het zelf; 

een goddelijke 

vonk) ophalen op 

de bodem van de 

put (metafoor 

separeer)  

(…) die separeer kun je vergelijken met een heel diep dal. 

Waar af en toe op een heel klein stukje een beetje licht valt en 

daar kan dat net een roosje bloeien. Nou dat is dan het stukje 

geluk wat je zoekt hè, in de donkerte. Ik denk wel eens dat ik 

in de separeer dat ene roosje heb kunnen vinden in mezelf, 

waardoor ik weer op het goeie pad kon gaan. Dus dat ik het 

daar bij de bron heb moeten ophalen. (9:36)  

 

Een stukje van jezelf. Van diep van binnen, kijk, ik denk dat 

we allemaal een goddelijke vonk hebben. (9:37) 

Bestaansrecht, 

betekenis, 

dieptepunt, troost, 

steun 
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9. Essentie- 

bewustzijn 

Ik heb wel veel filosofie meegekregen maar dit heb ik nooit 

beleefd, nooit bevat. En ik dacht toen: als iemand me slaat, ga 

ik echt niet mijn andere wang ook nog - dat begreep ik toen 

niet. Maar nu begreep ik het wel. Ik moest dus tot mijn kern 

komen, en ik had die wijsheid kennelijk in me. Ik kon dat 

gewoon begrijpen. Ik vecht niet, en je kan mij helemaal kapot 

maken. En wat is, dat is. En ook al ben ik dan dood, dan nog 

ben ik ergens nog - dan is er vrede, acceptatie.. of waar ik ook 

ben: ik doe er niet aan mee. Die dwang is niet van mij, is niet 

van mij, is van jou. Jij draagt die verantwoordelijkheid om 

over mij te heersen, als ander mens. En ik ga me niet meer 

verzetten. Uit een soort essentiebewustzijn of zo, ik weet 

niet… (2:52)  

Acceptatie van het 

lot, strijd, vrede 

10. 

Eenheidservaring 

En op dat moment is er heel veel angst maar ook heel erg, je 

hebt ook heel erg het gevoel van liefde en bepaalde 

synchroniciteit wat je voelt met heel de wereld, het universum 

en dat is wel heel mooi. (2:23) 

 

Je overkomt op een gegeven moment een heel liefdevol 

gevoel. Ik weet gewoon dat alles één energie is nu. (3:31) 

Betekenis, vrede, 

acceptatie, eenheid 

11. De ervaring 

hebben overleden 

te zijn en 

teruggehaald 

worden 

In de isoleercel is er een moment geweest dat ik, ik kan niet 

meer goed terughalen of het na die nacht schreeuwen is 

geweest, dat denk ik wel eigenlijk maar weet ik niet zeker, dat 

ik eh, wakker werd gemaakt door iemand. Maar ik zat 

helemaal in een soort ervaring van licht en wit en hemels. En 

ik was er echt van overtuigd dat ik overleden was, in mijn 

waan. En [naam hulpverlener] maakte mij wakker. En die zei: 

‘[naam respondent], nee hoor, je bent niet dood - ik ben 

gewoon echt, en we gaan ontbijten, het is niet waar, je leeft’. 

Maar ik was echt zo ver weg geweest, ik dacht echt dat ik 

overleden was. En wie zegt dat het niet zo is. Dat ik ergens ben 

geweest waar mensen komen die overleden zijn. (4:40) 

De dood, 

betekenis, 

grenservaring 

12. Licht in het 

plafond zien en 

daar naartoe willen  

Ja, dat was een soort hemels licht, ofzo, de liefde, een soort 

hemels licht, ja, dat. Ik dacht dat ik in een soort hel zat en 

dacht bij dat licht, ja, dat wil ik. Ik dacht ook dat ik dood was, 

of dat wist ik ook niet zeker, maar, ja.. (5:6) 

 

Bron van troost, de 

dood, betekenis 



De functie van spirituele coping is in enkele van de ervaringen terug te zien. Coping heeft een 

actief karakter, het is iets doen. Sommige ervaringen - zoals het bidden, biechten, het maken van 

een afspraak met God - hebben dat duidelijk in zich. Andere spirituele ervaringen lijken te 
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(…) daar wilde ik heen. En dat voelde dan goed. (5:22) 

13. Biechten  Ik heb in die cel een hele toespraak gehouden over alles wat ik 

in mijn leven verkeerd had gedaan. Ik was geen slecht persoon 

maar ja, ik heb in een hanggroep gezeten en ook veel drugs 

gebruikt, en ook gaan dealen uiteindelijk. Gewoon in een 

wereldje terecht gekomen wat niet eh, zo fris is. Ik heb wel 

dingen gedaan waar ik spijt van had. Dus schuld.. ja ik voelde 

wel - daarom dacht ik ook dat ik in de hel was, dat dat mijn 

straf was of zo. ( 5:23) 

 

En dat was tegen een soort, ja, noem het maar God.. (5:25) 

Goed en kwaad 

duiden, omgaan 

met schuld 

14. De ervaring 

hebben in de hel te 

zijn 

Ja, toen kreeg ik echt een ervaring alsof ik in de hel zat, en dan 

hoorde ik de meest vreselijke dingen, en stemmen die de 

meest afschuwelijke dingen zeiden, en eh… Ja, ik hoorde een 

soort wezens rondlopen, een soort, ja hoe moet je dat zeggen, 

een soort wild zwijn, een soort geluid wat een wild zwijn 

maakt. Dat hoorde ik rondlopen, die lieten ze in andere 

mensen de cel hoorde ik en die vraten ze dan - Ja, het was een 

hele - op een gegeven moment hoorde ik dat ze de cellen om 

mij heen in brand aan het steken waren. Dan hoorde ik 

mensen schreeuwen en dan dacht ik van ja ik ben straks een 

van de volgenden waar ze dat doen. Dus ja, het was een 

eh…een doodenge ervaring, die ik daar had. (5:10) 

De dood [angst om 

gedood te worden], 

grenssituatie 

[keerpunt] 

15. Het gevoel 

‘geholpen’ te 

worden 

En ja, ik heb ook het gevoel dat ik geholpen word. Ook door 

overleden mensen. En, en dit klinkt misschien ook heel 

psychotisch maar ook door vogeltjes, vlindertjes [lacht] daar 

geloof ik gewoon in.  (8:22) 

Verbondenheid, 

betekenis 

16. Het richten op 

een grote boom, 

die te zien was 

vanuit de separeer 

Het is een soort vibe die je krijgt, en je ziet dan buiten dat 

levende, dat mooie. (...) Dat was het enige eigenlijk wat voor 

mij daar heeft geleefd. (2:47) 

Verbondenheid 

met de natuur, 

bron van troost 

Tabel 9.   De (meest relevante) spirituele ervaringen en gedragingen en hun 

betekenissen   

 

 



worden ontvangen, die zijn tot hen gekomen.  

Tot slot: opvallend was ook de verlegenheid of schaamte die kon optreden bij het 

onderwerp spiritualiteit. Dit was merkbaar door uitspraken van de respondenten als: ‘Dit klinkt 

misschien heel psychotisch, maar...’. Eén respondent zegt expliciet dat hij het lastiger vindt om 

het over bidden te hebben dan over de separeer: ‘omdat ik mezelf eigenlijk gekker vind vanwege 

het bidden dan dat ik in de separeer heb gezeten’ (7:28).  

 

Samenvatting deelvraag 3 

Spiritualiteit speelt een rol in de separeerervaringen. Acht respondenten hebben uit zichzelf 

verteld over ervaringen of gedragingen die als spiritueel te betitelen zijn. De belangrijkste 

betekenis is het genereren van troost, geruststelling of steun.  

