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Abstract 

Matthew Ratcliffe created a new category of feelings that can not be covered with the terms: ‘mood’ 

or ‘emotion’. These feelings are existential feelings. Existential feelings are feelings that in some way 

describe how we relate toward the world or our own body. They draw inspiration on Heideggers 

concept of Mood. But in contrast to Heidegger’s concept of Mood they can endure for seconds up till 

an entire lifetime. The concept of existential feelings also solves many linguistic confusion that the 

everyday use of the term mood creates. 

Existential feelings play a role in many different psychiatric disorders. Especially in those disorders 

that change the sense of reality or the sense of selfperception. Ratcliffe illustrates this by showing 

the role of existential feelings in self perception in the Cotard Delusion and the role of existential 

feelings in perception of reality in the capgrass delusion. The critique that existential feelings only 

play a role in rare psychiatric disorders is unjust. This is illustrated in this thesis by a reflection upon 

the role of existential feelings in a very common psychiatric disorder, namely depersonalization 

disorder. 

Knowledge of existential feelings and their role in psychiatric disorders can improve our knowledge 

of the experience of psychiatric disorders. It also allows us to further understand potential 

pathological processes in psychiatric disorders. It also improves our possibility to show empathy for 

patients with psychiatric disorders, since it allows us to create the language that is needed to 

communicate about what people are experiencing.  

The existence of pathological existential feelings and their role in psychiatric disorders is not yet 

clear. However it is not necessary for this to be clear in order for existential feelings to be a useful 

concept that is able to improve our empathy for psychiatric patients. 
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Introductie 
Inmiddels 10 jaar geleden ging ik voorafgaand aan een vakantie in de boekenkasten van mijn ouders 

op zoek naar een goed boek om te lezen. Ik weet niet meer wat mij er toen toe gedreven heeft om 

Psychiatrie van J.S. Reedijk¹ mee te nemen, maar het is mij destijds goed bevallen. Er heeft zich toen 

een interesse ontwikkeld die is blijven hangen en van invloed is gebleven op mijn weg naar waar ik 

nu ben. Het was diezelfde zomer dat ik voor het eerst werkzaam in de zorg door kreeg hoe belangrijk 

ik contact met mensen vind. Ik verschoonde bedden en maakte een praatje met de patiënten op de 

afdeling interne oncologie waar mijn moeder destijds werkte. Hier leerde ik hoe veel een gesprek 

voor iemand in een moeilijke situatie kan betekenen. In het contact met de mensen op de afdeling 

merkte ik dat dat een plek is waar ik mij prettig voelde, dit ondanks het ongemak wat de onprettige 

situatie van de patiënten soms met zich mee bracht. Omdat ik nog niet wist op welke manier ik hier 

invulling aan wilde geven ben ik na de MAVO de HAVO gaan doen. De eerdere ervaringen op de 

interne oncologie hebben mij gedreven tot het volgen van een hbo-studie verpleegkunde en daarna 

maakte ik de overstap naar een studie geneeskunde. Op deze weg is de interesse in de psychiatrie 

altijd aanwezig gebleven. Tijdens mijn studie filosofie heb ik in de vakken over fenomenologie 

datgene gevonden waarvoor ik mijn studie filosofie begonnen ben. Daar waar het menselijk contact 

en de menselijke beleving gevonden en bestudeerd worden voel ik mij thuis. Het was voor mij dan 

ook al snel duidelijk dat mijn bachelor thesis zou moeten gaan over twee van mijn grote interesses, 

namelijk psychiatrie en fenomenologie. In het boek Feelings of Being van Matthew Ratcliffe² wordt 

deze link gelegd en een nieuwe inspirerende blik geboden op de menselijke ervaring van emoties, 

realiteit en in het bijzonder realiteitszin ten opzichte van lichamelijke ervaringen en het gevoel van 

eigenheid. Deze vernieuwde blik komt voort uit de introductie van het concept van existentiële 

gevoelens. Dit concept biedt onder andere een nieuwe dimensie in het denken over de menselijke 

ervaring en tevens vormt het een taal waarmee gecommuniceerd kan worden over de menselijke 

ervaring. Ik zal mij in deze thesis focussen op hoe deze nieuwe inspirerende blik ons begrip van en 

voor de psychiatrisch patiënt beïnvloedt.  

Ik zal in deze thesis beginnen met een omschrijving van wat existentiële gevoelens zijn en welke rol 

ze spelen in ons dagelijks functioneren en in het functioneren bij psychische ziekte. Dit laatste zal ik 

vervolgens illustreren aan de hand van enkele voorbeelden. Hierbij zal ik in het bijzonder aandacht 

besteden aan depersonalisatie stoornissen aangezien ik denk dat hierbij existentiële gevoelens 

centraal staan en verdere uitdieping hiervan ook meer begrip van de stoornis bevordert. Hierna zal ik 

ingaan op de mogelijkheid van pathologische existentiële gevoelens en tot slot zal ik terugkomen op 

het centrale thema van deze thesis, namelijk hoe het begrip van existentiële gevoelens onze kijk op 

en empathie voor ‘de psychiatrisch patiënt’ beïnvloedt. Dit vormt dan ook de hoofdvraag van deze 

thesis: ‘Hoe beïnvloedt kennis van existentiële gevoelens de benadering die nodig is voor goede zorg 

voor patiënten met een psychiatrische aandoening?’. 

 

 

1. J.S. Reedijk, Psychiatrie (Lochem: De Tijdstroom, 1989) 

2. M. Ratcliffe, Feelings of Being Phenomenology, Psychiatry and the Sense of Reality (Oxford: 

Oxford University Press, 2011) 

 



3 
 

I. Existentiële gevoelens 

Wat zijn existentiële gevoelens? 
Voordat ik begin met uitleggen wat existentiële gevoelens zijn is het illustratief om eerst uit te leggen 

waarom Ratcliffe deze nieuwe categorie geïntroduceerd heeft. Existentiële gevoelens zelf zijn 

uiteraard niet nieuw, het zijn ervaringen die wij allemaal hebben en het is dan ook het als een aparte 

categorie betitelen dat nieuw is. Het viel Ratcliffe echter op dat er veel soorten gevoelens zijn die 

niet in te delen zijn in de klassieke categorieën die we gebruiken. Neem bijvoorbeeld het gevoel je 

ergens thuis te voelen. Dat is duidelijk niet te reduceren tot een emotie zoals blij, boos of verdrietig. 

Ook is het geen stemming. Ongetwijfeld zal het gevoel dat je je ergens thuis voelt je emoties en 

stemming beïnvloeden, maar het behoort zelf niet tot die categorie. Er zijn veel gevoelens die niet in 

een van de voorgaande categorieën passen. Dit is de aanleiding dat Ratcliffe een nieuwe categorie 

geïntroduceerd heeft: ‘existentiële gevoelens’. 

Ratcliffe omschrijft existentiële gevoelens als een manier waarop je je in de wereld bevindt. Dit kan 

gezien worden als een achtergrondgevoel die al onze ervaringen kleurt door de aanwezigheid ervan. 

Dit achtergrondgevoel is altijd aanwezig en kan veranderen door de tijd. Ratcliffe neemt als startpunt 

voor zijn uitleg over wat existentiële gevoelens zijn Heideggers concept ‘Stemming’ (Heidegger 2018, 

181-182). Dit concept komt voort uit het idee dat er meer is dan een subject dat een object 

observeert, het subject heeft namelijk een achtergrond die de waarneming van het object kleurt. Om 

het anders uit te leggen, wij zijn niet zoals de alwetende verteller die in een goede roman een 

verhaal vertelt zonder er zelf onderdeel van uit te maken. Onze ervaring van de wereld bestaat uit 

een eerste persoonsperspectief en we kunnen onszelf dus ook niet los zien van het verhaal dat 

verteld wordt. 

Dit past in het grotere project van Heidegger waarin hij ons bewust maakt van het gegeven dat wij 

zijn. Dit is iets wat vergeten kan worden omdat het gegeven dat wij zijn een impliciete ervaring is. 

Het is tevens iets dat al onze gedachten en ervaringen aannemen en daarbij in de regel zelf niet 

centraal staat in die ervaringen en gedachten. Om zich te bevrijden van het subject dat zich bevindt 

in de wereld wordt het concept ‘Dasein’ (Heidegger 2018, 26) als centraal startpunt van het 

onderzoek genomen. Op deze manier benadrukt Heidegger dat wij ons in de wereld die wij 

waarnemen bevinden. Dit in tegenstelling tot het idee dat wij de wereld aanschouwen vanuit een 

soort onafhankelijk standpunt. Vanuit de positie van ‘Dasein’ beredeneert Heidegger vervolgens hoe 

wij ons relateren aan de externe wereld. Hierbij maakt hij onderscheid tussen ‘Vorhanden’ en 

‘Zuhanden’ (Heidegger 2018, 88). Waarbij ‘Vorhanden’ gezien kan worden als het voorhanden zijn 

van een object zoals het object is; ‘Zuhanden’ daarentegen moet gezien worden als een interactie 

waarbij wij voorwerpen zien in de context zoals we ze gebruiken. Ratcliffe geeft hier het voorbeeld 

van zijn toetsenbord tijdens het schrijven. Het is niet zo dat tijdens het schrijven eerst een toets 

gezien wordt als een eigen entiteit waar vervolgens een functie aan toebedeeld wordt (namelijk dat 

bij het indrukken van een toets er een letter op het scherm verschijnt). De toets op het toetsenbord 

wordt ervaren vanuit de functie dat er een letter op mijn scherm verschijnt als ik op de toets druk. 

