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4]   intrinsieke motivatie & zelf-verwerkelijking  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

filosofie & psychologie 

 

de vraag naar het goede leven is vandaag de dag minder gemakkelijk te beantwoorden dan in het verleden 

ooit ontleende de mens betekenis, inspiratie en moed aan het zingevende kader van religie of ideologie 

vandaag de dag lijkt het individu aangewezen op de ‘eigen-kracht’-doctrine van de meritocratische maatschappij 

‘worden wie je bent’ (je ‘ware zelf’ ontdekken en verwerkelijken) is zowel een sociale eis als een individuele opgave 

maar waar vindt het individu de mentale gereedschappen om zichzelf te ontplooien, en geluk en zin te ervaren? 

 

tot aan de Verlichting, toen alle academische studies nog vielen onder philosophia, was dit evident 

de philosophiae moralis was gebaseerd op de theologie en de christelijke / aristotelische deugden-leer 

tijdens de Verlichting maakte deze plaats voor moderne ethische theorieën als het utilisme en de plicht-ethiek 

ethiek wordt sindsdien vooral opgevat als de studie van rechten, plichten, belangen en verantwoord handelen 

de moderne samenleving, gebaseerd op vrijheid en redelijkheid, heeft geen behoefte aan persoonlijke leefregels 

Nietzsche vatte deze (in zijn ogen decadente) ‘ontwaarding aller waarden’ samen als ‘God is dood’  1  

pas vanaf jaren '80 en '90 kreeg de deugd-ethiek weer bredere aandacht (Alasdair MacIntyre, Martha Nussbaum) 

ook in de psychologie zin we afgelopen jaren meer aandacht voor de rol van de ethiek; opgevat als levensfilosofie 

 

gedurende de 20e eeuw heeft de psychologie / psychiatrie zich ontwikkeld tot een wetenschappelijke discipline 

als klinische wetenschap richtte deze zich vooral op de pathologische kanten van de menselijke psyche 

binnen de voornaamste stromingen (bijv. cognitieve gedragstherapie) kregen levensvragen relatief weinig aandacht 

 

maar dat verandert: de klacht-gerichte psychiatrie wordt steeds meer aangevuld met oplossingsgerichte benaderingen 

bv: positieve psychologie, mindfulness, acceptance & commitment therapy (ACT)2, en zelf-determinatie-theorie (ZDT)3 

deze stromingen richten zich minder op gebreken / klachten, en meer op competenties, waarden en kwaliteiten 

de focus ligt daarbij niet op zwaktes of beperkingen (pathologie), maar op krachten, talenten, gezondheid en bloei 4  

ook wordt het functioneren van het individu meer geplaatst in de context van zijn sociale leven met anderen 

het is immers binnen een sociale omgeving dat het individu zijn waarden en zijn identiteit ontwikkelt 

 

deze nieuwe benaderingen zijn minder analytisch / reductionistisch, en meer holistisch / generiek 

in die zin hebben ze raakvlakken met de (levens)filosofie (zoals het humanisme, existentialisme, en deugd-ethiek) 

zij baseren zich dan ook deels op concepten en methoden van filosofisch-religieuze scholen daterend uit de oudheid 

denk aan bijv. het boeddhisme, het taoïsme, het stoïcisme en de Aristotelelische ethiek (bijv. MacIntyre, Nussbaum) 

maar ook de 20e-eeuwse existentieel-humanistische filosofie / psychologie (Levinas, Camus, Maslov, Fromm, Rogers) 
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psycho-pathologie & de Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM) 

 

in de eerste helft van de 20e eeuw waren Freud’s psycho-analyse en Skinner’s/Watson’s behaviorisme dominant 

ondanks de grote verschillen tussen beide benaderingen delen ze een pathologische en objectivistische houding 

➢   pathologie = ziektenleer / de studie van het ontstaan en verloop van ziekten / stoornissen / afwijkingen 

➢   objectivisme = de benadering van een ‘fenomeen’ als onderzoeksobject; een te analyseren ‘ding’ 

        de wetenschappelijk methode vereist objectivering; het elimineren van subjectieve factoren 

zo werden mensen die in psycho-therapeutische behandeling waren gezien als patiënt (van Latijn: lijden, dulden) 

d.w.z: als mensen die slachtoffer waren van een medisch-wetenschappelijk te verklaren psychische aandoening 