 

4.5 Onderlinge verbanden 

Het eerste in het oog springende verband is de overlap tussen de dood als ultimate concern en 

de dood als grenssituatie. Deze twee conceptualiseringen van de dood zijn in de data niet 

eenvoudig van elkaar te onderscheiden. Het verschil tussen beide is gepoogd te omschrijven in 

paragraaf 2.3 in het theoretisch kader. Zodoende zijn verschillende ervaringen met de dood 

ondergebracht onder danwel deelvraag 1, danwel deelvraag 2. Ter plaatse is die keuze kort 

gemotiveerd.  

De vier existentiële thema’s van Yalom zijn ook onderling verbonden. Waar de 

tekstfragmenten de codering ‘de dood’ krijgen, komt vaak ook ‘isolement’ voor. Eenzelfde 

overlap is zichtbaar tussen ‘vrijheid’ en ‘isolement’. Deze twee overlappen ook deels met ‘strijd’. 

‘Strijd’ overlapt dan weer vaak met ‘dood’. Dat laatste is niet geheel vreemd, aangezien met 

‘strijd’ ‘de strijd om het bestaan’ wordt bedoeld. Dan is het een strijd die zich kan bevinden op 

het terrein van leven en dood. Opvallende inductieve thema’s die veel voorkwamen waren 

‘bestaansrecht’ en ‘object zijn vs. menszijn’. Dit zijn beide bij uitstek existentiële thema’s. Ze zijn 

onder te brengen bij de ultimate concerns vrijheid, isolement en betekenisloosheid, maar ook bij 

de grenssituaties van dood en strijd. De tekstfragmenten met de code ‘object zijn vs. menszijn’ 

zijn onderverdeeld bij strijd of bij isolement. Het criterium was daarbij te kijken wat overheerst 

per citaat: het (meer passieve) lijden aan isolement, of het actieve strijden om het bestaan. 

‘Betekenisloosheid’ raakt dikwijls aan de spirituele ervaringen, waarbij juist betekenis centraal 

staat. Ook grenssituaties en spirituele ervaringen bleken vaker samen te hangen. Zie bijlage 6 

voor een eenvoudige visualisatie van de onderlinge verbanden.    
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Hoofdstuk 5 | CONCLUSIE & DISCUSSIE 

In dit hoofdstuk wordt besproken wat de conclusies zijn op basis van de bevindingen. De 

deelvragen worden één voor één besproken en in verband gebracht met de theorie, waarna een 

antwoord op de hoofdvraag volgt. Tot slot volgt er een overzicht van de beperkingen van dit 

onderzoek en enkele suggesties voor vervolgonderzoek.  

 

5.1 Beantwoording onderzoeksvragen en theoretische reflectie 

Deelvraag 1 | Welke existentiële thema’s spelen een rol in de ervaringen met een onvrijwillig verblijf in een 

separeerruimte?  

 
Op basis van de bevindingen is te concluderen dat alle vier de existentiële thema’s, zoals 

getheoretiseerd door Yalom (1980), voorkomen in de separeerervaringen. Dit lag in de lijn der 

verwachtingen, gezien het extreme karakter van separatie welke is uiteengezet in hoofdstuk 1. 

Het thema ‘dood’ komt veel terug in de ervaringsverhalen, op drie manieren:  ‘de angst om te 

sterven’, ‘de angst om al dood te zijn’ en ‘suïcidaliteit’. Ook ‘vrijheid’ is een belangrijk thema in 

de separeerervaringen. Het gevoel van vrijheid is in de meeste verhalen ernstig in het geding. Dit 

is geen verrassing en volgt de verwachtingen gebaseerd op de geraadpleegde literatuur die 

besproken is in de probleemstelling (Kaucic, 2017; Frueh et al., 2005; Lendemeijer & 

Shortridge-Bagget, 1997; Palazzolo, 2004; Van der Merwe, Bowers, Jones, Muir-Cochrane & 

Tziggili, 2013). Hetzelfde geldt voor het existentiële thema ‘isolement’: ook die bevindingen zijn 

niet geheel onverwachts. Dit thema kwam sterk naar voren bij alle respondenten. De drie typen 

isolement die Yalom onderscheidt kwamen allemaal langs: intrapersoonlijk isolement (binnen 

het eigen zelf), interpersoonlijk isolement (het besef dat er altijd een afstand zal blijven tussen 

het zelf en de ander), en existentieel isolement (tussen het zelf en de wereld). Het gevoel ‘niet 

meer mee te doen’, verlies van de eigen regie en het als een object benaderd worden in plaats van 

als een mens was voor de meesten schrijnend. Naast dat dit thema kwantitatief gezien bovenaan 

staat, bleek ‘isolement’ ook het meest essentiële thema.  

Ook deze bevinding bevestigt de verwachtingen vanuit de theorie. De tekstfragmenten 

over isolement bevatten zowel de meest eenzame ervaringen als de meest helpende momenten. 

De ervaringen rondom verbondenheid en onverbondenheid lopen dus enorm uiteen. Wat deze 

uitersten laten zien is dat er voor de respondenten een vergrootglas ligt op het thema 

verbondenheid in de separeer. Een blik, een woordje of een kleine daad kan veel betekenen voor 

de gesepareerde mens. De schaarse momenten van verbondenheid waren van zeer groot belang 

voor de respondenten. Er zijn prachtige voorbeelden van alternatieve communicatie genoemd 
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van verpleegkundigen, die een grote vindingrijkheid en betrokkenheid laten zien. Terugkijkend 

op de overige momenten geven de respondenten grotendeels helder aan hoe het had kunnen 

gaan; hoe ze wél hadden kunnen communiceren. Oog daarvoor hebben is belangrijk, zeggen zij. 

Sommigen spreken uit dat ze ook niet wisten wat er anders met hen gedaan kon worden dan dit. 

Soms waren er volgens de respondenten wel mogelijkheden tot contact, die niet benut werden 

door de hulpverleners. Dit droeg bij aan het gevoel van isolement van de respondenten.  

Kortom, ieder moment van menselijk contact wordt uitvergroot. Het gewicht wat de 

respondenten hier aan toekennen volgt de verwachting gebaseerd op de genoemde literatuur.  

Van der Laan, Rietveld & de Boer (2016) beschrijven hoe het doel van een psychiatrische 

behandeling uiteindelijk neerkomt op toegroeien naar een zo groot mogelijke mate van 

autonomie en dat ingrijpen via dwangmaatregelen daar haaks op staat. Separatie is per definitie 

isolement en isolement is zodoende inherent aan separatie. Dat er bij separaties een gevoel van 

isolement voorkomt is dan ook evident te noemen. Maar het in kaart brengen van het 

voorkomen van existentiële thema’s in de separeer is nog niet gedaan. Van der Laan, Rietveld 

en de Boer (2016) concludeerden in hun onderzoek dat de enige maatstaf voor subsidiariteit , de 15

beleving van de cliënt is. Om te voldoen aan het criterium van subsidiariteit, is het nodig om 

zicht te krijgen op die beleving, zo stellen zij. Het voorbeeld van de respondente die 

menstruatiebloed op haar lippen smeerde illustreert de noodzaak om nader te kijken naar de 

betekenis van gedrag, in plaats van alleen het gedrag zelf te registreren.  

 

Deelvraag 2 | In hoeverre zijn de separeeropnames ervaren als grenssituaties?  

 

Enkele ervaringen van de respondenten zijn als grenssituaties te duiden. Een separatie kan zowel 

op een positieve als op een negatieve manier een existentieel keerpunt in het leven betekenen. 