Sterker nog, bij het snel typen zal de toets misschien niet eens ervaren worden, maar enkel het 

resultaat van het gebruik van de toets. Volgens Ratcliffe wil Heidegger met de verschillende 

manieren van interacteren met de wereld niet noodzakelijkerwijs laten zien dat er een dominante 

manier van interacteren is, maar vooral laten zien dat we op verschillende manieren met de wereld 

interacteren. Zo kan het ook zo zijn dat de manier van de wereld waarnemen verandert. Wanneer 

het toetsenbord kapotgaat verandert de interactie met het toetsenbord van ‘Zuhanden’ naar 

‘Vorhanden’ en zal het toetsenbord vooral ervaren worden als een object wat in de weg staat van 

een bepaalde interactie, namelijk het typen (Ratcliffe 2011, 45-46). 
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Nu via Heideggers werk kort is toegelicht hoe wij ons relateren tot de wereld is het mogelijk om 

verder in te gaan op de structuur van ons begrip van zijn. Heidegger doet dit onder andere door 

middel van het concept ‘Zorg’. Eén aspect van ‘Zorg’ is ‘Stemming’. Het is hierbij belangrijk om op te 

merken dat stemming niet iets is wat onze ervaring kleurt, maar eerder iets is wat onze ervaring 

mogelijk maakt. Het is niet zozeer een psychische of interne eigenschap, maar een manier van zijn in 

de wereld. Ongeacht of we een object benaderen als ‘Vorhanden’ of ‘Zuhanden’, we bevinden ons 

altijd al in een wereld waarin wij dat object benaderen en het is deze of gene stemming die ons een 

gevoel van zijn in die wereld geeft en de interactie met een object mogelijk maakt. Het is zodoende 

ook niet mogelijk om te ontsnappen aan een stemming, dit kan alleen door de wisseling naar een 

andere stemming. Zelfs wanneer wij ons niet in het bijzonder bewust zijn van onze stemming is dit 

ook een specifieke stemming die wij hebben (Heidegger 2018, 178). 

Ratcliffe verschilt van Heideggers concept van ‘stemming’ met zijn concept van existentiële 

gevoelens in de duur van de aanwezigheid van de manier van zijn. Existentiële gevoelens kunnen 

heel kort duren, een langere periode duren of gedurende het hele leven duren in de vorm van een 

temperament (Ratcliffe 2011, 55). Dit terwijl de term ‘stemming’ geassocieerd wordt met een manier 

van zijn die gedurende een middellange periode aanwezig is (Ratcliffe 2011, 55). Een ander verschil 

dat Ratcliffe beschrijft is dat hetgeen waarnaar hij refereert als hij het over existentiële gevoelens 

heeft ook in algemeen taalgebruik aangeduid worden als gevoelens en niet zozeer als stemming of 

emotie (Ratcliffe 2011, 56). Zo behoren stemmingen zoals een ‘goede stemming’, ‘slechte stemming’ 

maar ook ‘verveling’ niet tot de existentiële gevoelens, en zijn ook algemene emoties zoals ‘blij’, 

‘boos’ en ‘verdrietig’ geen existentiële gevoelens. Dit gaat echter wel op voor het gevoel van 

‘bekendheid’, ‘vervreemding’, ‘afstand’, ‘zijn’ en ‘realiteit’ (Ratcliffe 2011, 55-56). We spreken 

immers nooit over de emotie of stemming van realiteit. In sommige gevallen kunnen emoties of 

stemmingen echter wel existentiële gevoelens zijn. Hiervoor is de voorwaarde dat er indringende 

existentiële gevoelens teweeg gebracht worden. Denk hier bijvoorbeeld aan het ernstige verdriet dat 

ontstaat wanneer iemand die je erg dierbaar is overlijdt. Ook stemming zoals Heidegger deze 

omschrijft kan een vorm van existentieel gevoel zijn. De term stemming wordt in het alledaagse 

taalgebruik echter breder gebruikt dan dat Heidegger dat doet. Zo kan je in een slechte stemming 

zijn ten opzichte van een bepaald persoon of door een bepaalde situatie. In dit geval is er geen 

sprake van een ervaring waardoor je de wereld ervaart, er is immers al een ervaring en die ervaring 

heeft een bepaald effect op je. Termen als ‘emotie’ en ‘stemming’ differentiëren onvoldoende tussen 

directe ervaring en de achtergrond van die ervaring welke bestaat uit het gevoel van verbondenheid 

met de wereld en realiteitsbesef. Dit is dan ook de reden dat Ratcliffe de taal hier probeert te 

verrijken met de term ‘existentiële gevoelens’. Ook zou de term ‘affect’ gebruikt kunnen worden. 

Deze term heeft echter geen duidelijke definitie in het dagelijks gebruik en de rol die de term in de 

psychiatrie speelt doet geen recht aan de fenomenologische benadering die toegepast wordt. In de 

psychiatrie wordt de term affect namelijk gebruikt om de geobserveerde emotionele reacties van 

een patiënt op bepaalde stimuli te omschrijven (Hengeveld et al. 2009, 707; Ratcliffe 2011, 56). 

Zodoende is het gebruik van het woord ‘gevoelens’ passender dan ‘affect’. 

Ratcliffe is zich bewust van de vraag die rijst namelijk: “Waarom zou je existentiële gevoelens als een 

aparte categorie zien?” Immers zijn we gewend om dingen te observeren en vervolgens het bestaan 

te bevestigen of te ontkennen. Onze aard is propositioneel. Je ziet bijvoorbeeld een plant in de 

woonkamer staan en die bestaat omdat je haar ziet staan. Zie je geen plant in de woonkamer dan is 

die er ook niet. Dat is niet anders dan een onderdeel van de wetenschappelijke methode. Je vormt 

een hypothese en toetst deze met observaties. Je zou kunnen stellen dat existentiële gevoelens 

onderdeel vormen van de ervaring van mensen en dat kritische reflectie op die ervaringen de 

ervaring objectiveren. Vanuit dit idee vormt Ratcliffe drie basis stellingen: 1) gevoelens zijn 
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onlosmakelijk verbonden met de relatie die mensen hebben met de wereld, 2) een gevoel van met 

de wereld verbonden zijn is tegelijkertijd een gevoel van realiteitsbesef en 3) veranderingen in het 

gevoel van realiteit bestaan en zijn tegelijkertijd anders dan veranderingen in propositionele 

attitudes (Ratcliffe 2011, 60-61).  

Ratcliffe benadert dit probleem initieel vanuit autobiografische verhalen van mensen met 

verschillende psychiatrische ziektes zoals depressie en schizofrenie. Hij refereert meerdere keren 

naar het verhaal van Renee uit het boek: ‘Autobiography of a Schizophrenic Girl: The True Story of 

"Renee"’ (Sechehaye 1979). In dit boek omschrijft Renee haar ervaringen gedurende verschillende 

fases van de ziekte. Uit het boek komt het volgende, veelzeggende, citaat:  

 

 

 

In dit citaat is er duidelijk sprake van een verbroken gevoel met de wereld verbonden te zijn, met 

daarbij een verlies van realiteitsbesef en geen gevoel verbinding te kunnen maken met de mensen 

om je heen. 

Nu zou je kunnen opperen dat omdat er hier sprake is van een ernstige stoornis er existentiële 

gevoelens zijn die een rol spelen. In zekere zin is dat ook zo. In psychiatrische stoornissen is er vaak 

sprake van een uitvergroting van existentiële gevoelens die ons realiteitsbesef beïnvloeden wat 

normaliter niet zo op de voorgrond staan. We hebben net geconstateerd dat het moeilijk is om iets 

vanzelfsprekends zichtbaar te maken in de manier waarop Heidegger onze ogen geopend heeft voor 

het gegeven dat wij zijn. Wanneer je echter op je eigen ervaring let, zijn existentiële gevoelens ook in 

het dagelijks leven ruimschoots aanwezig. Ratcliffe geeft een aantal voorbeelden: je levend voelen, 

een afstand voelen, vervreemding, je verdwaald voelen of je in harmonie met de omgeving voelen. Al 

deze ervaringen kunnen zich afspelen ten opzichte van jezelf, de wereld, een situatie of andere 

mensen. Ook is het mogelijk een gevoel ten opzichte van meerdere dingen te hebben. Zo kan je 

gevoelens van vervreemding ten opzichte van jezelf, ten opzichte van anderen en ten opzichte van 

de wereld an sich tegelijkertijd voelen. De gemene deler is dat het vaak lastig is om de ervaring goed 

te kunnen omschrijven, zeker wanneer deze subtiel is. Omdat dit lastig is kunnen er meerdere 

omschrijvingen zijn die hetzelfde existentiële gevoel omschrijven. Zo kunnen ‘ik voel me raar’ en 

‘alles voelt raar’ verschillende omschrijvingen zijn van hetzelfde gevoel. Dit maakt het uitdiepen van 

deze gevoelens dan ook bijzonder lastig. Er is immers geen algemene taal om woorden te geven aan 

deze ervaring.  