 

de DSM (diagnostisch en statistisch handboek voor psychische stoornissen) is een classificatie-systeem 

de DSM moest een einde te maken aan de internationale spraakverwarring over psychische aandoeningen 

door de jaren heen heeft de American Psychiatric Association de volgende versies gepubliceerd: 

DSM-I (1952), DSM-II (1968), DSM-III (1980), DSM-III-R (1987), DSM-IV (1994), DSM-IV-TR (2000), DSM-5 (2013) 

hoewel de DSM een internationale standaard is voor psichiatrische diagnostisering, is er ook veel kritiek: 

➢  bij de totstandkoming van de DSM zou belangen-verstrengeling (conflicts of interest) een rol hebben gespeeld 

     56% van de leden van de 170-koppige DSM-IV-commissie hadden verbindingen met de farmaceutische industrie 

     voor de sub-commissies stemmingsstoornissen en schizofrenie en overige psychotische stoornissen was dat 100% 

     overige commissies: financiering wetenschappelijk onderzoek (42%), consultancy (22%) en sprekers-bureau (16%) 

➢  veel begrippen uit de DSM zijn sterk gerelateerd aan sociaal-culturele waarden en hun veranderingen 5 

     tegelijkertijd worden de diagnoses gebruikt om een onderscheid te kunnen maken tussen 'ziek' en 'gezond' 

 

deze laatste kritiek (sociaal-culturele context) betreft ook eerdere versies van de DSM: 

➢  tot 1973 was homosexualiteit volgens de DSM een ziekte, waarvoor geen genezing, maar wel therapie was 

➢  in 1968 werd atheïsme opgenomen in de DSM-2 

     in de DSM-4 (1994) stond atheïsme nog gerangschikt onder de 'schizoïde stoornissen niet anders omschreven' 

     in Nederland stond ‘ongeloof’ sinds 1986 bekend als 'slapende stoornis' (er werd niets mee / aan gedaan) 

     maar in de VS vonden tot in de jaren '90 nog elektro-shocks plaats om mensen te genezen van hun atheïsme 

     pas in de DSM-5 (2014) is de diagnose geschrapt  6 

 

verwacht werd dat in de DSM-5 meer rekening gehouden zou zijn met het sociale fenomeen labeling (etikettering) 

Allen Frances, die de samenstelling van de DSM-IV geleid had, liet zich uiterst kritisch uit over de DSM-5  7 

‘normaal gedrag’ zal volgens hem steeds meer een label opgeplakt krijgen en met medicatie worden behandeld 

de DSM-5 verschuift de grens tussen normaal en abnormaal radicaal door een wildgroei aan diagnoses 

 

"Twaalfhonderd pagina’s vol psychische classificaties telt de DSM-5, inclusief een aantal dat nog in het 

voorportaal op toelating staat te wachten. Let op het woord ‘classificaties’: in het boek staan géén psychische 

ziekten of stoornissen, maar algemene symptoom-beschrijvingen. Dit punt raakt stelselmatig uit beeld in 

discussies over de DSM, en wordt welbewust genegeerd door overheden en zorgverzekeraars die een ‘etiket’ 

uit het handboek verlangen om een financiële vergoeding voor zorg toe te kennen. [...] ‘In de inleiding staat heel 

nadrukkelijk dat het hebben van een classificatie niet betekent dat je zorg nodig hebt, en omgekeerd impliceert 

het feit dat je behoefte hebt aan zorg niet dat je een classificatie hebt.’ De praktijk is echter anders. Geen label 

betekent geen geld. De overheid die [...] klaagt over de medicalisering van normaal gedrag is er zelf de motor 

van." – (Groene Amsterdammer - 23 oktober 2014) 
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"Er zijn ook nieuwe classificaties in het handboek gekomen die volgens critici normaal gedrag medicaliseren, 

zoals de disruptieve stemmings-disregulatie-stoornis voor kinderen. [...] Een andere discutabele nieuweling is de 

pre-menstruele stemmingsstoornis. Prikkelbaarheid, labiliteit, concentratie-gebrek, slaap-problemen, pijnlijke 

borsten – de meeste vrouwen kunnen erover meepraten. Maar horen zulke klachten thuis in een handboek voor 

de psychiatrie?" – (Groene Amsterdammer - 23 oktober 2014) 