Er is in kaart gebracht of en in welke mate de vier individuele grenssituaties terug te vinden 

waren in de ervaringen. De grenssituatie ‘strijd’ kwam naar boven als de meest voorkomende 

grenssituatie en bleek daarnaast ook een diep ingrijpend thema. Ook overlapt ‘strijd’ dikwijls 

met de grenssituatie ‘dood’. Dit klopt bij de theoretisering van Jaspers dat strijd de strijd om het 

bestaan behelst en dus een kwestie kan zijn van leven en dood. Tevens stelt Jaspers dat strijd ook 

waardigheid en kracht kan geven: ‘Für die konkrete Existenz ist Kampf unvermeidlich, gibt 

Würde und Kraft’ (Jaspers, 1919, p. 229). Ook daar zijn voorbeelden van genoemd in de 

interviews, voornamelijk bij de respondenten die hun ervaring duidden als een keerpunt dat 

15 Er zijn drie eisen waaraan moet worden voldaan bij dwangtoepassing: doelmatigheid, proportionaliteit en 

subsidiariteit. Subsidiariteit houdt in dat gevaar moet worden tegengegaan met de minst ingrijpende maatregel. Dit 

criterium is subjectief, want wat het minst ingrijpend is voor de ene cliënt kan op een ander een grote impact 

hebben (Van der Laan, Rietveld en de Boer, 2016). 
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hun leven ten goede heeft gekeerd. 

Een methodische notie bij dit onderzoek is dat de separeerervaringen terugkijkend zijn 

besproken, waardoor ze in een bepaald verhaal zijn geplaatst. Zo kunnen zij achteraf een 

positieve betekenis hebben gekregen, maar alle respondenten geven tegelijkertijd aan hoe zeer ze 

hebben geleden. Alle grenssituaties veroorzaken lijden (Jaspers, 1919). De grenssituatie kan dus 16

de functie vervullen van een wake up call, maar is in sommige gevallen ook een keerpunt op een 

andere manier. Bij sommige respondenten is er iets fundamenteel veranderd sinds hun 

separatie, wat betreft hun vertrouwen in de medemens, in de ggz, of zelfs in de wereld.  

Het duiden van de separeerervaring als een grenssituatie heeft alles te maken met 

betekenisgeving: krijgt de separatie achteraf de betekenis van een grenssituatie? Zo kan een 

separatie een bevestiging zijn van een zelfbeeld en een idee over het eigen leven (zichtbaar bij 

twee respondenten), of het kan daar juist haaks op staan. Dan ontstaat er een breuk met eerdere 

ideeën over de wereld (te zien bij twee andere respondenten). Bij deze laatste categorie leek deze 

breuk versterkt te worden doordat de mensen in de omgeving van de respondenten niet of 

nauwelijks over de separatie spraken na afloop. De respondenten geven aan dat ze graag hadden 

willen spreken over wat ze hebben meegemaakt, simpelweg door gevraagd te worden hoe de 

separatie voor hen was. Niet via een evaluatieformulier maar vanuit zorg en interesse, zo geven 

zij aan. De meeste respondenten zijn nu, jaren later, nog dagelijks bezig met hun opname in de 

ggz en de herinnering aan de separatie heeft daarin doorgaans een bijzondere plek.  

De theorie over grenservaringen raakt aan de spirituele dimensie. Jaspers (1919) schreef al 

dat vooral in grenssituaties transcendentie kan worden ervaren: in persoonlijke situaties van 

strijd, dood, toeval en schuld. ‘In de grenssituatie kan het ‘niets’ worden ervaren, of juist kan er 

voelbaar worden wat er allemaal is, voorbij al ‘het verdwijnende wereldse’ (Jaspers, 2013, p. 

19-20). Dit doet denken aan de eenheidservaringen uit de resultaten van deelvraag 3. ‘In 

grenssituaties ervaren mensen individueel en ten diepste dat de werkelijkheid in wezen niet te 

begrijpen is. En vooral de mensen met een psychopathologisch ziektebeeld laten zien, dat de 

werkelijkheid in wezen onbegrijpelijk is’ (Polman, p. 33). Polman stelt hier dat wij juist bij deze 

mensen in geconcentreerde vorm de afgrond van de grenssituaties tegenkomen: ‘daar waar geen 

beelden en verhalen zijn om betekenis te geven aan het verborgen absolute’ (p. 33). In de 

resultaten is te zien dat grenssituaties en spirituele ervaringen inderdaad regelmatig 

samenhangen.  

 

Deelvraag 3 | Indien er spirituele gedragingen en ervaringen zijn, welke gaat het zoal om en welke 

betekenis hadden deze eventuele spirituele ervaringen?   

16 ‘das Gemeinsame alles Grenzsituationen ist, das sie Leiden bedingen’ (Jaspers, 1919, p. 218).  
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In dit onderzoek is gezocht naar het voorkomen van spirituele ervaringen tijdens de 

separeeropnames en naar de functies die deze spiritualiteit vervulde. Mogelijk is dat de functie 

van coping: het gebruiken van religieuze of spirituele beliefs, attitudes or practices, om emotionele 

stress te verminderen, en het lijden betekenis te geven, en het meer draaglijk maken van een 

situatie (Saad & De Medeiros, 2012).  

De respondenten zijn niet geselecteerd op ervaring met spiritualiteit in de separeer. Dat 

wil zeggen: er stond niets over spiritualiteit in de oproep tot werving. De mogelijkheid was dat ik 

net tien mensen trof die niets met spiritualiteit hebben. Echter: acht respondenten vertelden 

over spirituele ervaringen. Dat maakt dit tot een grote oogst wat betreft het voorkomen van 

spirituele ervaringen. Kijkend naar deze bevindingen is het belangrijk om te erkennen dat 

aandacht voor betekenisvolle ervaringen helpend kan zijn voor de respondenten. De spirituele 

ervaringen boden de respondenten troost en geruststelling. Sommige ervaringen joegen juist 

angst aan, maar over het algemeen is te concluderen dat de respondenten hun spirituele 

ervaringen koesteren. Zij vertelden over ervaringen van eenheid of eenwording, ervaringen van 

samenhang, liefde en vertrouwen. Dikwijls heeft de ervaring hun kijk op de wereld veranderd. 

Dit sluit aan op wat Jaspers omschrijft: grenssituaties (en in dit onderzoek bleken sommige 

spirituele ervaringen tevens grenssituaties) kunnen leiden tot de ontwikkeling van nieuwe 

houdingen ten opzichte van het leven.  

 

Braam & Verhagen (2016) hebben de indruk dat patiënten hun ervaringen wat betreft 

spiritualiteit zelden ter sprake brengen in het behandelcontact. Ook het onderzoek van 

Ouwehand (2020) naar spirituele ervaringen bij mensen met een bipolaire stoornis wijst uit dat 

de patiënten deze liever niet met hun psychiater bespreken. Dat men doorgaans niet 

gemakkelijk spreekt over spirituele ervaringen geeft ook Leget (2008) aan . De filosoof 17

Wittgenstein stelde hierover in zijn Tractatus Logico-Philosophicus dat er zaken zijn waarover 

geen zinvol taalgebruik bestaat; verschijnselen die niet met taal te beschrijven zijn .  18

Er werd inderdaad door bijna alle respondenten een ongemak rondom spiritualiteit in 

verband met behandelcontact benoemd: ‘ik kijk wel uit met het delen hiervan’. Bovendien werd 

er niet naar hun eventuele spirituele ervaringen gevraagd, waardoor de drempel nog eens hoger 

17 Leget (2008) beschrijft verscheidene aspecten die eigen zijn aan spiritualiteit. Eén daarvan luidt: men spreekt er 

doorgaans niet gemakkelijk over.  
18 ‘De grenzen van mijn taal betekenen de grenzen van mijn wereld. De logica vult de wereld; de grenzen van de 

wereld zijn ook haar grenzen. (...) Wat we niet denken kunnen, dat kunnen we niet denken; we kunnen dus ook niet 

zeggen, wat we niet denken kunnen’ (Hier wordt Wittgenstein geciteerd door Wouter Kusters in zijn boek Pure 

Waanzin, een zoektocht naar de psychotische ervaring).  
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werd. Tegelijkertijd gaven de meesten aan hier wel behoefte aan te hebben gehad. Als iemand 

had gevraagd wat ze allemaal hadden meegemaakt, bijvoorbeeld inhoudelijk in hun psychose, in 

de wanen of in de spirituele ervaringen, dan had dat kunnen zorgen voor meer vertrouwen in de 

behandelrelatie en een grotere welwillendheid tot het nemen van medicijnen. Dit sluit aan op 

het eerder genoemde werk van Saad & Madeiros (2012).  