Dit is ook waar Ratcliffe verschilt ten opzichte van eerdere filosofen die zich bezig hebben gehouden 

met het omschrijven van de menselijke beleving. Zowel Heidegger als Husserl hebben het idee dat er 

een natuurlijke attitude is en een fenomenologische, een normale alledaagse manier van je 

verhouden tot de wereld en een uitzonderlijke. Ratcliffe denkt dat er niet zo’n extreem onderscheid 

bestaat, hij ziet de manier van je verhouden tot de wereld als iets wat continue verandert zowel in 

intensiteit als in karakter. Ratcliffe besteedt echter weinig woorden aan hoe ‘normale’ existentiële 

gevoelens eruit zien. Dit is dan ook een punt van kritiek dat wel geopperd is door critici (Saarinen 

2018). Voor het doel van deze thesis zie ik dit echter niet als een probleem. Het doel is om een beter 

begrip te krijgen van mensen die zich vaak in extremen bevinden als het om existentiële gevoelens 

gaat. Juist omdat er zo enorm wordt afgeweken van waar waarschijnlijk de norm ligt is het niet 

relevant meer waar die norm precies ligt.  

“Everything was exact, smooth, artificial, extremely tense; the chairs and tables 

seemed models placed here and there. Pupils and teachers were puppets revolving 

without cause, without objective. I recognized nothing, nobody. It was as though 

reality, attenuated, had slipped away from all these things and these people.” 

(Sechehaye 1979, 26) 
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II. Cotard, Capgrass en depersonalisatie 
Ratcliffe gebruikt vele voorbeelden in zijn boek om de waarde van existentiële gevoelens voor het 

begrip van menselijke ervaring te illustreren. Het doel van de voorbeelden is om te laten zien hoe 

begrip van existentiële gevoelens ook beter begrip van afwijkende ervaringen die voorkomen bij 

psychiatrische ziektes teweegbrengt. Aangezien precies dat begrip van de ervaring van psychiatrische 

ziekte de kern van deze thesis vormt zal ik hier uitgebreid bij stilstaan. Er zijn twee voorbeelden die in 

het boek uitgebreid aan bod komen: het syndroom van Capgras en het syndroom van Cotard. 

Waarschijnlijk zijn deze zeer zeldzame stoornissen gekozen vanwege de manier waarop ze 

verschillende dimensies van existentiële gevoelens benadrukken. Verder zal ik in dit hoofdstuk dieper 

ingaan op de depersonalisatie stoornis die in het boek maar beperkt aan bod komt, maar naar mijn 

idee ook zeer illustratief is voor de ondersteunende rol die begrip van existentiële gevoelens kunnen 

spelen in het doorgronden van een psychiatrische stoornis. Een tweede reden voor het bespreken 

van de depersonalisatie stoornis is dat het veelvoorkomend is, vaak ook naast andere psychiatrische 

problematiek. Hiermee hoop ik te benadrukken dat de waarde van existentiële gevoelens breed kan 

zijn en niet uitsluitend in zeer zeldzame gevallen op de voorgrond komt te staan. 

Het Capgras syndroom 
Het Capgras syndroom bestaat uit het gevoel dat dierbare personen uit iemands directe omgeving 

vervangen zijn door oplichters die zich voordoen als deze dierbare. Het komt hierbij vaak voor dat 

iemand naar deze personen verwijst alsof ze ‘robots’ of ‘aliens’ zijn. Het mag duidelijk zijn dat hier 

sprake is van een sterk gevoel van vervreemding ten opzichte van de ‘vervangen’ persoon. Hierbij 

dient expliciet gemaakt te worden dat er niet zozeer sprake is van een verlies van iets wat 

herkenbaar was, maar eerder de aanwezigheid van een gevoel van onherkenbaarheid. Tevens is het 

opvallend dat ondanks pogingen om iemand te overtuigen dat er geen sprake is van ‘vervangen’ 

personen, iemand blijft volharden in deze overtuiging, zelfs wanneer diegene deze overtuiging zelf 

ook vergezocht vindt. Ook is opvallend dat er vaak geen zorgen zijn over wat er dan gebeurd zou zijn 

met degene die vervangen is. Er lijkt dus geen sprake te zijn van een complete set van overtuigingen 

die samen coherent zijn, maar eerder van een enkele overtuiging zonder relatie tot andere 

overtuigingen die samenhangen met deze enkele overtuiging. Ratcliffe waarschuwt er echter voor 

dat we de ernst van degene met het Capgras syndroom onderschatten (Ratcliffe 2011, 144). Er zijn 

casussen beschreven van mensen die een bekende die vervangen zou zijn door een robot onthoofd 

hebben om op zoek te kunnen naar de draadjes (Silva et al. 1989 5-14). Als daden de mate van 

overtuiging weergeven, en zowel Ratcliffe als ik denken dat dat zo is, dan mogen we de overtuiging 

van degenen met het Capgras syndroom zeker niet onderschatten. 

Een mogelijke verklaring van deze overtuiging is dat het een neurologisch probleem is dat in een 

zekere zin vergelijkbaar is met prosopagnosia (het visueel niet kunnen herkennen van gezichten). Er 

zou dan een onderscheid zijn tussen het kunnen herkennen van gezichten dat nog intact is en de 

affectieve reactie die het zien van een gezicht teweegbrengt die gestoord is bij mensen met het 

Capgras syndroom. Deze verklaring komt echter voor een probleem te staan op het moment dat we 

het Capgras syndroom in breder perspectief plaatsen. Zo kan het Capgras syndroom voorkomen ten 

aanzien van dieren, voorwerpen en zelfs locaties die vervreemd aanvoelen. Daar komt nog bij dat er 

zelfs bij blinde mensen een vervreemding ten aanzien van stemgeluiden beschreven is (Young en de 

Pauw 2002, 58). Voordat er dus gesproken kan worden over een verklaringsmodel is het dus eerst 

nodig om in te kaderen wat we nou wel en niet bedoelen wanneer we het hebben over het Capgras 

syndroom. Ratcliffe vormt een kader op basis van de gemeenschappelijke deler. Namelijk als volgt: 

‘de primaire inhoud van de overtuiging is dat een persoon, dier of andere entiteit waar een patiënt 

een specifieke emotionele waarde aan hecht is vervangen door een dubbelganger of bedrieger’ 
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(Ratcliffe 2011, 146). Vervolgens omschrijft Ratcliffe een discussie die gaande is in de zoektocht naar 

een verklaringsmodel. Hierbij maakt hij het onderscheid tussen een ‘bottom-up’ benadering waarbij 

de stoornis voortkomt uit een veranderde ervaring en een ‘top-down’ benadering waarbij afwijkende 

overtuigingen de ervaring veranderen waardoor vervolgens de verminderde affectieve reactie 

ontstaat. Beide benaderingen hebben volgens Ratcliffe te weinig aandacht voor de existentiële 

achtergrond waarbinnen ze plaatsvinden. Ratcliffe verklaart het Capgras syndroom dan ook vanuit de 

existentiële achtergrond. 

Ratcliffe benadrukt dat lichamelijke gevoelens zich kunnen relateren aan twee dingen. Namelijk een 

gevoel van het eigen lichaam dat het eigen lichaam als primair object heeft en anderzijds een gevoel 

dat voortkomt uit het lichaam en wat iets anders dan het lichaam als primair object heeft. Er is bij het 

Capgras syndroom sprake van een probleem in de tweede categorie. Ratcliffe bepleit dat het gevoel 

van onbekendheid in het Capgras syndroom zich niet noodzakelijkerwijs relateert aan iets of iemand, 

maar dat het vooral de ervaring is die maakt dat iemand het gevoel heeft dat degene tegenover hem 

niet zijn partner is, maar een oplichter. Wanneer je een oude vriend tegen komt die je lang niet meer 

gezien hebt en er een gevoel van ongemak bestaat kan de vraag opkomen of het je vriend nog wel is. 

En zelfs wanneer het antwoord op deze vraag ‘nee’ is en er dus duidelijk een veranderde ervaring is, 

leidt dit niet tot een ontkenning dat dit dezelfde persoon is als die je toen kende. Er is dus wel een 

verandering van de ervaring, maar geen verandering in het (h)erkennen van de persoon. Een ander 

voorbeeld wat Ratcliffe geeft is wanneer je teruggaat naar een huis waar je ooit gewoond hebt. 

Ondanks dat het huiselijke, warme gevoel van het huis weg is valt niet te ontkennen dat het 

hetzelfde huis is. Andersom kan het gevoel wat een entiteit oproept indicatief zijn voor de 

verandering van de entiteit, bijvoorbeeld een gevoel van vervreemding in je huis waarna je erachter 

komt dat iemand in je huis heeft ingebroken. Zodoende kunnen gevoelens van bekendheid, 

onbekendheid en vervreemding een rol spelen in het al dan niet herkennen van een entiteit (Ratcliffe 

2011, 149-152). De precieze rol die door deze gevoelens gespeeld wordt is echter nog onvoldoende 

opgehelderd. 