 

we leven in een tijd van diagnostische inflatie en over-medicatie, onder druk van de farmaceutische industrie 

de 1e DSM (1952) telde 106 stoornissen, de DSM-5 (2013) telt ongeveer 300 stoornissen 

veel stoornissen verraden én verhullen de maatschappelijke context waarbinnen stoornissen 'worden gemaakt' 

kinderen groeien op in een golf van ADHD, dyslexie en ASS (autisme-specrum), met gevolgen voor hun verdere leven 

"de grens tussen normaal en abnormaal is te veel verschoven, zodat we ook 

 gedrag dat niet al te zeer buiten de boot valt als stoornis zijn gaan beschouwen." 

  (Jaap Oosterlaan, hoogleraar klinische neuropsychologie aan de VU & lid van de Gezondheidsraad) 

"We hebben ons in de samenleving de psychiatrische medische terminologie eigen gemaakt. 

 Kinderen schelden elkaar op het schoolplein uit voor autist, ouders hebben het over een depressie 

 alsof het de normaalste zaak van de wereld is en leraren vertalen wiebelen op een stoel al snel naar adhd. 

 Het is wat Abram de Swaan ‘proto-professionalisering’ noemde" – (Groene Amsterdammer - 20 april 2016) 

 

kosten in de gezondheidszorg en GGZ rijzen daardoor de pan uit, en dus roept de politiek om de-medicalisering 

in 1999 stelde het Ministerie van Volksgezondheid een commissie in om de kosten van de GGZ in te dammen 

het decennium daarop verdubbelde het aantal hulpvragen, en stegen de kosten van 3 naar 6 miljard  

ten tijde van de financiële crisis werd er werderom opgeroepen tot demedicalisering binnen de GGZ 

 

de huidige politieke ‘oplossing’ van het probleem lijkt te zijn dat 'een ieder zijn verantwoordelijkheid neemt' 

demedicalisering is niet meer een eis van activisten en patiënten (zoals in de jaren ’70), maar van de overheid 

patiënten en artsen staan niet meer tegenover elkaar (zoals ten tijde van de anti-psychiatrie), maar zijn bondgenoten 

de overheid verwijt de medische beroepsgroep teveel te medicaliseren vanuit een te 'softe' benadering 

door die ‘softe’ benadering zouden we massaal ‘kleinzeriger’ zijn geworden 

 

er wordt van ouders, artsen en leraren verwacht dat ze alert zijn op ‘afwijkingen’ in het gedrag van kinderen 

tegelijkertijd wordt verwacht dat er minder diagnoses worden gesteld, minder medicatie wordt voorgeschreven, etc 

➢  technologische vooruitgang (meten=weten) maakt het eerste mogelijk 

➢  het tweede vereist dat de overheid hamert op zelf-redzaamheid, ‘eigen kracht’, etc 

 

anders bezien zijn we de eigenschappen waaraan diagnoses worden gekoppeld meer gaan zien als onwenselijk 

ook als mensen ze slechts in geringe mate vertonen; we zijn perfectionistischer en veeleisender geworden 

dit geldt voor politiek t.a.v. burgers, bedrijven t.a.v. werknemers, en mensen t.a.v. zichzelf en elkaar 

 

Trudy Dehue ziet de toenemende medicalisering als een gevolg van competitie in de score-bord samenleving 

er is niet zozeer sprake van medicalisering van patiënten, als wel van meritocratisering van de maatschappij 

ze kaart dit aan in: De depressie-epidemie; over de plicht het lot in eigen hand te nemen (2008) 

        en in: Betere mensen; over gezondheid als keuze en koopwaar (2016) 

 

ideeën over 'goed functioneren' zijn aan de tijdgeest onderhevig, en diagnoses veranderen daarin mee 

het rangschikken van bepaalde persoonskenmerken onder ziekten en stoornissen is altijd een beslissing 
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dit is wat Ian Hacking (1936) adresseert in: Making up people: clinical classifications (2006) 

wat afwijkend heet, of een stoornis, is geen natuurlijk gegeven, maar een menselijke beslissing 

hoe we mensen classificeren heeft effect op hoe mensen zichzelf en hun handelen zien en ervaren 