 

‘Many patients put their suffering into religious frameworks. Religion and spirituality are 

prevalent coping strategies both for physical and for mental illness. For many patients 

religion and spirituality play a significant role in their lives and may help them cope with 

their symptoms. (...) Spirituality is often seen as a private and subjective area that lies 

outside of the therapeutic context, but patients’ beliefs can have a substantial impact on 

construction of the meaning of illness, coping behavior, and preferences about treatment.’ 

(Saad & Madeiros, 2012, par. 3).  

 

Deze functie van spirituele coping is in enkele van de ervaringen terug te zien. Coping is 

actief, het is iets doen. Sommige ervaringen - zoals bidden, biechten, het maken van een 

afspraak met God - hebben dat duidelijk in zich. Dat doet denken aan Pargaments uitspraak: 

‘Central to coping is a picture of people struggling, as best they can, with difficult situations in 

life’. (1997, p. 84). Andere spirituele ervaringen - zoals die gericht op eenheid, acceptatie en vrede 

- lijken echter te worden ontvangen, die zijn tot hen gekomen. Deze zijn dan niet te duiden als 

coping.  

 

In het theoretisch kader is stilgestaan bij het onderscheid tussen authentieke spirituele 

ervaringen en psychopathologie. Dit onderscheid is beslist niet eenduidig, zoals ook filosoof en 

godsdienstpsycholoog William James al uit wees (Braam & Verhagen, 2016). ‘De normaliteit is 

op een bijzondere wijze in het geding in het geval van spirituele of schizotypische ervaringen’ 

(Braam & Verhagen, 2016, p. 19). ‘Hoe valt nu het onderscheid te maken tussen weliswaar 

merkwaardige belevingen (anomalous experiences) en daadwerkelijke psychotische belevingen?’ 

(p. 19). Zoals eerder genoemd: vanuit medisch perspectief zijn spirituele ervaringen in sommige 

gevallen te zien als pathologisch (Ouwehand et al., 2020). In dit onderzoek wordt, in navolging 

op Ouwehand (2020), erkend dat zulke ervaringen mogelijk pathologisch én betekenisvol zijn, in 

plaats van het één  of het ander. Een én-én benadering (of: het ‘both/and’-perspectief) dus: de 

religieuze ervaring laat zich begrijpen vanuit de psychopathologie, maar ook tegelijkertijd vanuit 

zingevingskaders. Religieuze/spirituele ervaringen en psychiatrische symptomen kunnen 

zodoende tegelijk bestaan (Ouwehand et al., 2020).  
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Met behulp van de criteria (zie figuur 4 op p. 24 van deze scriptie) van Braam & 

Verhagen (2016) kan er een voorzichtig onderscheid gemaakt worden tussen 

wanen/psychopathologie en authentieke religieuze of spirituele ervaringen. Wat allereerst 

opvalt in de bevindingen van deelvraag 3 is dat men meestal het ‘alsof-karakter’ van de ervaring 

erkent. In die gevallen schiet het tekort als we de ervaring duiden als wanen of hallucinaties. Het 

hoeft dan geen psychotisch verschijnsel te zijn, want deze dragen een absoluut karakter, met 

verlies van realiteitstoetsing. Het is evenwel mogelijk dat het alsof-karakter na herstel ontstond, 

terugkijkend.  

De ervaringen die pathologisch te duiden zijn, zijn de volgende voorstellingen: het 

ritueel met de dominee en de olie (ervaring 2), de engel (ervaring 3), de stem van God (ervaring 

6), de hemel en het overleden zijn  (ervaring 11), de hemel en de hel (ervaring 12), de hel, de 19

stemmen en de zwijnen (ervaring 14) en de overledenen (ervaring 15). Sommigen hiervan zijn 

tevens te duiden als spirituele of betekenisvolle ervaringen, hierbij het ‘both/and’ perspectief 

volgend van Ouwehand et. al (2020).  

Naast de ervaringen die psychopathologische kenmerken in zich hebben, zijn er ook 

ervaringen opgetekend die dat niet hebben. Te weten: de spirituele ervaringen van levens- en 

oerkracht (ervaring 4), contact met God (ervaring 7), de metafoor van het roosje (ervaring 8), de 

ervaringen van vrede, eenheid en acceptatie (ervaring 9 en 10), het biechten van schuld of de 

vorm van gebed (ervaring 13) en de ervaring van verbondenheid (ervaring 16).  

De zojuist gemaakte indeling is niet uitputtend, noch sluitend. Zowel de spirituele als 

ook de pathologische ervaringen gaven troost en bescherming. Ervaring 14, de angstaanjagende 

ervaring over de hel (citaat 5:10) staat in negatief contrast tot de meeste andere ervaringen. 

Belangrijker is: de duiding van de subjectieve beleving en existentiële ervaringen is een van de 

centrale taken van een geestelijk verzorger (Muthert, 2012). Een waardevolle kijk op het serieus 

nemen van alle, dus ook psychotische, ervaringen vinden we ook bij Deleuze & Guattari (1972, 

1980). Zij stellen dat de psychotische ervaring niet bij voorbaat als iets afwijkends en 

ondergeschikt aan het ‘normale’ moet worden afgedaan. Pargament stelt dat hulpverleners 

cliënten zouden moeten ondersteunen bij ‘discover and live out the truths of   their own lives as 

they perceive and experience these truths’ (Pargament, 2007, p. 19). Hiermee faciliteert men de 

ontdekking en waardering van cliënten voor hun eigen spirituele betekenissen en waarheden. 

Het aannemen van deze cliëntgerichte houding zorgt ervoor dat de zel�eschikking van de ander 

wordt gerespecteerd. 

19 Het syndroom van Cotard (Hengeveld, M., Oosterbaan, D. & J. Tijdink, 2019): de waan dat het lichaam niet meer 

bestaat, dat het lichaam is overleden.  
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Hoofdvraag: Hoe wordt een onvrijwillig verblijf in een separeerruimte in een gesloten opnameafdeling in 

de psychiatrie in existentieel opzicht ervaren?  

 

De respondenten bevestigen dat existentiële zorgen - dood, vrijheid, isolement en 

betekenisloosheid (Yalom, 1980) - opkomen tijdens hun separaties. Enkele separaties zijn op 

zowel positieve als op negatieve manier ervaren als grenssituaties. Ook rapporteren de 

respondenten een rijke variatie aan spirituele ervaringen, zowel ondersteunend voor hen, of 

samengaand met psychopathologische symptomen. Of beide, wat aansluit op het ‘both/and’ 

perspectief van Ouwehand et al. (2020).  

De resultaten illustreren de noodzaak voor aandacht voor religie en spiritualiteit in de 

zorg rondom separaties. Er wordt zelden door behandelaren aan de respondenten gevraagd wat 

zij hebben meegemaakt in de separeerruimte. Er horen wel nagesprekken plaats te vinden en of 

dat doorgaans wel of niet gebeurt is niet te concluderen op basis van dit onderzoek. Maar 

spiritualiteit zal daar niet vaak aan de orde komen. Deze bevinding volgt de constatering in de 

inleiding: dat er in de bestaande literatuur wel gedrag wordt omschreven (in Van der Merwe, 

Bowers, Jones, Muir-Cochrane & Tziggili, 2013; Campbell, Shepherd, & Falconer, 1982; Gerlock 

& Solomons, 1983; Kennedy, Williams, & Pesut, 1994; Kirkpatrick, 1989; Richardson, 1987; 

Sagduyu, Hornstra, Munro, & Bruce-Wolfe, 1995), maar niet wordt gekeken naar de betekenis 

van dat gedrag. De bevindingen wijzen uit dat de respondenten hier graag over hadden verteld.  