Stel dat je op straat loopt en iemand tegenkomt die je kent, bijvoorbeeld een goede vriend. Je loopt 

in de richting van die persoon. De straat waarin je loopt en andere mensen in die straat verdwijnen 

naar de achtergrond van je ervaring en de anticipatie op de ontmoeting met je goede vriend komt op 

de voorgrond van je ervaring te staan. Vervolgens nader je deze persoon en blijkt het je vriend niet te 

zijn, maar iemand die op je vriend lijkt. In het algemeen genomen zal dit je gehele ervaring overhoop 

schudden, waarbij ook je existentiële gevoel volledig overhoopgehaald wordt. Het warme gevoel wat 

de overhand nam slaat volledig om en de wereld die op de achtergrond verdween is ineens weer 

zichtbaar. Iets vergelijkbaars is volgens Ratcliffe ook bij mensen met het Capgras syndroom gaande. 

Volgens Ratcliffe is er sprake van een veranderend existentieel gevoel ten opzichte van de 

“vervangen” partner. De ervaring van de partner is hierdoor veranderd waardoor de partner 

incompleet overkomt, alsof er iets ontbreekt. Omdat dit een verandering in het existentiële gevoel is, 

is dit een effect wat de algehele beleving beïnvloedt. Het is echter een stuk indrukwekkender 

wanneer dit gebeurt bij je partner of iemand anders waar je veel om geeft, dan wanneer dit je 

overkomt bij bijvoorbeeld de dame achter de kassa in de supermarkt. Wanneer de ervaring van je 

partner onpersoonlijk wordt is er geen sprake van het ontbreken van een partner, maar eerder van 

het aanwezig zijn van een replica van een partner. Er hangt dan een kunstmatigheid over de ervaring 

van de realiteit en dus ook over de ervaring van een partner. Het is dan ook niet raar dat patiënten 

met het Capgras syndroom tot de uitzonderlijke conclusie komen dat hun partner is vervangen, dit is 

immers precies hoe zij de realiteit ervaren. Hier komt bovenop dat de partner in kwestie anders zal 

reageren op de patiënt aangezien deze ook een andere interactie aangaat. Zodoende wordt het 

effect versterkt. 
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Met deze verklaring van het Capgras syndroom verzet Ratcliffe zich tegen het twee stappen model 

dat nu gangbaar is in de verklaring van het Capgras syndroom. Hierbij is er eerst een verstoring van 

de waarneming en hierna een verstoring in de overtuigingen van de patiënt of ontstaat er een 

verstoring van het denken welke de waarneming kleurt. Ratcliffe betoogt dat het logisch is dat de 

overtuigingen veranderd zijn, immers, vindt het denken niet plaats in een vacuüm. De veranderingen 

in existentiële gevoelens beïnvloeden ook het denken. Zodoende is het ook niet meer nodig om een 

vorm van een waanstoornis toe te voegen aan het verklaringsmodel. Er is immers ook geen 

verstoring in het denken wanneer iemand naar een optische illusie kijkt en overtuigd is van de illusie  

(Ratcliffe 2011, 160). 

Het model dat Ratcliffe beschrijft biedt ruimte voor meer begrip voor de patiënt met het Capgras 

syndroom. Wanneer het gevoel waarmee de wereld wordt afgetast is veranderd en daar 

vervreemding tegenover iemand die je dierbaar is uit voortkomt, wordt de situatie waarin iemand 

met Capgras syndroom zich bevindt ineens heel tastbaar en begrijpelijk. Dit terwijl de afstand tussen 

arts en patiënt die gecreëerd kan worden ten opzichte van de patiënt wanneer deze vol overtuiging 

aangeeft ‘mijn partner is vervangen door een robot’ enorm kan zijn. Het verklaringsmodel van 

Ratcliffe vormt een startpunt voor het aangaan van de dialoog met een dergelijke patiënt. Zo kan 

gevraagd worden naar hoe de ervaring van de patiënt ten opzichte van de vervangen persoon was en 

hoe dat nu is. Op die manier kan een geprobeerd worden om een beter beeld van de 

belevingswereld van de patiënt te krijgen. 

Syndroom van Cotard 
Het syndroom van Cotard kenmerkt zich door het gevoel ‘niet te bestaan’ of ‘dood te zijn’. Het is 

dusdanig zeldzaam dat het Leerboek Psychiatrie, het standaardwerk voor de huidige generatie 

studenten geneeskunde, er geen enkel woord aan besteed. Zodoende kan de vraag opkomen 

waarom Ratcliffe zich wel bezighoudt met deze aandoening. Mijn antwoord op de vraag zou zijn: 

‘omdat het de waarde van existentiële gevoelens voor het begrijpen van patiënten goed laat zien’. 

De typische context waarin het voorkomt is bij een ernstige depressie. De aandoening schuurt in 

sommige opzichten tegen de depersonalisatie stoornis aan. Een stoornis die zich kenmerkt door het 

gevoel van de patiënt dat hij buiten zijn eigen gevoelswereld of het eigen lichaam voelt staan. Omdat 

ik hier straks dieper op in zal gaan hou ik het voor nu bij deze beperkte beschrijving. 

Ratcliffe besteedt eerst aandacht aan de vraag hoe we het syndroom van Cotard definiëren. Er is 

immers een behoorlijk groot verschil tussen het gevoel ‘niet te bestaan’ en het gevoel ‘dood te zijn’. 

Ratcliffe gebruikt hiervoor de gemene deler namelijk het gevoel van vernietiging van het zelf en/of 

de wereld. Ratcliffe vraagt wat patiënten bedoelen wanneer ze ‘ik ben dood’ zeggen. Wanner we 

deze zin letterlijk zouden nemen wordt de patiënt namelijk geconfronteerd met feitelijkheden die 

deze overtuiging tegenspreken. Iemand die dood is kan namelijk niet ademen of spreken en de 

patiënt kan dit wel. Het is dan ook begrijpelijker als de patiënt iets anders zou bedoelen dan de 

letterlijke betekenis. Hier is een rol weggelegd voor het concept van existentiële gevoelens die op de 

voorgrond te staan om de situatie beter te begrijpen. Het hebben van een lichaam is niet zozeer 

bewustzijn van een ding wat zich door de wereld beweegt waar je nauw mee verbonden bent. Het 

lichaam vormt een achtergrond gevoel wat essentieel is voor het gevoel van in de wereld zijn. Bij het 

ontbreken van dit achtergrondgevoel kan het lichaam onprettig en verdacht niet-bestaand 

aanvoelen. Het lichaam kan bij het ontbreken van een dergelijk achtergrondgevoel aanvoelen als een 

ding of een voorwerp. Bij het duiden van deze ervaring zijn opmerkingen zoals ‘ik ben dood’ en ‘ik 

besta niet’ geen ondenkbare omschrijvingen. 

Waarom zijn de opmerkingen zo stellig? Waarom ‘ik ben dood’ en niet ‘het is alsof ik dood ben’? 

Ratcliffe verklaart dit vanuit het existentiële gevoel van patiënten. Het ontbreken van een 
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achtergrondgevoel zou namelijk dusdanig ernstig zijn dat de patiënt zich niet meer kan voorstellen 

dat er een alternatief bestaat. Het hebben van een verbinding met de wereld en het eigen lichaam is 

iets wat deze patiënten zich alleen kunnen voorstellen vanuit een ervaring zoals het in het verleden 

was. Het nieuwe existentiële gevoel is niet enkel iets wat de patiënt voelt, maar vooral iets wat de 

patiënt is. In meer ‘alledaagse’ existentiële gevoelsposities wordt de wereld gezien aan de hand van 

de mogelijkheden die het biedt met alle fragiliteit en plasticiteit die daar bij past.   

Zowel het syndroom van Capgras als het syndroom van Cotard betreffen een ervaring van absentie. 

Het is niet zozeer dat er iets niet ervaren wordt, maar eerder een aanwezig gevoel van absentie. Om 

dit beter toe te lichten gebruikt Ratcliffe Heideggers concept van ‘het niets’ (Ratcliffe 2011, 178-179). 

Wanneer mensen angst ervaren is dat een confrontatie met ‘het niets’. In deze confrontatie wordt 

‘het niets’ ervaren als een afwezigheid van de gewone vorm van zijn, men komt los van het gevoel 

tot de wereld te behoren. Dit is wat er in extreme vorm gebeurt met patiënten met het Cotard 

syndroom. De patiënt beredeneert niet dat hij of zij er niet meer bij hoort, maar ervaart dit zo. Echter 

is deze ervaring in dit geval onderdeel van de existentiële oriëntatie van de patiënt, en niet zoiets 

vluchtigs als angst zou kunnen zijn. Wanneer iemand dusdanig loskomt van de wereld is het gevoel 

niet te bestaan geen beeldspraak meer, het is de werkelijke ervaring van de patiënt.    