 

met de commercialisering van de wetenschap rijst de vraag wie die beslissingen neemt 

volgens Dehue heeft de huidige 'brein-wetenschap' zich laten kapen door de farmaceutische industrie 

het neuro-biologische denken vestigt alle aandacht op het individu, zonder oog voor sociale omstandigheden 

de bio-medische wetenschappen creëren een nieuw mensbeeld, en nieuwe methoden om die nieuwe mens te maken 

dit illustreert een verschuiving van het ideaal van de maakbare samenleving naar dat van het maakbare individu 

de ‘verplichting om vrij te zijn’ houdt in: succes is een keuze, maar mislukking ook 

"Toegenomen prestatiedruk en afgenomen tolerantie van afwijkend gedrag lijken belangrijke oorzaken 

 van de sterk gegroeide hulpvraag. [...] systeemprikkels in zorg en onderwijs hebben bijgedragen aan 

 de toename van het aantal diagnoses." – (Gezondheidsraad - ADHD: medicatie en maatschappij, 2014) 

"In de praktijk zijn kinderen heel verschillend, maar dat vinden we niet leuk als blijkt dat het hun kansen in 

 die ratrace verlaagt. Dus hebben we een soort taal, een denkwijze ontwikkeld waar we die verschillen zijn 

 gaan aanduiden met stoornissen of afwijkingen. [...] Pech bestaat niet en alles ligt aan jezelf. Dat geldt nu 

 ook voor kinderen. Als je ziek bent in je hoofd, doe je daar wat aan" – (Niemand schuldig, iedereen ziek  -  

Sanne Bloemink, Groene Amsterdammer, 20 april 2016) 

"In welvarende westerse landen heerst de gedachte dat een mens zijn gezondheid voor een groot deel aan 

zichzelf te danken heeft. De afgelopen kwarteeuw vestigde zich sterker dan ooit de moraal dat we het lot in 

eigen hand hebben in plaats van dat dit ons overkomt. (..) Wie achterblijft, kan dit niet meer aan zijn afkomst, 

sekse, huiskleur of ander toeval wijten, maar is daar meer dan ooit zelf verantwoordelijk voor."  

(Trudy Dehue: Betere mensen, p.194-195) 

 

ziekte, werkloosheid en ongeluk worden minder gezien als pech of sociaal probleem, maar als persoonlijk falen 

we dragen zelf de verantwoordelijkheid voor ons leven, dus ook onze levensstijl en onze gezondheid 

de meritocratisering van de maatschappij leidt tot een permanent faal-gevoel, met uitvalsverschijnselen als gevolg 

ter bescherming van zelf-respect zoeken mensen hulp bij de (geestelijke) gezondheidszorg 

leefstijl-politiek wil die weg afsnijden, omdat ze leidt tot te hoge kosten voor de maatschappij 

 

aldus treedt er een verschuiving op van het ‘beter maken van mensen’, naar de ‘verbetering van mensen’  8 

de ‘bewustwording van stoornissen’ duidt vooral op een groeiend ongeduld met falen en verdriet 

tegenwoordig is bio-politiek (Foucault) vooral leefstijl-politiek, gericht op preventie, op eigen kracht en eigen kosten 

het maatschappelijk geduld met onvolkomenheden neemt af, en het is aan het individu om ‘aan zichzelf te werken’ 

zoals een folder die verspreid werd onder werknemers in een GGZ-instelling het stelde: "ziek zijn is een keuze" 

 

wat hierbij uit het oog wordt verloren is wat we labelen als ‘ziek’ ook een (maatschappelijke) keuze is: 

➢  SWD (shift work disorder) is volgens de DSM-5 een door werken in ploegendiensten ontregelde biologische klok 

     is dit een individueel probleem, of een maatschappelijk fenomeen? dat hangt af van aan wie je de vraag stelt 

     Nuvigil is een door Cephalon Inc gepatenteerd middel tegen SWD, en zij zien het als een te behandelen diagnose 

     je kan ook redeneren: misschien is onze biologische klok minder flexibel dan de eisen van de 24-uurs-economie 