 

5.2 Beperkingen van het onderzoek en aanbevelingen voor vervolgonderzoek 

Dit onderzoek kent een aantal beperkingen. De eerste heeft betrekking op de kleinschaligheid 

van de steekproef en daarmee van de dataset. Het interviewen van tien respondenten geeft een 

beperkt beeld voor het beschrijven van de existentiële dimensie van separeerervaringen. Er is 

gepoogd om een diversiteit aan respondenten te spreken, in leeftijd, achtergrond, uit 

verschillende delen van het land en qua ziektebeelden. Dat is ten dele gelukt. De diversiteit is op 

sommige gebieden redelijk groot maar er is een bias te zien wat betreft diagnoses. Onder de 

respondenten kwamen dikwijls de diagnoses bipolaire stoornis en in mindere mate 

persoonlijkheidsproblematiek voor. Dat betekent dat er een onderrepresentatie is van 

bijvoorbeeld schizofrenie. Personen met een schizofrene beleving zijn wellicht minder in staat 

om te vertellen, hebben mogelijk nog angstiger belevingen en doen minder snel mee aan een 

onderzoek als deze. Het centraal stellen van deze populatie als onderzoeksgroep zou mooi 

vervolgonderzoek kunnen zijn.  
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Tijdens de werving van de respondenten viel het op dat de patiëntenorganisaties 

aarzelden of weigerden om mee te werken aan het verspreiden van mijn oproep. Sommigen 

gaven aan hun betrokkenen niet te willen belasten door ze te herinneren aan hun separaties. 

Voor dit onderzoek is dat belangwekkend, aangezien in de inleiding is beschreven hoe weinig de 

ervaringsdimensie van separaties aan bod komen in bestaand onderzoek. De moeilijkheden in 

het wervingsproces laten zien dat spreken over de separeerervaringen in ieder geval niet 

vergemakkelijkt wordt door de patiëntenorganisaties, vanwege hun terughoudende opstelling.  

Het is in de vroege onderzoeksfase lastig gebleken om keuzes te maken. Wil ik 

onderzoeken of separatie wordt ervaren als grenssituatie? Wil ik inventariseren welke spirituele 

ervaringen er zijn te vertellen vanuit de separeer? Wil ik manieren van coping onderzoeken? Wil 

ik onderzoeken welke rol verbondenheid heeft in een situatie die zich kenmerkt door 

onverbondenheid? Terugkijkend hadden dit drie scripties kunnen zijn. Eén over Yalom’s 

ultimate concerns in de separeer, één over de grenssituaties in verband met separatie, en één over 

de rol van spiritualiteit in de separeer. Het lastige bij het maken van deze keuzes was dat er nog 

zo weinig over te vinden was. Om al deze onderzoeksvragen te beantwoorden, moet er eerst 

onderzocht worden hoe de separatie wordt ervaren. Door zo breed te kijken als ik nu heb gedaan 

kunnen er wat conceptuele onzuiverheden zijn. Toch was het ook nodig om de lens zo open te 

zetten zoals nu is gedaan. Het onderwerp vraagt om een eerste inventarisatie, een verkenning 

van voorkomende ervaringen. Aanbevelingen voor vervolgonderzoek luiden dan ook: 

specifieker door te gaan op alledrie de terreinen (psychologisch, filosofisch en 

religiewetenschappelijk). Tevens is een theoretisch onderzoek op zijn plaats. Omdat dit 

onderzoek empirisch en interdisciplinair is zijn enkele inhoudelijke verbindingen slechts globaal 

aangestipt. Met theoretisch onderzoek kunnen deze diepgaander worden uitgezocht.  

Een volgende aanbeveling vanuit de bevindingen betreft onderzoek naar spirituele 

ervaringen in de separeerruimte. Uit dit onderzoek is gebleken dat er bij acht respondenten wel 

degelijk spirituele of betekenisvolle ervaringen zijn in de separeerruimte. Deze ervaringen 

kunnen voor de respondent van grote betekenis zijn. Mogelijk hebben ze ook een functie in 

herstel van de patiënten, dus ook behandelaren kunnen er baat bij hebben. Een aanbeveling 

voor vervolgonderzoek is dan ook om meer van deze ervaringen in kaart te brengen. Kortom, 

meer oog voor het belevingsperspectief naast het behandelperspectief (onderscheid door 

Liégouis, 1996). Verder vervolgonderzoek kan zich richten op de vraag: hoe kan men de kennis 

en kunde van geestelijk verzorgers hierbij integreren? Een laatste praktijkaanbeveling luidt: het 

doen van evaluaties na separaties is van belang. Niet alleen direct er na, maar ook later in de 

herstelfase kan een evaluatie, met oog voor existentiële en spirituele thema’s, van waarde zijn.  

   

61 



Literatuur 

 

Anbeek, C.W. (2013). Aan de heidenen overgeleverd: hoe theologie de 21ste eeuw kan overleven. 

Utrecht: Ten Have. 

 

Berry-Smith, S. (2012). Death, Freedom, Isolation and Meaningless, And The Existential 

Psychotherapy of Irvin D. Yalom. A Literature Review. Auckland University of Technology, 

School of Psychotherapy.  

 

Bongers, I., Roman, B., Balogh, L., Reek, E. van den, Wijngaart, M. van den & A. van Dijk. 

(2010). Separeren in de GGZ: Beleid, praktijk en toezicht. Onderzoek naar de vorderingen in het 

terugdringen van separaties. Beleidsonderzoek en advies. IVA. Universiteit van Tilburg.  

 

Braam, A.W. (2017). Towards a Multidisciplinary Guideline Religiousness, Spirituality and 

Psychiatry: What do we need? Mental Health, Religion & Culture, 20, 579-588. doi: 

10.1080/13674676.2017.1377949 

 

Braam, A. (2017). Karl Jaspers als klankbord voor de psychiater in opleiding. In: Westerink, H., 

& Braam, A. (Ed.) (2017). Geestelijk gezond? Karl Jaspers - psyche en grenservaring.  (pp. 

94-104). Tilburg: KSGV. 

 

Braam, A.W. & Verhagen, P.J. (2016). Religie, spiritualiteit en psychiatrie. Accredidact 

Psychiaters, 2016-4. Houten: AccreDidact. 

 

Campbell, W., Shepherd, H., & Falconer, F. (1982). The Use of Seclusion. Nursing Times. 27, 

1821-1825. 

 

Cook, C, Powell, A. & A. Sims (red.) (2016). Spirituality and narrative in psychiatric practice – 

stories of mind and soul. Londen: RCPsych Publications.  

 

Creswell, J.W. (2007). Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches (2e 

ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.  

 

Crowther, S., Smythe, E. & Spence, D. (2014). The joy at birth: An interpretive hermeneutic 

literature review. Midwifery, 30(4), 157–165. 

62 



 

Deurzen, E. van, (2012). Existential Counselling and Therapy. In: Feltham, C., & Horton, I. (Eds). 

(2012). The SAGE handbook of counselling and psychotherapy. (pp. 311-314). London: SAGE 

Publications. 

 

Folkman, S. (2011). Stress, Health, and Coping: Synthesis, Commentary, and Future Directions. 

In: The Oxford Handbook of Stress, Health, and Coping. Oxford: Oxford University Press. 

 

Folkman, S. (2011). Stress, Health, and Coping: An Overview. In: S. Folkman (Ed.), The Oxford 

Handbook of Stress, Health, and Coping. (pp. 3-11).  Oxford: Oxford University Press. 