Met dit in gedachten kunnen we ook een idee proberen te krijgen van de impact die een dergelijke 

ervaring op de patiënt heeft. Wanneer er een dergelijke afstand is ten opzichte van het eigen lichaam 

is dat een ervaring die ten opzichte van een ander moeilijk uit te leggen is. Mogelijk is deze 

vervreemding ook voor de patiënt moeilijk te doorgronden. Gewapend met de bovenstaande ideeën 

van Ratcliffe zou de dialoog aangegaan kunnen worden. Dit blijft echter lastig. Ratcliffe betoogt 

elders in het boek dat existentiële gevoelens eerder gezien moeten worden als een continuüm dan 

als een taxonomie die in verschillende hokjes geplaatst worden (Ratcliffe 2011, 211). Dit maakt het 

lastig om je in te leven in de werkelijke ervaring van de ander. Als we ‘jezelf dood voelen’ als 

onderdeel van een continuüm zien betekent dat, dat er verschillende gradaties van jezelf dood 

voelen zouden moeten zijn. Daarbij hangt de mate hiervan en de impact ervan af van wat de ander al 

ervaren heeft. Zo zou het jezelf minder dood voelen dan eerder een geruststellend idee kunnen 

worden ondanks dat dit een ronduit verschrikkelijk existentieel gevoel kan zijn. Het is dan ook 

belangrijk om tijdens het aangaan van het gesprek open te staan voor een mogelijke context die 

dusdanig kan afwijken van wat je eigen ervaringen zijn. Het je inleven in de context van de ander is in 

mijn ervaring een van de dagelijkse uitdagingen in de psychiatrie. Dit is zo uitdagend juist omdat de 

context zo afwijkend kan zijn van de ervaringen die je zelf hebt opgedaan tijdens het leven. Hoe 

moeilijk dit kan zijn wordt naar mijn idee goed geïllustreerd door het voorbeeld wat geschetst wordt 

met het Cotard syndroom. Het je bewust zijn van het idee dat ‘je dood voelen’ een onderdeel is van 

een spectrum opent de mogelijkheid tot een gesprek wat anders niet gevoerd had kunnen worden. 

Het wordt mogelijk om variatie in de mate van ‘je dood voelen’ te monitoren en daarmee kan je een 

idee krijgen hoe ‘goed’ of ‘slecht’ het met iemand gaat op een dag. Het is een illustratie van het 

vinden van de juiste taal om zo een stap dichter bij de ervaring van de ander te komen. 

Existentiële gevoelens en de depersonalisatie stoornis 
Een andere aandoening waar ik aandacht aan wil besteden is de depersonalisatie stoornis. Deze 

kenmerkt zich door het feit dat de patiënt zich buiten de eigen gevoelswereld of buiten het eigen 

lichaam voelt staan. Kenmerkend is dat de patiënt zich ervan bewust is dat dit gaande is. Patiënten 

omschrijven hun relatie tot de realiteit dan ook vaak ‘alsof alles achter een glazen wand zit’ of ‘alsof 

ik naar een film kijk’ (Hengeveld et al. 2009, 394). Uit dit alsof gevoel blijkt dat er nog een gevoel van 

externe realiteitszin aanwezig is en dat de patiënt zich bewust is van het feit dat waarnemingen 

anders zijn dan anders. Ook de beleving van het eigen denken, voelen en gedragen kan verstoord 
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zijn. Typisch hiervoor zijn omschrijvingen als ‘het gevoel in een droom te leven’ of ‘zich een robot te 

voelen’ (Hengeveld et al. 2009, 394). Ook hierbij is typisch het bewustzijn van de verandering van de 

beleving, dit in tegenstelling tot patiënten die lijden aan het syndroom van Cotard. 

Het ondergaan van dergelijke ervaringen kan zeer beangstigend zijn. Zo zijn er veel patiënten die 

bang zijn om ‘gek’ te worden. Vanwege de vaak voorbijgaande aard van de aandoening en de grote 

angst die de aandoening teweeg kan brengen wordt er bij de behandeling vaak gefocust op het 

wegnemen van angst. Dit gebeurt met name door middel van zelfhypnose en eventueel behandeling 

met anxiolytica, waarbij dit tweede paradoxaal ook nog eens verergering van de depersonalisatie 

teweeg kan brengen (Tasman et al. 2004, 1458-1459). 

De reden dat ik extra aandacht aan de depersonalisatie stoornis wil besteden is het feit dat ongeveer 

de helft van de bevolking ergens in zijn of haar leven een korte episode van depersonalisatie 

meemaakt (American Psychiatric Association 2000, 531). Deze zijn vaak het resultaat van fysiek of 

mentaal uitdagende periodes zoals bijvoorbeeld ziekte, slaaptekort of periodes met veel stress. 

Daarnaast is een depersonalisatie iets wat vaak ook naast een andere aandoening voorkomt. Het 

vele voorkomen van de aandoening maakt dat het een aandoening is waar begrip van nodig is en 

anderzijds maakt het dat het iets is waar veel begrip voor kan zijn omdat er zo veel mensen zijn die 

zelf depersonalisatie ervaren hebben.  

Ratcliffe verwijst in zijn stuk over de depersonalisatie stoornis naar noties van Radovic en Radovic 

(Radovic 2002) om enkele zaken op te helderen over de manier waarop we naar deze aandoening 

kijken. Allereerst constateert hij dat een depersonalisatie stoornis geen eenduidig pathologisch 

mechanisme heeft en dat ook de uitingen van depersonalisatiestoornissen zeer uiteen kunnen lopen. 

Daarom is het extra belangrijk dat er begrip van de fenomenologie van de aandoening is om te 

kunnen begrijpen wat depersonalisatie eigenlijk is. Daarom gaat Ratcliffe in op de ervaring van 

depersonalisatiestoornissen. Hierbij legt hij er nadruk op dat in de meeste gevallen zowel de manier 

van ervaren van de wereld als van het zelf veranderd is bij de stoornis. Daar komt bij dat veel mensen 

die aan de aandoening lijden te maken hebben met een reductie of afwezigheid van lichamelijke 

gevoelens en het gevoel hebben dat de wereld niet langer echt is (Ratcliffe 2011, 182-183). Ratcliffe 

bepleit dat deze gevoelens samenhangen. Dit wordt benadrukt door opmerkingen van patiënten die 

het gevoel hebben ‘in een tunnel te leven’ of ‘niks voelen’. In het artikel van Radovic en Radovic 

komen autobiografische omschrijvingen voor waarbij vooral vervreemding, gevoelens van 

onechtheid, zelfvervreemding en het verlies van gevoel op de voorgrond staan (Radovic 2002). Ieder 

van deze omschrijvingen bevat een vorm van ‘unreality’. Dit zal ik vertalen als onechtheid hoewel de 

Engelse term een betere weergave is omdat dit een gevoel van afwezige realiteitszin benadrukt. 

Radovic en Radovic geven ook aan dat een patiënt niet altijd kan duiden of het gevoel van 

onechtheid zich verhoudt tot de beleving van het eigene of dat dit een effect van de beleving van de 

wereld is. Dus ondanks dat er verwezen wordt naar twee verschillende zaken hoeft dit niet te 

betekenen dat er ook sprake is van twee verschillende fenomenen. 

We moeten hierbij ook onderscheid maken tussen een gevoel en een overtuiging en hoe deze ook in 

het dagelijks leven voorkomen. Zo kan ook het hebben van een jetlag of een kater een afstand 

creëren ten opzichte van de wereld op een manier waarbij het moeilijk is om te articuleren wat het 

dan is wat anders is dan anders. Hoewel deze gevoelens anders zullen zijn dan bij iemand met een 

depersonalisatie stoornis is er wel degelijk spraken van een bepaalde mate van vervreemding. Het 

zou dan ook een misvatting zijn om iedere vorm van vervreemding pathologisch te noemen en er zou 

geopperd kunnen worden dat er sprake is van een spectrum van vervreemding. 
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Het mag duidelijk zijn dat een omschrijving geven van de onechtheid die iemand ervaart moeilijk is. 

In de bovenstaande voorbeelden wordt dit gedaan door het trekken van een vergelijking met een 

andere situatie. Ratcliffe verklaart dit door te stellen dat we niet gewend zijn om dit soort gevoelens 

uit te leggen. Om dit probleem enigszins het hoofd te bieden kan ingegaan worden op de 

verschillende manieren waarop een woord gebruikt wordt. Radovic en Radovic (Radovic 2002, 275) 

hebben dit gedaan voor het ‘gevoel van onechtheid’. Het woord onecht heeft volgens hen drie kern 

manieren waarop het duiding geeft aan iets: non-existent/imaginair, nep/artificieel en onoprecht. 

Ook het woord gevoel heeft meerdere manieren waarop het gebruikt wordt zoals het hebben van 

een bepaalde overtuiging of een manier waarop je iets ervaart. Zodoende kan het ‘gevoel van 

onechtheid’ gezien worden als een veranderde ervaring van het eigene of de wereld, maar ook als 

een overtuiging dat iets (bijvoorbeeld het eigene of de wereld) niet bestaat of nep is. Hierbij kan de 

genoemde overtuiging voortkomen uit een veranderde ervaring van het eigene of de wereld. Zoals 

eerder gesteld zou het dan ook onjuist zijn om beiden als los van elkaar staande symptomen te zien. 

In een artikel in samenwerking met Giovanna Colombetti (Colombetti 2012) gaat Ratcliffe dieper in 

op de manier waarop ervaringen die passen bij een depersonalisatie omschreven kunnen worden. 

Hierbij onderscheidt hij een drietal niveaus waarop een ervaring van invloed kan zijn. De eerste van 

de drie is “noematisch lichamelijk gevoel”, gevoelens van het lichaam waarbij het lichaam 

intentioneel het object van bewustzijn is. Het onderscheid tussen het lichaam als een ‘intentioneel 

object’ en een ‘object’ bestaat uit het feit dat het lichaam als object niet anders is dan ieder ander 

object. Dit terwijl het lichaam als intentioneel object meer leeft, voelt en in staat is zich te uiten. Het 

tweede niveau wat benoemd wordt is “noetisch lichamelijk gevoel”. Dit is gevoel waarbij er via het 

lichaam iets anders gevoeld wordt, maar waarbij het lichaam nog steeds onderdeel vormt van de 

ervaring. Wanneer ik bijvoorbeeld met mijn hand over mijn bureau beweeg voel ik de textuur van het 

hout. Daarbij is het voelen van mijn hand ook onderdeel van de ervaring. Het derde niveau wat 

benoemd wordt zijn existentiële gevoelens, dus gevoelens die zich relateren aan de manier waarop 

iemand zich verhoudt tot de wereld. Ook wordt het onderscheid gemaakt tussen onvrijwillige en 

vrijwillige gevoelens. Hierbij duidt de eerste op een bijna reflexmatige ervaring terwijl de tweede 

meer reflectief van aard is. 