➢  depressie-bewustwordingscampagne in zwarte buitenwijken in grote steden in de V.S. (Pfizer, 2005) 

     “depressie is een genetisch bepaalde stoornis in de chemische huishouding van het brein” 

     depressie komt meer voor bij zwarten dan bij blanken, dus moesten vooral zij toegang krijgen tot medicatie 
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     de potentiële klant werd benaderd met de leus: "be powerful ! - an informed patient is an empowered patient" 

     zo worden anti-depressiva de oplossing voor een probleem dat vooral voortkomt uit sociale ongelijkheid 

 

maar niet alleen het individu, ook de (sociaal-maatschappelijke) omstandigheden kunnen 'ziek' zijn 

het gevoel pas iemand te zijn als je voldoet aan de norm kan averechts werken: het leidt tot schuld-gevoel 

terwijl we in onze meritocratische maatschappij focussen op het individu, is er weinig oog voor de persoon 

‘depressie’ verwijst niet alleen naar symptomen, maar ook naar manieren om daarmee om te gaan 

ADHD heeft een neuro-biologische / genetische component, maar uiteindelijk gaat het om een gedragsnorm 

wat biologisch / genetisch is, is niet automatisch ook een stoornis (vgl. oog- of huidskleur, bloedgroep, etc) 

we noemen alleen dat een stoornis wat we niet aanvaardbaar achten en dat behandeling behoeft 

 

met labels als ADHD of ODD zijn weer andere thema’s verbonden, zoals het risico op criminaliteit 

als de kans op crimineel gedrag relatief groot is wordt gepleit voor preventive behandeling 

terwijl preventief behandelen lange tijd taboe was, lijkt dit nu aanvaardbaar te worden o.i.v. de DSM 

zo leidt wetenschap, in combinatie met angst voor het onbeheersbare, tot een rigide samenleving 

"Er rust eigenlijk nog meer stigma op afwijken dan op de stoornissen, want anders hoefden niet alle afwijkingen 

een stoornis te heten." -  (Sanne Bloemink: Niemand schuldig, iedereen ziek  -  

Groene Amsterdammer, 20 april 2016 #16) 

 

steeds meer klinkt de roep het rigide (hokjes)-denken in diagnoses (op basis van de DSM) los te laten 

er liggen (ook) trans-diagnostische factoren aan gedrag & cognities ten grondslag, zoals bijv: 

 ➢  hechting 

 ➢  zelf-beeld 

 ➢  emotie-regultatie 

 

 

humanistische psychologie 

 

de huidige kritiek op de psycho-pathologie is niet nieuw, maar stamt al van de jaren ’60 van de vorige eeuw 

humanistische psychologie (Third Force Psychology) was een reactie op het behaviorisme en de psycho-analyse 

vertegenwoordigers van deze stroming waren o.a: Abraham H. Maslov, Carl R. Rogers, Erich Fromm en Viktor Frankl 

het richt zich op ontwikkelingsleer, psycho-therapie en trainingen van gezonde en ‘geesteszieke’ cliënten 

de stroming had in de jaren ‘70 succes door de nadruk op zinvol leven, optimaal functioneren en zelf-actualisatie 

de stroming is vaak meer filosofisch dan psychologisch, en wordt vaak beschouwd als onwetenschappelijk 

 

de humanistische psychologie heeft een positieve blik op de menselijke aard: de mens is geen slachtoffer 

de mens kan verder kijken dan zijn dierlijke instincten, en is meer dan de optelsom van gedragingen 

hij kan zich engageren in creatieve activiteiten die zowel zijn welzijn als die van de maatschappij verbeteren 

 

 

Carl Rogers (1902-1987) 

 

de rogeriaanse psychologie is een cliënt-gerichte psychotherapie waarin persoonlijke groei cenraal staat  9 

voor de psycholoog komt het erop aan de wereld door de ogen van de consultant te zien; d.w.z. 

de gevoelens van de ander te ervaren, terwijl toch de nodige emotionele afstand bewaard wordt (non-directief) 
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➢  het individu is een subject en niet een object dat ontleed, beoordeeld en gemanipuleerd mag worden 

