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Aanvankelijk werden in de psychiatrische 
fotografie de stigmata dus doelbewust 

opgezocht en natuurgetrouw geexpliciteerd. 

D e kiem voor dit boek werd gelegd in een eindwerk voor 

de avondschool forografie. "Ik wilde nagaan hoe mensen 

mer een psychiacrische problemariek worden geponret

teerd", verduidelijkr Sienaerr. "En als psychiater vraag je je 

dan tegelij k ook af of en hoe forografie psychiatrisch stigma 

kan verminderen." En laar dat nu net ook een the.ma zijn 

dat de inreresse van de WP wegdraagt. Wat dus begon als 

een eindwerk werd inhoudelijk verruimd rot een boek, ge

dragen door de WP, over de complexe verhouding russen 

forografie, psychfarrie en stigma. Behalve Pascal Sienaert 

schreven hieraan mee: Erik Thys, Steven Humbler, Arnout 

De Cleene, Kirsten Carrhoor, Patrick Aliegaert en Jiirgen 

De Fruyt. Her boek kreeg de titel LichtgevoeLig. Psychia

ters Patii!nten Portretten en werd voorgesteld op een weren

schappelijk symposium bij de opening van de gelijknamige 

tentoonstelling in Museum Dr. Guislain op 11 juni 2015. 

De temoonsrelling liep tot 11 oktober 2015. 

Boekparel 
in de 
strijd tegen 
stigma 

H 
et prachtig ge'illustreerde boek Licht

gevoelig. Psychiaters Patienten Portret

ten laat je meekijken door de lens van 

de psychiatrische fotografie uit hetverleden en 

het heden. Het getuigt ook van hoop dat foto

grafie een verschil kan maken in de strijd tegen 

psychiatrisch stigma. 

Een gesprek met eerste auteur Pascal Sienaert. 

Auteur: An Swerts, weccnschapsjournalisrc 

KLINISCH INSTRUMENT VAN FYSIONOMISTEN 
Stigma heeft zich volgens Sienaerr vaak een complexe min

naar geroond, en een alrijd aanwezige derde in de passio

nele relarie russen forografie en psychiatrie. "Bij de intrede 

van de forografi.e, halfweg de negemiende eeuw, maakten 

psychiacers er meteen van gebruik om parienten te por

rrerreren", vertelt Sienaen. "In veel gevailen stonden de 

psychiaters zelf achter de lens. Zoals de Brir Hugh Welch 

Diamond die zonder meer de vader van de psychiatrische 

fotografie is. Behalve psychiater was hij een erg getalen

reerd forograaf en onder meer redacreur van The Royal 

Photographic Society joumaL, een tijdscbrift dac nog alrijd 

wordt uirgegeven." 

Terwij l Diamond zijn patienten nog respectvol - goed ge

kleed en in een waacdige pose - voor de lens plaatsce, gin

gen zijn collega's, be'invloed door een tijdsgeest waarin fysi

onomie hoogtij vierde, heel anders te werk. Her voorbeeld 

bij uicstek zijn de rhearrale foro's van Albert Londe uit de 

NouveLLe lconographie die ror de beroerndste beelden uit de 

psychiarrische geschiedenis behoren. "Her gaar om por

tretten van vrouwelijke parienten van Jean-Martin Charcot 

in het Parijse Salperriereziekenbuis die - onder hypnose of 

in pose gebrachr - de verschillende stadia van hysrerische 

aanvailen etaleren", verduidelijkt Sienaen. "Aanvankelijk 

werden in de psychiatrische forografie de stigmata dus 

doelbewusr opgezocht en narnurgetrouw geexpliciteerd, 

om de psychoparhologie gemakkelijker te kunnen besru

deren en meer diagnosrische duidelijkheid re scheppen." 

VAN POLITIEK DRUKKINGSMIDDEL TOT KUNSTVORM 
Na de Tweede Wereldoorlog werd de forografie vooral een 

belangrijk instrument van de an,tipsychia rrische beweging 

die de instiruten veranrwoordelijk wilde stellen voor her lij

den van haar patiemen. "In de choquerende foto's van toen 

zijn de tigmata vooral uirvergroot en breed uirgesmeerd, 
• I 

als aanklacht", vertelt Sienaert. "Zo zijn de beelden uit her 
I 

foroboek Per non dimenticare. I 968: La condizione manico-

miaLe di 'Morire di cl.asse' ook letterlijk per non dimenticare 

- om nooit re vergeten." 