Dankzij deze terminologie wordt het mogelijk om te communiceren over depersonalisatie. Het eerste 

wat Colombetti en Ratcliffe hierover opmerken is dat op basis van literatuur blijkt dat het noetisch 

lichamelijk gevoel op zijn minst gedeeltelijk aangedaan is bij mensen met depersonalisaties. Dit uit 

zich bijvoorbeeld in schrikreacties op onverwachte geluiden. Deze reacties zijn vaak heftiger bij 

mensen met een depersonalisatie, mogelijkerwijs als gevolg van de angstige toestand waarin zij zich 

al bevinden. Ook het noematisch lichamelijke gevoel is aangetast als gevolg van een depersonalisatie. 

Door deze vorm van vervreemding van het lichaam ontstaat er een behoefte tot het bijna 

dwangmatig controleren van deze lichaamsfunctie. Omdat het continue controleren hiervan geen 

verbetering biedt kan dit een bron van angst worden. De aantasting van het noematisch lichamelijke 

gevoel is onvrijwillig en het bewust zijn van het ontbreken van dit gevoel springt dan ook regelmatig 

uit het niets op in het bewustzijn. De tegenstrijdigheid tussen tegelijkertijd vervreemding en een 

gevoel van eigen zijn van het lichaam kan verklaard worden door de tegenstrijdige noetische en 

noematische lichamelijke gevoelens. Een combinatie die ongetwijfeld ook zijn weerslag op 

existentiële gevoelens heeft. 

Iets waar Ratcliffe in zijn boek en het genoemde artikel te weinig aandacht aan besteedt zijn de 

consequenties van het hebben van een depersonalisatiestoornis. Het is in de DSM vastgelegd dat 

ernstige beperking van het dagelijks leven een voorwaarde is voor het kunnen diagnosticeren van 

een depersonalisatiestoornis. De angst die samenhangt met het gevoel van vervreemding van het 
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eigene en de wereld moet onderdeel zijn van de benadering van deze stoornis. Hoewel angst een 

primaire emotie is en zodoende niet in de categorie existentiële gevoelens hoeft te vallen volgens 

Ratcliffe, is het een tekortdoening om dergelijke emoties niet mee te nemen in een 

fenomenologische benadering van deze aandoening. Mogelijkerwijs wordt de angst van de patiënten 

en de impact daarvan maar beperkt meegenomen in de door Ratcliffe omschreven fenomenologie 

omdat de wisselwerking tussen emoties en existentiële gevoelens iets is wat in de theorie van 

Ratcliffe nog onvoldoende wordt opgehelderd. Zoals ik eerder omschreven heb is er volgens Ratcliffe 

een predisponerend effect van existentiële gevoelens op emoties. Toch besteedt Ratcliffe maar 

weinig aandacht aan hoe emoties interacteren met existentiële gevoelens.  
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III. Existentiële gevoelens en verder begrip van de psychiatrische 

patiënt 

Pathologische existentiële gevoelens 
In de voorgaande hoofdstukken is het voornamelijk gegaan over het definiëren van existentiële 

gevoelens en het omschrijven van hun rol in pathologische situaties. Het mag duidelijk zijn dat 

existentiële gevoelens een rol spelen bij psychiatrische stoornissen. Wat in deze thesis echter nog 

niet belicht is, is het eventuele bestaan van pathologische existentiële gevoelens. Als er immers 

‘normale’ existentiële gevoelens zijn (zoals Ratcliffe beweert) en ‘afwijkende’ existentiële gevoelens, 

dan moet er ergens een grens te duiden zijn tussen deze twee soorten existentiële gevoelens. Dit is 

iets waar Ratcliffe in het laatste hoofdstuk van zijn boek op in gaat. De keuze voor het bespreken van 

dergelijke gevoelens komt voort uit het grijze gebied waarin deze gevoelens zich kunnen bevinden en 

de betekenis hiervan voor de klinische praktijk. Ratcliffe bespreekt drie verschillende manieren 

waarop onderscheid gemaakt zou kunnen worden. Ratcliffe benadert de term ‘pathologisch’ zeer 

breed, namelijk als iets wat misgaat in de context van een mensenleven en dus niet zozeer als iets 

wat in biologische zin misgaat (Ratcliffe 2011, 279-281). 

De eerste manier van het vaststellen wat pathologische existentiële gevoelens zijn is een 

naturalistische benadering (Ratcliffe 2011, 279). Hierbij wordt alles wat afwijkt van de ‘normale’ 

functie van een organisme gezien als pathologisch. Deze benadering zou echter te veel verschijnselen 

als pathologisch omschrijven. Ook in de benadering van somatische klachten is dat het geval. Alleen 

al doordat vanuit het evolutionair proces er diversificatie optreedt is het lastig om een dergelijk 

standpunt vol te houden. Het is daarbij immers het afwijken van de norm wat aanpassing aan de 

omgeving mogelijk maakt. Zodoende zou de pathologie van vandaag de norm van morgen kunnen 

zijn. Denk hierbij aan voorbeelden zoals de beschermende werking van sikkelcelziekte bij een 

besmetting met malaria. In het boek wordt onvoldoende duidelijk of dergelijke diversificatie en 

aanpassingen ook bij existentiële gevoelens een rol spelen. Het is echter niet ondenkbaar. Toch blijft 

het differentiëren tussen pathologisch en niet-pathologisch op basis van benoemen wat niet-

pathologisch is een grond waarbij te veel existentiële gevoelens als pathologisch aangemerkt zouden 

worden.  

Wat deze benadering naar mijn idee ook ongeschikt maakt is dat het vinden van ‘het normale’ 

moeilijk is voor gevoelens. Of een gevoel en dan in het bijzonder een existentieel gevoel ‘normaal’ is, 

is sterk afhankelijk van de context waarbinnen deze zich voordoet. Zo kan een gevoel van 

vervreemding ten opzichte van de omgeving functioneel zijn in een onbekende omgeving om je zo te 

stimuleren tot een meer waakzame houding. Ditzelfde gevoel van vervreemding kan beangstigend 

zijn op het moment dat dit in een thuissituatie zich voordoet en het dus geen functie heeft. Er zou 

om recht te doen aan deze methode een nagenoeg onuitputtelijke lijst ontstaan van situaties waarin 

bepaalde existentiële gevoelens ‘normaal’ zijn. Dit zou deze benadering onwerkbaar maken.  

Bij het kiezen voor een model dat pathologie onderscheidt van dat wat we gangbaar vinden moeten 

we eerst onze benadering expliciet maken. Het is niet zozeer dat we een kader vormen en dat we 

dingen pathologisch vinden wanneer ze in dat kader vallen. Het is eerder dat we al bedacht hebben 

wat we pathologisch vinden en dat we een kader bedenken waarbij daadwerkelijk die dingen als 

pathologisch worden aangemerkt (Nordenfelt 2007, 537-542). Zeker binnen de psychiatrie is dit een 

zeer lastig probleem, met name omdat datgene wat we pathologisch vinden door de tijd heen 

veranderd. Neem als voorbeeld de veranderde kijk op homoseksualiteit de afgelopen eeuw. Terwijl 

we in het verleden homoseksualiteit als pathologisch aanmerkten is het nu een breed geaccepteerde 

seksuele oriëntatie.  
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De tweede benadering die Ratcliffe bespreekt zijn epistemologische criteria voor het bepalen van 

wat pathologische existentiële gevoelens zouden moeten zijn. Hierbij wordt als startpunt genomen 

dat wanen in epistemologische zin pathologisch zijn. Er is sprake van een duurzame consistente foute 

epistemologische methode.  Wanneer we vervolgens vaststellen dat bij wanen er ook sprake is van 

een bepaalde verandering van existentiële oriëntatie kunnen we stellen dat deze existentiële 

gevoelens ook pathologisch zijn (Ratcliffe 2011, 276). Dit is echter problematisch omdat een waan 

ook een voordeel kan hebben voor het dagelijks leven. Neem een religieus leider die anderen 

inspireert op basis van ‘wanen’ over het bovennatuurlijke. Er zou dan een voordelige situatie kunnen 

ontstaan welke dan als pathologisch betiteld wordt.  

Ratcliffe houdt een betoog voor het kijken naar de inhoud van existentiële gevoelens en de 

consequenties daarvan voor het dagelijks leven in het definiëren van pathologische existentiële 

gevoelens. Daarbij geeft hij aan dat dit nog steeds problematisch is (Ratcliffe 2011, 271). Immers 

kunnen existentiële gevoelens in een religieuze context normaal zijn en in een niet-religieuze context 

abnormaal. Er is echter een overeenkomst die pathologische existentiële gevoelens in de context van 

psychiatrie verbindt, namelijk een gevoel van gemis ten opzichte van een ander of de wereld. Er is 

sprake van een moeilijkheid om contact te maken met anderen. Het voelen van empathie voor een 

ander is vaak bemoeilijkt. Andersom is ook het ervaren van empathie die anderen ten opzichte van 

jouzelf hebben beperkt (Ratcliffe 2011, 287-289). Dit is een belangrijk verschijnsel waar ik later op 

terug zal komen.  