 

Frueh, B. C., Knapp, R., Cusack, K., Grubaugh, A., Sauvageot, J., Cousins, C., Yim, E., Robins, 

C., Monnier, J., & T. Hiers. (2005). Patients’ Reports of Traumatic or Harmful 

Experiences Within the Psychiatric Setting. Psychiatric Services, 56(9), 1123-1133. 

Furchert, A. (2011). Irvin Yalom: The “Throw-Ins” of Psychotherapy. In J. Bartley Stewart (Ed.), 

Kierkegaard's influence on the social sciences. (pp. 273-277). Farnham: Ashgate. 

Gerlock, A. & Solomons, H. (1983). Factors associated with the seclusion of psychiatric patients. 

Perspectives in Psychiatric Care, 21(2), 46-53. 

Hengeveld, M., Oosterbaan, D. & J. Tijdink. (2019). Handboek psychiatrisch onderzoek. Boom 

uitgevers Amsterdam. 

Hoekstra, T., Lendemeijer, H., Janssen, M. (2004). Seclusion: the inside story. Journal of 

Psychiatric and Mental Health Nursing. 11(3), 276-283. 

Holmes, D., Kennedy, S. & A. Perron. (2004). The mentally ill and social exclusion: a critical 

examination of the use of seclusion from the patient’s perspective. Issues in Mental Health 

Nursing, 25(6), 559-578, DOI: 10.1080/01612840490472101 

 

Jaspers, K. (2013). Inleiding in de filosofie. [Was ist Philosophie?]. (Mark Wildschut, Vert.). 

Nijmegen: Vantilt.  

 

Jaspers, K. (1919). Psychologie der Weltanschauungen. Berlin: Springer Verlag.  

 

Kaucic, A. M. (2017). The Use of Seclusion and Restraints in the Inpatient Psychiatric Hospital 

Setting: A Systematic Review of the Literature. Williams Honors College, Honors Research 

63 

https://doi.org/10.1080/01612840490472101


Projects. 488. https://ideaexchange.uakron.edu/honors_research_projects/488 

 

Kennedy, B. R., Williams, C. A., & D. J. Pesut. (1994). Hallucinatory experiences of psychiatric 

patients in seclusion. Archives of Psychiatric Nursing, 8(3), 169-176. 

 

King, D., & B. Bushwick (1994). Beliefs and Attitudes of Hospital Inpatients About Healing and 

Prayer. The Journal of Family Practice, 39(4).  

 

Kirkpatrick, H. (1989). A descriptive study of seclusion: the unit environment, patient behaviour 

and nursing interventions. Archives of Psychiatric Nursing, 3(1), 3-9. 

 

Laan, M. van der, T. Rietveld & S. de Boer (2016). Hoe beleven opgenomen adolescenten 

separatie en andere vormen van dwang? Tijdschrift voor Psychiatrie, 58 (6), 471-475. 

 

Larue, C., Dumais, A., Boyer, R., Goulet, M., Bonin , J. & N. Baba. (2013). The Experience of 

Seclusion and Restraint in Psychiatric Settings: Perspectives of Patients Issues. Mental 

Health Nursing, 34(5), 317-324, DOI: 10.3109/01612840.2012.753558 

 

Lazarus, R. S., & Folkman, S. (1984). Stress, appraisal, and coping. New York: Springer.  

 

Leget, C. (2008). Van levenskunst tot stervenskunst. Over spiritualiteit in de palliatieve zorg. Lannoo, 

Tielt.  

 

Lendemeijer, B. & L. Shortridge-Baggett. (1997). The use of seclusion in psychiatry: a literature 

review. Scholarly Inquiry for Nursing Practice; An International Journal, 11 (4), 299-315; 

discussion 317-320. 

 

Liégeois, A. (1996). Afzonderen niet afzonderen. Een ethische benadering van het afzonderen 

van psychiatrische patiënten [Seclusion non in seclusion. An ethical reflection on the 

seclusion of psychiatric patients]. Tijdschrift voor psychiatrie. 38, 747-758.  

 

Merwe, M. Van der. Muir-Cochrane, E. Jones, J. Tziggili, M. Bowers, L. (2013). Improving 

seclusion practice: implications of a review of staff and patient views. Journal for 

psychiatric and mental health nursing. 20(3), 203-215.  

 

64 

https://ideaexchange.uakron.edu/honors_research_projects/488
https://doi.org/10.3109/01612840.2012.753558


Miedema, N., Hazewinkel, M., van Hoeken, D., van Amerongen, A. S., & R. F. P. de Winter. 

(2016). Dwang- en drangmaatregelen binnen een gesloten acute psychiatrische 

opnameafdeling; relatie met socio-demografische en klinische kenmerken. Tijdschrift 

voor Psychiatrie, 58(6), 434-445. 

 

Nolan, S., Saltmarsh, P., & Leget, C. (2011). Spiritual care in palliative care: working towards an 

EAPC Task Force. European Journal of Palliative Care, 18(2), 86-89.  

 

Ouwehand, E. (2020). Mania and Meaning: a Mixed Methods Study into Religious Experiences in 

People with Bipolar Disorder: Occurrence and Significance. Groningen: Rijksuniversiteit 

Groningen. https://doi.org/10.33612/diss.111593035   

 

Pargament K.I. (2009). The Spiritual Dimension of Coping: Theoretical and Practical 

Considerations. In: de Souza M., Francis L.J., O’Higgins-Norman J., Scott D. (Eds) 

International Handbook of Education for Spirituality, Care and Wellbeing. International 

Handbooks of Religion and Education, vol 3. Dordrecht: Springer.  

 

Pargament, K. I. (1997). The psychology of religion and coping: theory, research, practice. New York: 

Guilford Press. 

 

Pargament K. I. (2007). Spiritually Integrated Psychotherapy: Understanding and Addressing the 

Sacred. New York, Guilford. 

 

Pargament K. I., Raiya H. A. (2007). A decade of research on the psychology of religion and 

coping: Things we assumed and lessons we learned. Psyche and Logos, 282, 742–66. 

 

Patton, M. Q. (2015). Qualitative research & evaluation methods: integrating theory and practice. 

Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, Inc. 

 

Palazzolo, J. (2004). About the use of seclusion in psychiatry: The patients' point of view. 

L'Encéphale. 30. 276-84. 

 

Polman, M. (2015). Over grenzen. Een ontmoeting tussen de geestelijke verzorging en Karl Jaspers. 

Scriptie Master Geestelijke Verzorging. Faculteit der Filosofie, Theologie en 

Religiewetenschappen, Radboud Universiteit Nijmegen.  

65 



 

Puchalski, C.M., Ferrell, B., Virani, R., Otis-Green, S., Baird, P., Bull, J., Chochinov, H., 

Handzo, G., Nelson-Becker, H., Prince-Paul, M., Pugliese, K., & Sulmasy, D. (2009). 

Improving the quality of spiritual care as a dimension of palliative care: The report of the 

consensus conference. Journal of Palliative Medicine, 12(10), 885–904. doi: 10.1089/ 

jpm.2009.0142. 

 

Tomasoa, A. & Kuipers, T. (1988). Separeren: therapeuticum of noodmaatregel. Een 

literatuurstudie. Tijdschrift voor Psychiatrie 30(5). 

 

Richardson, B. K. (1987). Psychiatric Inpatients' Perceptions of the Seclusion Room Experience. 

Nursing Research, 36(6), 234-238. 

 

Saad, M.C., & Medeiros, R.D. (2012). Spiritual-Religious Coping – Health Services Empowering 

Patients’ Resources. DOI: 10.5772/50443 

 

Schüssler, Weiner. (2003). Jaspers. Kopstukken filosofie. [Jaspers zur Einführung]. (Frank 

Bestebreurtje, Vert.). Rotterdam: Lemniscaat.  

Staa, A. van & de Vries, K. (2016). Directed content analysis: een meer deductieve dan inductieve 

aanpak bij kwalitatieve analyse. Tijdschrift KWALON, online gepubliceerd 18 mei 2016, 

gevonden op: URL, laatst geraadpleegd op: 12 juli 2020.  

