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Identiteitsveranderingen
“Het ‘zelf’ wordt
nevelig en het stevige
middelpunt dat
normaal gesproken
de spil van je 
ervaringen is, 
verandert in een
soort krakende radio, 
alsof de 
geluidsgolven
worden verstoord.”

Elyn Saks in “De geschiedenis
van mijn gekte - Leven met 
schizofrenie” 2007, blz 21

Review: Conneely et al., 2020 



“I am a schizophrenic, that’s it basically” 

Quote deelnemer studie Goodliffe et al., 2010



Engulfment
(McCay)



Wat kunnen we leren uit de literatuur? 

● Ernstige Psychiatrische Aandoening (EPA)

● Psychose/schizofrenie/bipolaire stoornis

● Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH)

● (Licht) Verstandelijke Beperking (LVB)

EPA: 4154 hits → 234 full text → +- 20 relevant

NAH/LVB: 3568 → 190 full text → < 50 relevant?



Opvallend

● Veel (gestructureerde) groepen (4-12 wk)

● of (integratieve) psychotherapie / case study / 

post-hoc kwalitatief onderzoek

● Veel pilots

● Hoe meet je identiteit? 

● Bipolaire stoornis? → nog niet gevonden

● Verschil NAH literatuur: muziek & songwriting

(Zie: Baker, 2015 “Therapeutic songwriting”) 







Relevant thema

Photovoice: 

“De uitdagingen in mijn 
leven doen me denken 
aan bergbeklimmen. 
Hoe hoger ik kom hoe 
meer ik kan zien. Dat 
moedigt me aan om 
door te gaan.” 

Uit: Mizock et al., 2015



Dit Ben Ik - rad

● Principes: 
○ Simpel 
○ Sociaal 
○ Gericht op kwaliteiten
○ Verschillende domeinen
○ Ervarings-leren
○ Gelijkwaardigheid
○ Uniciteit
○ Stigma

● Effect: positieve reacties & relatie

Vb. “teken drie goede
eigenschappen die je ziet
in de ander”

Uit: Van der Meer et al., 
2021 



Engulfment

Groep: 
● Verbetering in: engulfment, QoL & hoop. 
● Geen verandering: zelf-stigma/zelf-concept

Individueel: 
● Vergelijkbare verbetering engulfment
● “klinisch relevant”

Opmerking: Meer tijd nodig? 

Vb. “Neem de volgende
keer een foto mee 
van jezelf waarin je iets
doet wat je leuk
of betekenisvol vindt”

Konsztowicz et al. 2021
McCay et al.,  2007



Continuous identity CT

Vb. Visualiseren: 
“Wie wil je zijn in de 
toekomst?”

Vb. “Brief aan jezelf” 

Sokol et al., 2021 

• Minder verward over toekomstig zelf

• Positiviteit tov toekomstig zelf 

→ suïcidale ideatie/depressie

• Hoop

→ Afname na een maand: door stoppen groep? 

“Ik ben meer dan diagnose” 

“Zou meer sessies willen” 



“Ja het is wie ik ben, maar ook 

niet, het is mijn hoofd”

“Ik ben niet de ziekte, ik ben 

een persoon met een ziekte”

“Ik ben gewoon verbaasd dat 

iedereen in de groep zo 

normaal was. Ik dacht als zij 

normaal zijn, dan ben ik dat 

misschien ook wel…” 

Person-based cognitive therapy
for distressing voices

Je bent meer
dan je
diagnose

Normaliseren

Positieve
vergelijkings-
groep / 
Groeps-
identiteit

Zelfbeeld

Stigma

Goodliffe et al., 2010
May et al., 2014



Bevindingen die meermaals 
terugkwamen

● Relevant thema

● Focus op verbreden/ontdekken identiteit

● Stigma/engulfment/normaliseren

● Sociale aspecten

● Meer sessies nodig? 



Take home

Identiteit
Multidimensioneel en 

positief
Verleden/heden/toekomst

Stigma
Engulfment / 
normaliseren

Hoop
Belangrijke 

uitkomst/mechanisme?

Sociale ID
Vb. Filmpjes van 

ervaringsdeskundigen

Dit Ben Ik
Activiteiten-rad

Trage vragen
Neem de tijd
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