Naar mijn idee stelt Ratcliffe in zijn boek onvoldoende de vraag: ‘waarom zouden we iets al dan niet 

als pathologisch willen omschrijven?’. Hierbij denk ik met name aan de consequenties van de indeling 

pathologisch versus niet-pathologisch. Bij somatische ziekte is deze vraag makkelijker te 

beantwoorden dan bij psychiatrische problematiek. Bij somatische ziekte delen we ziektes initieel in 

op basis van een klachtenpatroon waarna we op zoek gaan naar een verklaring voor deze 

klachtenpresentatie. Wanneer dit gevonden is maken we op basis hiervan nieuwe onderverdelingen. 

Dit alles met als doel dat we een behandeling kunnen bedenken die ingrijpt op het ontstaan van de 

ziekte zoals we dat eerder gedefinieerd hebben, met als uiteindelijke resultaat dat we de patiënt 

beter kunnen helpen om van de klachten af te komen. Bij psychiatrische ziekte stokt dit proces vaak 

bij de eerste stap. We definiëren een patroon van klachten en lopen vast in het verklaren van 

waarom die klachten er zijn. Zo komen we bijvoorbeeld bij een depressie niet veel verder dan dat er 

een verstoring in de serotonine huishouding lijkt te zijn waardoor mensen zich zo verschrikkelijk 

ellendig gaan voelen. Maar hoe die verstoring ontstaat en waar die verstoring plaats heeft in een 

keten van receptoren en signaalstoffen is onbekend. Dit uit zich in het tot op heden raadselachtige 

fenomeen dat antidepressiva pas na enkele weken effect hebben terwijl er een directe verhoging van 

de serotonine spiegels is. Het niet goed kunnen verklaren van de klachten verklaart ook de noodzaak 

om indelingen van klachten te herdefiniëren in de hoop dat een nieuwe indeling wel een 

achterliggende verklaring heeft. Dit uit zich onder andere in het vele aanpassen van de DSM door de 

jaren heen, maar ook in het wantrouwen richting de psychiatrie door bijvoorbeeld de anti-

psychiatrische beweging in de vorige eeuw.  

Een alternatieve reden voor het definiëren van pathologische existentiële gevoelens is dat het 

benoemen van wat pathologisch is een vorm van erkenning biedt. Zo kan het benoemen dat 

vervreemding ten opzichte van anderen een ellendig existentieel gevoel is bijdragen aan het 

wederzijdse begrip wat arts en patiënt van elkaar hebben. Juist bij vervreemding is het moeilijk om 

empathie te ervaren. Wanneer benoemd kan worden dat dit moeilijk is kan op zijn minst bereikt 

worden dat de patiënt in kwestie hoort dat de arts op een (weliswaar beperkte) manier een beeld 

heeft van wat de patiënt ervaart. Mogelijk dat dit ook veranderde verwachtingen bij de omgeving 
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van de patiënt teweegbrengt. Enerzijds kan er bij de boodschap dat pogingen tot empathie niet 

aankomen bij de patiënt een soort wanhoop bij de omgeving ontstaan. Je wilt er zijn voor de ander, 

maar je weet niet hoe. Anderzijds opent dit de weg naar communicatie hierover. Het kan 

bespreekbaar worden dat pogingen tot empathie ondanks gebrek aan reactie van de patiënt niet 

gestaakt moeten worden. Ondanks het niet aankomen van de pogingen tot empathie kan het blijven 

proberen contact te houden ook een soort troost bieden. 

Existentiële gevoelens en empathie 
Voordat ik iets zinnigs kan zeggen over existentiële gevoelens en het begrip van patiënten met 

psychiatrische stoornissen zijn er eerst kanttekeningen die ik moet maken over het hebben van 

begrip voor een ander en het je kunnen inleven in de ervaring van een ander. In de beschrijvingen 

van de ervaringen van patiënten die in deze thesis aan bod komen staan veel vergelijkingen. Dit is 

een bewuste keuze. Je kan immers een idee krijgen van de ervaring van een ander door te 

reflecteren op je eigen ervaringen en die te extrapoleren. Om dit te illustreren zal ik ook weer een 

voorbeeld geven. Als kind had ik wel een idee wat verdriet is, maar een voorstelling maken van hoe 

enorm verdrietig je kan worden van het overlijden van iemand die je dierbaar is kon ik niet. Toen 

enkele jaren later mijn opa overleed besefte ik dat verdriet nog veel verder kan gaan dan ik ooit voor 

mogelijk had gehouden. Uit die ervaring kan ik vervolgens weer afleiden dat het verdriet van iemand 

die depressief is nog veel groter kan zijn dan dat ik mij kan voorstellen. Wel kan ik een indruk krijgen 

van hoe verdrietig iemand zich kan voelen door met iemand te praten over zijn of haar beleving, 

maar of ik daarmee werkelijk de ervaring van de ander kan benaderen is nog maar de vraag. In dit 

boek wordt een idee van iemands ervaring gegeven op een meer gegeneraliseerde manier. 

Vervolgens worden deze ervaringen geïllustreerd aan de hand van ervaringen die (denk ik) voor veel 

mensen te bevatten zijn. Echter is er wel enige levenservaring nodig voor sommige omschrijvingen 

om invoelbaar te zijn. In het vervolg van dit hoofdstuk zal ik dan ook een weergave geven van wat 

het lezen van dit boek voor mijn begrip van patiënten met een psychiatrische stoornis betekend 

heeft, dit zal echter bij iemand met meer of minder levenservaring enorm kunnen verschillen. 

Begrip van existentiële gevoelens zorgde bij mij voor beter begrip van wat iemand ondergaat. Je kan 

je immers geen voorstelling maken van wat iemand ondergaat als je nog nooit gehoord hebt van een 

bepaalde emotie of ervaring. Zodoende biedt een conceptie van existentiële gevoelens een 

handreiking voor het doorgronden van iemand anders, simpelweg doordat er woorden gegeven 

worden aan ervaringen die eerder enkel vaag omschreven konden worden door verwijzingen naar 

andere ervaringen die beter te bevatten zijn.  

Dat het moeilijk is om iemands ervaring werkelijk te doorgronden wordt goed geïllustreerd door 

hetgeen wat ik geschreven heb over depersonalisatiestoornissen. In hetgeen wat Ratcliffe schrijft 

wordt duidelijk dat er niet één pathologie is waar bepaalde symptomen bij horen, maar eerder een 

zeer diverse entiteit waarbij er sprake is van een coherente ervaring. Dit brengt dan ook een 

bepaalde attitude met zich mee. Namelijk dat geen twee patiënten met dezelfde aandoening ook 

werkelijk dezelfde aandoening hebben; er is eerder een bepaalde coherentie in de ervaring van hun 

ziekte dan dat het gezien kan worden als dezelfde ziekte. Nu is dit zeker geen nieuwe gedachte, de 

DSM en het gebruik ervan ligt al langer onder vuur. Hierbij wordt vaak voor een volledig loslaten van 

de DSM gepleit (Timimi 2014) ik denk echter dat de DSM als nuttig communicatiemiddel gezien moet 

worden. Een DSM-diagnose zou dan na een wissel van professionals het startpunt kunnen zijn om 

een patiënt te leren kennen. Een bekende algemene ervaring waarvandaan de volledigheid van de 

persoon en zijn of haar ervaringen afgetast kan worden. In dit proces van aftasten van de ervaring 

van de patiënt is het boek van Ratcliffe een meerwaarde. Woorden schieten regelmatig te kort 

wanneer iemand een ervaring probeert uit te leggen. Daar komen bij het Capgrass syndroom 
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ervaringen vandaan die vervolgens omschreven worden in de vorm van: ‘alsof mijn dierbare een 

robot is’. Ratcliffe poogt om de professional wel de woorden te geven en de ervaringen over te 

brengen en te duiden. Zo wordt de professional gewapend met betere taal en een beter begrip van 

de ervaring welke essentieel zijn voor een beter begrip van de patiënt. 

Dit is ook iets wat terugkomt in de artikelen die Ratcliffe heeft geschreven over empathie. Laten we 

eerst vaststellen dat empathie niet een vast omlijnt begrip is. Er kunnen verschillenden zaken 

bedoeld worden met empathie voor iemand hebben. De gemene deler hierbij is vaak dat er sprake is 

van een vorm van begrip van de ervaring die iemand anders ervaart (Ratcliffe 2017, 200). In de 

artikelen over empathie houdt Ratcliffe een pleidooi voor empathie zonder simulatie. Zoals ik 

hierboven beschreven heb is er bij het tonen van empathie vaak sprake van een vorm van inleven in 

de ander aan de hand van eigen ervaringen. Dit kan bijvoorbeeld door een voorstelling te maken van 

hoe jij je zou voelen wanneer je in dezelfde situatie zou zitten als de ander. Waarin deze methode 

tekortschiet is dat het nog steeds een ervaring blijft die dicht bij je eigen beleving blijft. Het gaat 

immers niet om hoe jij je zou voelen wanneer je in een bepaalde situatie bevindt, maar om hoe de 

ander zich in die situatie voelt. Hoewel er aspecten zullen zijn waarin de beleving van de situatie 

overeenkomt, kan de ervaring ook volledig verschillen. Het is zoals Yalom het omschrijft: ‘Door het 

raam van de patiënt naar buiten kijken’ (Yalom 2016, p32-36). Dit in tegenstelling tot wat je doet 

wanneer je door middel van simulatie tot empathie komt, namelijk door het raam bij de patient naar 

binnen kijken. 