➢  het is belangrijker hoe de mens iets ervaart dan hoe het in werkelijkheid is: "his experience is his reality" 

     de subjectieve wereld van een individu is belangrijker dan de objectieve werkelijkheid 

daarenboven geldt het principe van onvoorwaardelijke waardering: 

iemand aanvaarden "zonder enig negatief oordeel betreffende zijn fundamentele waarden" 

 

 

Abraham Maslov (1908-1970) 

 

Maslov was van origine behavioristisch psycholoog, maar zocht na WO2 naar een nieuwe benadering 

hij verwierp het streven naar wetmatigheden en ging uit van het bewustzijn en de vrije wil van de mens 

de psychologie moet meer zijn dat een pathologische wetenschap: ze moet mensen helpen zichzelf te ontplooien 

m.a.w: de psychologie moet zich richten op de gehele unieke mens, niet slechts op bepaalde onderdelen ervan 

 

in 1954 deed hij een oproep aan collega’s om zich te verenigen en een nieuwe psychologie te ontwikkelen 

"De psychologie als wetenschap heeft meer bereikt op de negatieve dan op de positieve kant.  

 Het heeft ons veel onthuld over de tekortkomingen van de mens, zijn ziekte, zijn zonden, maar  

 weinig over zijn potentieel, zijn deugden, zijn realiseerbare ambities of zijn volledige psychologische  

 bekwaamheid. Het is alsof de psychologie zichzelf vrijwillig heeft beperkt tot slechts de helft van zijn  

 rechtmatige vakgebied, en wel de duistere, gemenere helft." (Abraham Maslov) 

"Een nieuwe versie aangaande de mogelijkheden en de bestemming van de mens is bezig baan te breken; 

 dat heeft veel consequenties, niet alleen voor onze opvoedingsideeën, maar ook voor wetenschap, politiek, 

 literatuur, economie, religie en zelfs voor onze ideeën over de niet-menselijke wereld." (Abraham Maslov) 

 

in A theory of human motivation (Psychological Review, 1943) introduceerde hij zijn behoeften-hiërarchie 

om zich optimaal te kunnen ontwikkelen moeten een aantal fundamentele menselijke behoeften bevredigd zijn: 

de piramide van Maslow: de hierarchy of needs (1943) 

een hiërarchische ordening van menselijke behoeften:  

➢   fysieke behoeften (slaap, voedsel, drinken, kleding, seks) 

➢   bestaanszekerheid (veiligheid, huisvesting, werk, relaties) 

➢   sociale relaties (saamhorigheid, vriendschap, liefde) 

➢   waardering / erkenning (reputatie, zelf-beeld, zelf-respect) 

➢   zelf-actualisatie (zelf-verwerkelijking, doen wat je roeping is) 

➢   later voegt hij hier een 6e aan toe: de transcendentale behoefte  

pas als aan basalere behoeften is voldaan kan de mens zich richten op zelf-actualisatie (zelf-verwerkelijking) 

zelf-transcendentie heeft betrekking op zingeving: jezelf deel weten van iets dat groter / belangrijker is dan jezelf 

 

 

anti-psychiatrie & positieve psychologie 

 

de humanistische psychologie heeft veel invloed uitgeoefend, vooral ook op de publieke opinie over de psychiatrie 

in de jaren '60 en '70 stond medicalisering voor het uitsluiten, opsluiten en disciplineren van mentaal afwijkenden 

de anti-psychiatrische beweging bracht het probleem van labeling en stigmatisering onder de aandacht 
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in 1974 bracht Stichting Pandora een poster uit met de leus: "ooit 'n normaal mens ontmoet? en..., beviel 't?" 

One flew over the cuckoo's nest (Ken Kesey, 1962; verfilmd 1975) verbeeldt de tijdgeest op treffende wijze 

de moraal van het verhaal was gezagsondermijnend: 'een mens mag zijn wie hij is!' 