Werf, B. van der. (2001a). Een lastig halfuurtje: gedwongen separatie in Europees perspectief. 

PsychoPraxis, 3(4) 146-147. 

 

Werf, B. van der. (2001b). Veiligheidsbeleid en gedwongen separatie in EU. PsychoPraxis, 3(4) 

146-147. 

 

Werf, B. van der. (2003). De separeer en de prikkelarme omgeving. Sociale Psychiatrie, 

V&VN-SPV.  

 

Wojdała, B. (2016). Patient’s situation as a limit situation. Psychoterapia 176(1), 77-86.  

 

Yalom, I. D. (1980). Existential Psychotherapy. New York: Basic Books.  

   

66 

https://www.tijdschriftkwalon.nl/inhoud/tijdschrift_artikel/KW-19-3-46/Directed-content-


Lijst van afbeeldingen 

 

Afbeelding voorpagina It’s my fall, 2018, Daehyun Kim www.moonassi.com 

Afbeelding p. 4 The cessation of pain, 2018, Daehyun Kim www.moonassi.com 

Afbeelding p. 30 Mind like fire, 2018, Daehyun Kim www.moonassi.com 

Afbeelding p. 61 Unknown, 2019, Daehyun Kim www.moonassi.com 

 

Toen ik de kunstwerken van de Japanse kunstenaar Moonassi zag, trof mij meteen de gelijkenis 

met mijn scriptieonderwerp. Zijn illustraties zijn gebundeld in een visual diary met de titel The 

Anxiety of Isolation (2020), bleek later. Ik heb mailcontact met Moonassi gehad en hij heeft 

toestemming gegeven voor het gebruiken van zijn kunst in mijn scriptie.  

   

67 

http://www.moonassi.com/
http://www.moonassi.com/
http://www.moonassi.com/
http://www.moonassi.com/


Lijst van tabellen  

 

68 

Tabel  Titel  Paginanummer 

Tabel 1.    Interdisciplinair kijken: weergave van de onderdelen van ‘de 

existentiële dimensie’ in dit onderzoek  

14 

Tabel 2.    Yalom en Jaspers: De onderlinge verhouding van existentiële 

thema’s en grenssituaties 

21 

Tabel 3.  Categorieën  van coping  23 

Tabel 4.  Criteria die helpen te onderscheiden tussen psychopathologie en 

authentieke religieuze/spirituele ervaring 

24 

Tabel 5.   Overzicht respondenten  27 

Tabel 6.   Pre-determined codes  29 

Tabel 7.   Aantal toekenningen Pre-determined codes, deelvraag 1  34 

Tabel 8.   Aantal toekenningen Pre-determined codes, deelvraag 2  41 

Tabel 9.   De (meest relevante) spirituele ervaringen en gedragingen en hun 

betekenissen   

48 

     



Bijlage 1  | Informed Consent formulier  

Toestemmingsverklaringformulier 

 

Onderzoek: Ervaringen uit de separeer 

Onderzoeker: Eva Trapman, masterstudent van de Universiteit voor 

Humanistiek.  

Ik verklaar hierbij, op voor mij duidelijke wijze te zijn ingelicht over de aard, methode en het 

doel van het onderzoek. Mijn vragen zijn naar tevredenheid beantwoord. 

Ik stem geheel vrijwillig in met deelname aan dit onderzoek. Ik behoud daarbij het recht om deze 

instemming weer in te trekken zonder dat ik daarvoor een reden hoef op te geven. Ik besef dat ik 

op elk moment mag stoppen met mijn deelname. 

Indien mijn onderzoeksresultaten gebruikt worden in wetenschappelijke publicaties, dan wel op 

een andere manier openbaar worden gemaakt, zal dit volledig geanonimiseerd gebeuren. Mijn 

persoonsgegevens worden niet door derden ingezien zonder mijn uitdrukkelijke toestemming. 

Als ik nog verdere informatie over het onderzoek wil krijgen, nu of in de toekomst, kan ik me 

wenden tot Eva Trapman.  

 

In tweevoud getekend: 

Naam respondent : ........................................................ 

Plaats, datum : ........................ Handtekening : ................................. 

 

Ik heb toelichting gegeven op het onderzoek. Ik ben bereid verdere vragen over het onderzoek 

naar vermogen te beantwoorden: 

 

Naam onderzoeker : ...Eva Trapman..................................................... 

Plaats, datum : ……………......... Handtekening : ...................................  
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Bijlage 2 | Datamanagementplan 

De aanvraag voor schijfruimte is ingediend op 29-01-2020.  
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1  Administratieve informatie  

1.a  Werktitel Ma-thesis, student, begeleider, meelezer, 

eventuele externe opdrachtgever(s), datum van dit 

plan en van eerdere versies  

Werktitel: Ervaringen uit de 

separeer 

Student: Eva Trapman 

Begeleider: Prof dr Arjan Braam 

Meelezer: volgt 

Datum: 28-01-20 

1.b  Wie is de eerstverantwoordelijke voor het 

datamanagement? 

Prof. dr. Arjan Braam 

2  Beschrijving van de data 

2.a  Worden bestaande data hergebruikt of nieuwe data 

gegenereerd? 

Nieuwe data worden gegenereerd. 

2.b  Om welke soort(en) data gaat het; omvang van de 

bestanden; groeitempo? 

10 transcripten van interviews 

3  Standaarden en metadata, ofwel alles wat nodig is om de data te vinden en te benutten 

3.a  Welke metadatastandaarden worden gebruikt?  volgt 

3.b  Welke coderingen e.d. worden gebruikt die 

toekomstige koppeling met andere data mogelijk 

maken? 

volgt  

3.c  Welke software en eventueel hardware wordt er 

gebruikt? 

Atlas. Ti 

3.d  Wat wordt er gedocumenteerd en bewaard om 

replicatie mogelijk te maken? Wat zijn de afspraken 

als betrokkenen (voortijdig) vertrekken? 

Transcripten van interviews, 

zonder persoonsgegevens of 

herleidbare informatie, 

interviewguide/topiclist en 

codeerschema.  

Betrokkenen mogen afzien van 

deelname zonder consequenties. 

Data worden dan vernietigd.  

 

4  Ethisch en juridisch 

4.a  Hoe wordt bij het verwerven of genereren van de 

data de hiervoor eventueel benodigde toestemming 

Respondenten worden ingelicht en 

stemmen toe door het  informed 
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verkregen van proefpersonen? Welke beperkingen 

gelden er eventueel tijdens het onderzoek? 

consent (zie bijlage 1) te 

ondertekenen. 

4.b  Hoe worden gevoelige gegevens beschermd tijdens 

en na het project? 

Persoonlijke gegevens worden niet 

in de data of het onderzoek 

vermeld en alleen in een 

sleutelbestand opgeslagen.  

4.c  Zijn de data na het project – eventueel na een 

embargoperiode – als Open Access beschikbaar? Zo 

nee, welke voorwaarden gelden er? 

Nee. Alleen wanneer er 

toestemming wordt gevraagd aan 

de UvH en de data wordt ingezet 

voor wetenschappelijke 

doeleinden.  

5  Opslag en archivering 

5.a  Hoe wordt voldoende opslag- en back-upcapaciteit 

tijdens het project geregeld, inclusief versiebeheer? 

Zijn de kosten hiervoor gedekt; zo nee…? 

Volgens UvH-protocol opgeslagen 

op R-schijf 

5.b  Waar en hoe lang worden de data na afloop van het 

project beschikbaar gesteld voor vervolgonderzoek 

en verificatie? Is dit een Trusted Digital Repository, dus 

met een internationale certificering? Zo niet, hoe 

worden de data dan vindbaar (denk aan metadata en 

aan persistent identifiers zoals DOI, Handle en URN) en 

duurzaam toegankelijk en bruikbaar? 

n.v.t. 