Vandaag zenen sommige forografen die aanklachr van wan

roestanden in de psychiatrie nog voort. "Zoals Tim Dirven, 

met schrijnende beelden uit een psychiatrisch instituut in 

Transsylvanie", iilustree.rt Sienaerr. Maar meer clan ooit 

wordt de psychiatrische forografie vandaag als een kunst

vorm beoefend, waarbij vooral wordt gefocust op de unie

ke identi teit, de aardigheid en de kwetsbaarheid van de 

persoon die psychisch lijdr. Tegelijk duiken in dit tijdperk 

van erg toegankelijke digitale forografie en selfies ook steeds 

stigma 

meer foro's op van de hand van ervaringsdeskundigen zelf 

"Hoe zij zichzelf of lotgenoten in beeld brengen, resulteerr 

weer in een heel nieuw rype psychiatrische forografie", zegt 

Sienaert. "Hiervan getuigen bijvoorbeeld Florian Bijloos' 

sprekende portrerten van zijn zus en lotgenote Jorinde, en 

Lieven van Meulders onovertroffen porrrer van Theo." 

Meer dan ooit wordt de psychiatrische fotograf(e 
vandaag als een kunstvorm beoefend. 

WAARACHTIGE ONTMOETING 
Blijfr de vraag welk soon porrretten destigmatiserend . , 
werkt. Angsr voor personen-die-anders-zijn verdwijnt maar 

als men in de eersce p~aars gewend raakt aan de vele .. 'ge~ich

ten' van dat anders-zijn en aan de idee dar dit anders-zijn 

nier bedreigend hoeft re zijn. Wie naar een psychiarrische 

patient kijkt, moer dus in weerwil van zijn reflexen een 

medemens zien mer wie hij zich kan identificeren, meenr 

co-auteur Erik Thys. Hij verduidelijkt dit nog bij werk 

van Indra Srruyven: 'bij haar portretten hebben we nier 

de neiging om naar de personen in beeld re kijken met een 

diagnostische, klasserende of lingu'isrische blik, omdat we 

re veel oog in oog mer persoonlijkl1eden staan'. Om dar te 

bereil<en moer je wellichr - zo meent Thys - aurhentiek en 

ongedwongen kunnen kijken naar de persoon in beeld, en 

Forogmjie: Aljims1J K d<IQI' Am111/ern lo1111w, New York. 20/ 4 

13 



stigma 

l/') 

0 
N 

0::: 
UJ 

~ 
I 
u 
>
Vl 
0.. 

w 
;: 
::::> 
w 
z 
w 
Cl 

14 

dus receptief en gelaten zijn. Maar volgens Sienaert speelt 

er ook nog iets anders. 'De portretten van Annaleen Lou

wes bijvoorbeeld appelleren expliciet aan wat nfer anders 

is. Ze laar je oog als toeschouwer vooral vallen op iers wat 

je bij jezelf herkent - een 'gewone' kwetsbaarheid bijvoor

beeld. En daardoor voe! je als vanzelf minder afsrand tor 

de persoon in beeld." Expliciet niet op stigmata focussen 

draagt volgens Sienaerr ook nog bij aan een meer vollecUg 

en waarheidsgerrouw beeld van psychisch lijden. "Wanr er 

zijn ook pacienren z6nder zichtbare stigmata en zij komen 

nog altijd nagenoeg niet in beeld, rerwijl ook zij onder stig

ma gebukr gaan." 

"Portretten van getalenteerde forografen als Indra Srruyven, 

Annaleen Louwes en Viviane Joakim weerspiegelen in elk 

geval waarachtige ontmoeringen", besluir Sienaert. "En 

predes daarom kun je er als toeschouwer ook gemakke

lijker naar kijken mer een open vizier. En dat laatste is 

wellicht cruciaal. Want wals co-auteur Kirsten Catthoor 

aanhaalt, ligt stigma toch i11 de eerste plaars in the eye of the 

beholder." 0 

Lichtgevoelig. Psychiaters 

Patiinten Portretten 

is een uitgave van de 

Vlaamse Vereniging voor 

Psychiacrie en is verkrijg

baar tegen 26,90 euro"' 

voor haar eigen leden en 

34,50 euro* voor leden 

van de Nederlandse Ver

eniging voor Psychiarrie. 

VVK-leden kunnen her boek besteUen voor 28 

euro*. (*incl. verzendkosren) 

Geillteresseerd in cUt prachtig geillustreerde boek? 

U ontvangt her pet post, nadat uw betaling is over

gemaakt op IBAN BE30 7330 2645 0011 - BIC 

KREDBEBB. Gelieve uw naam en 'betaling boek 

Lichtgevoelig bij de overschrijving te vermelden, en her 

gewensteleveradres re mailen naar info@wponline.be. 
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Psychiatrisch Stigma: 
hoe pak je het (niet) aan? 

W
at werkt (niet) in de strijd tegen psychiatrisch stigma? Het lijkt de vraag van 1 miljoen. 

Niet voor wereldautoriteit psychiatrisch stigma Patrick Corrigan. Op een VVP-sympo

sium (sectie langdurige zorg en rehabilitatie) deelde hij zijn bevindingen als expert en 

ervaringsdeskundige. 