  

de positieve psychologie kan gezien worden als een reactie of aanvulling op de reguliere, klacht-gerichte psychologie 

i.p.v. te focussen op pathologie richt zij zich op het bevorderen van psychische gezondheid en veerkracht 

ze wijst de klinische psychologie niet af, maar is van mening dat deze zich tot gediagnostiseerde ‘ziekten’ beperkt 

door deze eenzijdige gerichtheid op het ziekte-model is het onderzoek naar positieve kwaliteiten ondergesneeuwd 

vertegenwoordigers van deze stroming zijn o.a: Martin Seligman, Mihaly Csikszentmihaly en Jonathan Haidt 

Martin Seligman, een van de oprichters van de positieve psychologie, spreekt van aangeleerde hulpeloosheid 

in veel gevallen zijn burn-out en depressie volgens hem een gevolg van verkeerde attributie: 

d.w.z. dat iemand de oorzaak van zijn lijden zoekt buiten zichzelf, in plaats van in zichzelf 

"We maken van mensen met psychische problemen een slachtoffer […] maar vergeten dat mensen ook eigen 

 keuzes kunnen maken, met hun wilskracht, hun karakter etc. Bovendien waren we alleen maar bezig om 

 mensen minder ongelukkig te maken en we ontwikkelden geen methodes om hen echt gelukkig te maken." 10 

kortom: positieve psychologie zet in op voorkomen i.p.v. genezen, op gezondheid i.p.v. ziekte 

 

in het eerste decennium 11 typeerde Seligman de positieve psychologie als het streven naar ‘authentiek geluk’ 

daarbij onderstreept hij dat zijn methode geen kritiekloze ‘happyology’ is, zoals zo vele zelf-hulp-boeken 

positieve psychologie beslaat het hele spectrum van gezond, optimaal menselijk functioneren (aldus Seligman) 

wezenlijk daarbij is de authenticiteit van onze keuzes: zijn we intrinsiek gemotiveerd om iets te doen / bereiken? 

 

Seligman onderscheid drie aspecten van het leven die elkaar moeten aanvullen: 

➢   het plezierige leven: gekenmerkt door positieve emoties, en manieren om die te bewerkstelligen 

➢   het goede leven: gekenmerkt door doelen, en technieken om die te bereiken (discipline, toewijding, voldoening) 

➢   het zinvolle leven: je kwaliteiten kennen, die inzetten voor het grotere goed, met gebruikmaking van instituties 

 

   daarbij wordt het eerste gekwalificeerd als waardevol, maar niet in zichzelf nastrevenswaardig 

   het laatste heeft betrekking op je handelen / leven in dienst stellen van iets groters dan jezelf: 

religie, politiek, familie, de gemeenschap, natuur & milieu, etc 

   het tweede, het ontwikkelen van sterke karakter-eigenschappen en deugden, staat centraal 12 

      door focus & flow gaan we op in de dingen die voor ons van waarde zijn, en halen we het beste uit onszelf 

      daarmee is zijn benadering niet wezenlijk anders dan andere bewerkingen van Aristoteles’ deugdethiek 13 

 

 

intrinsieke motivatie & flow 

 

centraal in de positieve psychologie staat dan ook het aristotelische begrip eudaimonia (eu = goed / daimon = ziel) 

maar waarbij voor Aristoteles de deugden daarbij centraal staan, staat voor Seligman authenticiteit centraal: 

een vorm van geluk die gepaard gaat met het opgaan in datgene waartoe je intrinsiek gemotiveerd bent 

 

Mihaly Csikszentmihalyi, een andere inspirator van de positieve psychologie, noemt deze staat flow 

flow is een staat van zijn / handelen die lijkt op voldoening, maar dan niet als een gevoel van ‘beloning achteraf’ 

het is het genot / plezier dat we beleven aan het uitoefenen van onze competenties in het hier & nu 

als we opgaan in een een dergelijke bezigheid worden we volledig in beslag genomen, en lijkt de tijd stil te staan 



41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 

 
1  Nietzsche: aforisme 125 - De dolle mens, uit: De vrolijke wetenschap, 1882 

 
2  ACT (acceptance & commitment therapy) leert ons vastgeroeste cognities te overstijgen, en onszelf opnieuw te calibreren 

    niet zozeer het oplossen/reduceren van beperkingen/klachten, maar het ontwikkelen van persoonlijke veerkracht 

 
3  De zelfbeschikkingstheorie of zelfdeterminatietheorie (ZDT) is een door Edward L. Deci en Richard M. Ryan ontwikkelde 

   macro-theorie over de menselijke motivatie. De kern van de theorie wordt gevormd door de stelling dat er drie natuurlijke 

   basisbehoeften zijn die, indien deze bevredigd worden, een optimale functionering en groei van een persoon toestaan. 