5.c  Zijn de kosten voor (het voorbereiden van de data 

voor) archivering gedekt; zo nee…? 

Ja 



Bijlage 3 | Wervingsbrief respondenten 

Respondenten gezocht voor onderzoek 

Onderzoek: Ervaringen uit de separeer 

Onderzoeker: Eva Trapman,  

masterstudent van de Universiteit voor Humanistiek.  

Intro 

Voor mijn afstudeeronderzoek wil ik luisteren naar mensen over hun ervaring met de separeer. 

Deze ervaringen en verhalen zal ik beschrijven en verwerken in een scriptie.  

Wil je meedoen? 

Ik zoek tien mensen die tijdens hun opname op een psychiatrische afdeling tijd hebben 

moeten doorbrengen in de separeerruimte en die daar over zouden willen praten. Het 

mag een aantal jaren geleden zijn, het belangrijkste is dat jij je klaar voelt om erover te 

vertellen. Het maakt niet uit hoe lang of hoe vaak je in de separeer bent geweest: elke 

ervaring is interessant.  

 

Wat gaan we doen?  

Op korte termijn voeren we een gesprek van maximaal anderhalf uur, via videobellen. 

Ik zal je vragen naar je ervaring in de separeer en hoe je het daar hebt beleefd. Ik werk 

zelf ook als geestelijk verzorger en alles wat je mij vertelt is vertrouwelijk en zal anoniem 

verwerkt worden. Wat ik uit je verhaal zal gebruiken, zal niet te herleiden zijn naar jou.  

 

Waarom? 

Met jouw deelname draag je bij aan wetenschappelijk onderzoek over hoe de separeer 

ervaren wordt. Dit kan leiden tot meer inzicht in de beleving van de cliënten zelf en dat 

is belangrijk. Door naar jou te luisteren kunnen geestelijk verzorgers en hulpverleners 

hun werk beter afstemmen op de praktijk. 

 

Meedoen? Mail Eva Trapman: eva.trapman@student.uvh.nl  
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Bijlage 4 | Topiclijst interviews 

● Introductie 

Mijzelf voorstellen  

Introductie over het onderzoek: achtergrond en doel 

Bedanken en vertrouwelijkheid benadrukken 

 

● Procedure interview doornemen 

Akkoord vragen voor geluidsopname 

Tijdsduur interview 

Informed consent 

 

● Start interview 

○ Wat is de reden dat je wilde deelnemen aan het onderzoek? 

 

○ Topic 1 | Separeer algemeen  

■ Kun je beginnen met iets te vertellen over hoe lang geleden het is, dat je 

in de separeer was? 

■ Ben je er meerdere keren in opgenomen geweest? Hoe vaak?  

■ Wat was de duur van de opname(n) in de separeer? 

■ Kun je iets vertellen over waarom / op welke gronde je gesepareerd werd? 

■ Wat was tijdens het separeren je diagnose? 

 

○ Topic 2 | Ervaring separatie  

■ Eerst algemeen: hoe was het voor je? Hoe heb je het ervaren? 

■ Wat staat je er het meest van bij? 

■ Hoe voelde je je daar? 

■ Hoe ging je ermee om? Hoe heb je het volgehouden? Wat deed je om 

door moeilijke momenten te komen? Deed of dacht je bepaalde dingen 

die jou hielpen? 

● Telkens: Doorvragen op wat zij vertellen en op wat zich aandient 

 

○ Topic 3 | Bezigheden / spirituele ervaringen 

■ Waar hield je je mee bezig je in de separeer? 

■ Had je bepaalde spulletjes tot je beschikking? Zo ja, wat deed je daarmee?  
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■ Had je specifieke aandacht ergens voor? 

■ Waarmee was je geest gevuld? Waar dacht je aan? 

● Telkens: wat betekende [die ervaring] voor jou? 

 

○ Topic 4 | Spiritualiteit  

■ Had je contact met iets of iemand? 

■ Was er een bron van steun? Zo ja, welke? 

■ Was er een bron van troost? Zo ja, welke? 

■ Was er een bron van zin? Zo ja, welke? 

■ Noem je jezelf religieus? Noem je jezelf spiritueel? Indien ja, hoor je bij 

een bepaalde stroming?  

■ (Hoe) ervaarde je je religiositeit/spiritualiteit tijdens de separatie? Welke 

rol speelde jouw spiritualiteit in de separeer? Was je spiritualiteit een 

bron van steun?  

● Telkens: wat betekende [die ervaring] voor jou?  

 

○ Topic 5 | Grenssituaties 

■ Dood, strijd, toeval, schuld 

■ Een uiterste, een catastrofe, een dieptepunt, een eindpunt?  

 

○ Topic 6 | Ultimate concerns: dood, vrijheid, isolement, betekenisloosheid  

■ Verbondenheid 

■ Komt de separatie ter sprake in je leven? Heb je er nadien over 

gesproken? Wordt er doorgaans naar gevraagd?  

■ Wat zou iedereen moeten weten over de separeer? 

 

○ Eventueel: tussentijdse of overkoepelende reflectie 

■ Hoe is het voor je om hieraan terug te denken?  

■ Hoe is het voor je om hierover te vertellen? 

 

● Afsluiting 

○ Wil je nog iets toevoegen wat niet voorbij is gekomen?  

○ Heb je nog bepaalde suggesties voor mij als onderzoeker? 

○ Demografische kenmerken  

○ Bedanken   
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Bijlage 5 | Codeboom  

Existentiële thema’s  

 

De dood [ultimate concern] 

Suicide 

De angst om dood te gaan  

De angst om dood te zijn  

 

Vrijheid [ultimate concern] 

Vormgeven eigen leven 

Macht(eloosheid) 

controle/zelfregie 

geen inspraak/regie 

fysieke dwang 

Empowerment 

heft in eigen hand 

opkomen voor jezelf 

 

Isolement [ultimate concern] 

Intrapersoonlijk isolement 

Fysieke omgeving separeer 

Interpersoonlijk isolement 

Niet kunnen communiceren 

‘Alternatieve’ communicatie, 

Spreken over separatie (na afloop) 

Rol van familie 

Existentieel isolement 

Verbondenheid 

Onverbondenheid 

Controle/zelfregie 

Geen inspraak/regie 

Machteloosheid 

Niet gezien/gehoord worden 

 

Niet serieus genomen 
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Waardigheid 

Menszijn versus object zijn 

Fysieke dwang 

 

Betekenisloosheid [ultimate concern] 

‘Te veel’ aan betekenis [link met spirituele ervaringen] 

Gebrek aan betekenis  

Existentiële betekenis  

betekenis van separatie achteraf  

 

Grenssituaties 

 

De dood [grenssituatie] 

Denken al dood te zijn  

De dood nabij / angst om vermoord te worden 

Niet weten hoe verder te kunnen leven  

 

Strijd [grenssituatie] 

Bestaansrecht 

Object zijn versus menszijn 

Het ondergaan 

Acceptatie van het lot 

Waardigheid / kracht  

 

Toeval [grenssituatie] 

Willekeurigheid van het lot 

Noodzakelijkheid 

 

Schuld [grenssituatie]  

Falen 

Straf 

Verantwoordelijkheid  

 

Keerpunt 

Wake up call 
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Dieptepunt 

Nieuwe houdingen tegenover het leven 

 

Spiritualiteit 

 

Spirituele ervaringen 

Nabijheid van iets/iemand  

Het hogere/God/Natuur  

Hemel/Hel 

 

Spirituele gedragingen 

Bidden 

Biechten 

 

Betekenis spirituele ervaring of gedraging 

Geruststelling / troost 

Acceptatie 

Hulp vragen  

Coping  
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Bijlage 6 | Resultaten: visualisatie van onderlinge verbanden  
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