Waarom laten journalisten zich , z9 moeilijk aanspreken 

op hun caalgebruik over en bejegening van psychiatrische 

patiencen? Wereldautorireit psychiarrisch stigma Patrick 

Corrigan heefr meteen een vlijmscherp anrwoord klaar: 
I I 

"Omdat ze nier gecUcteerd willen worden hoe ze hun werk 
I 

moecen doen, naruurlijk." Hij vervolgt met een jongens-

achtige knipoog: " Bemoeienissen in ons eigen vak vinden 

we zelf toch ook vervelend?, En daarmee is de toon gezet 

voor een leerrijke avond. 

Patricl< Corrigan is een wereldautoriteit op vlak van psy

chiatrisch stigma. Hij schreef er 6 boeken over, en meer 

dan 100 peer reviewed arrikels. Hij is ook ervaJingsdeskun

cUge, en weer daardoor precies waarover hij schrijfr. In de 

inleicUng van zij n laatsre boek (Coming out proud to erase 

the stigma of ment4l illness: stories and essays of solidarity) be

schrijft hij op de meest meedogenloze manier waar mensen 

met een psychische kwecsbaarheid doorheen moeten: "Ik 

ken her gevoel van afschuwelijke schaaJnre bij een opnaJ11e, 

wan11eer je tienerkinderen je aankijken met een blik van 

wanlloop en verwarring over her gebeuren. Mijn ouders 

zijn arbeiders. Voor hen is een bezoek aan een psychiatrisch 

ziekenhuis even vreemd als een cirytrip naar Singapore." 

Corrigan kem dus de knepen van de coping, cUe hem hel

pen omgaan met al de onzekerheden en negatieve gevoe

lens. Maar evengoed beeft hij ervaren war niet werkc om 

her stigma en de schaamte re counteren. 

WERKT NIET 
Zo veranderde of verwijderde men al verschillende keren 

de naam van een psychische ziekte in de hoop zo de nega

rieve beeldvorming weg re nemen. Tevergeefse pogingen, 

zo bleek in alle omsrancUgheden. In Japan bijvoorbeeld, 

probeerde men de naam schizofrenie re bannen om het 

!even van psychotische patiemen re verbereren. Her goed

bedoelde proces genereerde wrede complicacies: er besrond 

plors geen naam meer voor een invallderende aandoening, 

en de patienten verloren bun inkomensvervaJ1gende tege

moetkoming en sociale rechcen. 

Hetzelfde geldr voor bekende mensen die geruigen over 

bun mentale problemen: her leverc geen meerwaarde op 

j 

Aurcur: Kirsten Catthom; psychiatcr 

in stigmabesrrijding. Corrigan noemr dar her "Thurgo<;id 

Marshall-effect". Thurgood Marshall werd geboren in 1908 

als de achterkleinzood' van een ui t Congo afkomsrige slaaf 

Als bijzonder intelligent kind, genoor .hij opleicU~gen in 

goede scholen, en kon hij succesvol afsruderen ~s advo

caat. Hij nam policie~e scandpunceo in door de sr~:ir-xoor 

de rechrer re dagen als Afro-Amerikanen nier werden ge

accepteerd op bepaalde scholen of universiteicen omwille 

van de seggregatiewet. En hij was de eerste zwarte cUe bet 

hoogsre arnbt in de Supreme Court bereikte. Maar roch is 

hij in de Afro-Amerikaans gemeenschap nooic "1 van ons" 

geweesr, in regenstelling tor bijvoorbeeld Martin Luther 

King. Thurgood Marshall stand re ver af, van de dagelijkse 

srrijd die zwarten in Amerika moe(s)ren voeren. Hij werd 

er niet mee vereenzelvigd. "Ook vandaag speelt cUt effect 

nog", legr Corrigan uir: "Als Serena WilliaJUs of Britney 

Spears over hun psychische l<lachren geruigen, dan klinkt 

dit nooir herkenbaar voor Jan met de pet. Die heeft imrners 

geen eigen manager, huishoudster, fitness-coach, chauffeur 

en prive-kok." 

Laarste valkuil waar we volgens Corrigan niec mogen in

rrappen zijn de biologische verklaringen voor psychiatri

sche ziekten. Dar schept een nodeloze en onjuiste associatie 

met onbehandelbaarheid. "Want als dingen mislopen met 

neurotransmitters, waardoor breinregio's niet meer correct 

communiceren, dan komt bet roch nooir meer goed?" 

WERKT WEL: KOM UIT DE KAST! 
Toch straalt Corrigan's overredingskrachc vooral hoop uir. 

Hij kwarn zelf uit de kasc met zijn kwersbaarheid, om an

deren te overruigen her ook te doen. "Want alleen direct 

contact met mensen met een psychische kwersbaarheid -

liefst uir je eigen peer group - kan stigma in de samenle

ving substantieel verrninderen", besluir hij . @ 

MEER INFO over Corrigan's kijk op stigma (en over 

war we! werkt) lees je op www.vvponline.be/nieuws 

(Een psychisch probfeem? Korn uit de kast, 101612015) 
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