Ratcliffe houdt een pleidooi voor een vorm van empathie waarbij er niet zozeer gezocht wordt naar 

overeenkomsten, zoals het geval is bij empathie door middel van simulatie, maar juist naar de 

verschillen. Neem bijvoorbeeld in de situatie dat een patiënt zijn vader verliest. Stel dat je als arts 

ook enkele jaren geleden je vader verloren hebt en je op de patiënt reageert met ‘Ik heb mijn vader 

ook verloren, ik weet hoe je je voelt’. Het is goed mogelijk dat de patiënt zich hierdoor in het geheel 

niet gezien voelt. Dit is niet gek, er kunnen immers grote verschillen zijn in ervaringen. Misschien 

heeft de vader de patiënt in het verleden mishandeld en is de patiënt juist opgelucht dat dit nooit 

meer kan gebeuren, dat terwijl de arts een goede band met zijn vader had en hem enorm mist. Juist 

het bewustzijn dat er verschillen in de manier van ervaren zijn maakt dat er meer empathie getoond 

kan worden. Het observeren van de patiënt en vragen naar hoe iemand zich voelt en wat iemand 

denkt maakt dat er sprake is van empathie. Ook wanneer het de arts niet lukt zich een voorstelling te 

maken van de beleving van de patiënt, zal de patiënt zich meer gehoord en gezien voelen door de 

poging die ondernomen wordt door de arts om de patiënt te begrijpen, dan wanneer de arts 

schijnbare overeenkomsten benoemd. Werkelijke empathie is het proberen een gezamenlijk 

verkenningsproces in gang te zetten. Dit proces wordt door Ratcliffe vergeleken met het kijken naar 

een schilderij. Het schilderij is al zichtbaar, maar naar mate er meer achtergrondinformatie verteld 

wordt over de situatie waarin het gemaakt is, de kleurkeuze en de symboliek, veranderd de ervaring 

van het schilderij (Ratcliffe 2017, 215). De patiënt is voor de arts ook zichtbaar, maar naar mate er 

een gesprek ontstaat veranderd ook de beleving die de arts bij de patiënt heeft. We kunnen 

bijvoorbeeld zien dat iemand blij of gespannen is, maar waarom dat zo is kan alleen in een dialoog 

worden uitgezocht.  
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Conclusie en afsluitende beschouwing  
In zijn boek presenteert Ratcliffe een nieuwe categorie waarmee we de menselijke ervaring beter 

kunnen omschrijven. Hiermee wordt een gat opgevuld waarbij ik mij van het bestaan niet bewust 

was. Het vormt een toevoeging op Heideggers project waarin we ons bewust worden van het 

gegeven dat wij zijn en de wereld vanuit een bepaald perspectief ervaren. Existentiële gevoelens 

vormen een aanknooppunt voor het verder uitdiepen van de ervaring van zowel de alledaagse 

wereld als de ervaring van de wereld die mensen met een psychische stoornis ervaren. Het stelt ons 

in staat om bewuster te worden van wat de patiënt ervaart. Zo maakt het ons bijvoorbeeld bewust 

van het brede spectrum van ervaringen wat iemand kan ervaren. Hiermee kunnen we verder kijken 

dan emoties en kunnen we ook kijken naar andere belangrijke gevoelens zoals het gevoel van 

vervreemding ten opzichte van het eigen, anderen en de wereld. Een gevoel dat absoluut een grote 

impact op iemands ziektelast kan hebben.  

Ook stelt het concept van existentiële gevoelens ons in staat om een nieuwe visie te vormen op 

psychiatrische ziektes. Het wordt mogelijk om een verklaringsmodel te vormen voor ingewikkelde 

zeldzame syndromen zoals het syndroom van Cotard en het syndroom van Capgras. In hoeverre dit 

een bijdrage levert aan het pathologisch mechanisme verklaren kan betwijfeld worden. Er is echter 

een grote winst voor de medische professional voor wie deze ongrijpbare syndromen ineens 

invoelbaar kunnen zijn. Dit begrip kan zich weer uiten in betere zorg voor de patiënt doordat er door 

de professional ingegaan kan worden op ervaringen waarvan het niet evident is dat erop wordt 

ingegaan door een professional. Ook de introductie van het ‘noetische’ en ‘noematische’ lichamelijke 

gevoel is een vorm van bewustzijn creëren en de taal bieden om nieuwe aspecten van psychiatrische 

ziekte samen met de patiënt te kunnen belichten. De interesse in een ander zal voor velen een 

motivatie zijn om in de psychiatrie te willen werken, met het bewustzijn wat gecreëerd wordt zal 

deze interesse mogelijk een nieuwe dimensie krijgen. 

Dit bewustzijn vormt voor een deel de basis van de empathie die we ten opzichte van een patiënt 

kunnen voelen. Door ons bewust te zijn van het feit dat we maar een beperkt deel van iemands 

belevingswereld meekrijgen wanneer we vragen hoe het met iemand gaat worden we geprikkeld 

hierop nog verder door te vragen op nieuwe manieren. Op deze manier kunnen we de patiënt 

werkelijk beschouwen als een schilderij waar steeds nieuwe informatie over bekend wordt en waar 

we steeds nieuwe dimensies van gaan zien. Daarmee zullen meer patiënten gezien worden op een 

manier die aansluit bij hoe zij de wereld ervaren.  

Het definiëren van pathologische existentiële gevoelens blijft vooralsnog een onopgelost probleem. 

De verschillende modellen die Ratcliffe bespreekt kennen elk hun eigen voor- en nadelen. Er moet 

echter gevraagd worden in hoeverre het pathologiseren van existentiële gevoelens een bijdrage 

levert aan beter begrip van mensen met psychiatrische ziekte. Mijns inziens kan het hooguit een 

vorm van erkenning opleveren, maar ook dan zijn de consequenties niet te overzien en kan aan het 

nut getwijfeld worden. 

Ratcliffe neemt in zijn boek in verschillende situaties maar in beperkte mate stelling voor een 

specifieke theorie. Zo benoemt hij bijvoorbeeld verschillende manieren waarop naar emoties 

gekeken kan worden, maar kiest hij nooit één specifieke theorie die hij het beste vindt. Hij gaat 

namelijk niet verder dan benoemen dat er een theorie betere aansluiting heeft bij zijn concept van 

existentiële gevoelens. Dit zou de lezer vertwijfeld achter kunnen laten, dat is wat het initieel bij mij 

teweeg bracht. De meer omschrijvende manier die Ratcliffe aanhoudt brengt echter een groot 

voordeel met zich mee. Namelijk dat het enorme gewicht wat in het boek opgebouwd wordt 

toegepast kan worden en de lezer zelf de kans krijgt om een weging te maken van de besproken 



18 
 

ideeën en theorieën. Ook kan gesteld worden dat het niet de intentie van Ratcliffe geweest is om een 

knoop door te hakken tijdens het uiteenzetten van verschillende theorieën. Zijn doel zal eerder het 

positioneren van zijn eigen theorie in de tot zo ver bekende literatuur geweest zijn.  

 

Mijn eigen weg in de psychiatrie 
Het schrijven van deze thesis heeft mij geholpen om een betere arts te worden. Zoals ik eerder in de 

conclusie aangaf was ik mij niet bewust van de blinde vlek die existentiële gevoelens voorheen voor 

mij waren. Tijdens gesprekken met patiënten die als gevolg van hallucinaties zich ernstig vervreemd 

gevoeld zullen hebben ten opzichte van zichzelf, anderen of de wereld, stond ik er niet bij stil dat er 

sprake was van dergelijke vervreemding. Om een idee te krijgen van wat degene tegenover mij 

ervaarde vroeg ik vooral na wat voor hallucinaties iemand heeft, hoe vaak ze aanwezig zijn en of ze 

als dreigend ervaren worden. Dit zijn zeer nuttige vragen om te stellen, maar ze geven een zeer 

onvolledig beeld van wat de patiënt tegenover mij ervaart. Ik staafde de antwoorden op de vragen 

aan hoe ik mij zou voelen in de ander zijn of haar schoenen. Inmiddels weet ik dat het belangrijker is 

om in een gesprek te onderzoeken hoe de beleving van de ander afwijkt van je eigen verwachte 

beleving. Ook weet ik dat er veel meer te vragen is aan de patiënten die ik spreek. Voel je je 

vervreemd ten opzichte van anderen? Voelt je lichaam nog als jouw lichaam? Voelt de wereld om je 

heen echt aan? Dit zijn allemaal vragen die meer inzicht geven in de beleving van de mens tegenover 

je en tevens allemaal vragen die ik gedurende mijn werkervaring in de psychiatrie nooit gesteld heb 

horen worden. Het zijn vragen die ik na het schrijven van deze thesis wél hoop te stellen op die 

momenten dat dat nodig is.  
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