   Ook de intrinsieke motivatie van een persoon om doelen te bereiken hangt mede van de bevrediging van deze behoeften af. 

de drie aangeboren psychologische basisbehoeften, te onderscheiden van fysiologische behoeften: 

- competentie: proberen het resultaat te beheersen en beheersing ervaren 

- verbondenheid: sociale interactie, verbinding en de ervaring om voor anderen te zorgen 

- autonomie: drang om causale agent van het eigen leven te zijn, in overeenstemming met het geïntegreerde zelf 

Volgens de zelfdeterminatietheorie kan extrinsieke motivatie de intrinsieke motivatie 'verdringen'. Een persoon die extern 

gemotiveerd wordt, zal zich niet autonoom voelen en daarom minder intrinsiek gemotiveerd raken. Een kind dat beloond wordt 

voor het al dan niet maken van huiswerk zal bijvoorbeeld mogelijk de eigen intrinsieke motivatie voor de handeling verliezen, als 

het de beloning als een oorzaak gaat zien van het eigen gedrag. 

 
4  Het is veelzeggend dat de amerikaanse uitdrukking voor psycholoog ‘shrink’ is 

 
5  Samuel A. Cartwright (1793-1863) was een pionier als het gaat om diagnostisering van psychische ‘aandoeningen’ 

    in een artikel uit 1851 in de New Orleans Medical and Surgical Journal beschreef hij drapetomanie 

    deze ‘neiging om te vluchten van slaven’ was volgens hem een behandelbare ziekte 

    drapetomanie kon met de juiste medische begeleiding bijna geheel voorkomen worden: zweepslagen 

    Cartwright ‘ontdekte’ ook dysaethesia aethiopica: het pathologische gebrek aan motivatie waaraan veel slaven leken te lijden 

    ook hier kon de zweep uitkomst bieden 

 
6  de 43-jarige Brian Stunfield uit Boston was in 2002 de laatste die voor atheïsme in therapie ging 

 
7  Allen Frances was lid van de DSM-III task force en voorzitter van de DSM-IV task force 

    hij is nu de bekendste criticus van DSM-5, zoals o.a. blijkt in zijn boek (2013): Saving normal:  

    an insider’s revolt against out-of-control psychiatric diagnosis, DSM-5, Big Pharma, and the medicalization of ordinary life 

    Terug naar normaal; over de epidemie van psychische stoornissen en de medicalisering van het dagelijks leven (2013) 

 
8  dit is de centrale stelling in Trudy Dehue: Betere mensen; over gezondheid als keuze en koopwaar (2016) 
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9  Carl Rogers: Client centered therapy, its current practice, implications and theory (1951) in 19 stellingen: 

- alle organismen bevinden zich in een voortdurend veranderende wereld van ervaring (ervaringsveld) waarin zij centraal staan 

- het organisme reageert op dit veld zoals het dit ervaart en waarneemt; dit waargenomen veld is de realiteit voor het individu 

- het organisme reageert als een georganiseerd geheel op dit ervaringsveld 

- een gedeelte van dit ervaringsveld wordt geleidelijk aan gedifferentieerd als het Ik 

- vanuit deze interactie met de omgeving / evaluerende interactie met anderen, wordt het Ik gestructureerd 

   een georganiseerd, vloeiend maar consistent conceptueel patroon van waarnemingen, kenmerken en verhoudingen van het Ik, 

   samen met daaraan gehechte waarden 

- het organisme heeft een fundamenteel streven: zichzelf te realiseren, in stand te houden en te vervolmaken 

- het beste gezichtspunt om iemands gedrag te begrijpen is vanuit het inwendig referentiekader van het individu 

- gedrag is fundamenteel een doelgerichte poging om de eigen noden te bevredigen, zoals men die ervaart binnen het veld 

- emoties begeleiden, en vergemakkelijken in het algemeen, dit doelgericht gedrag, waarbij de soort emotie verband houdt 

  met het waargenomen belang van het gedrag voor het in stand houden en vervolmaken van het organisme 

- waarden worden rechtstreeks waargenomen door het organisme, maar soms zijn ze overgenomen van anderen, 

   hierbij enigszins vervormd, maar toch beleefd als waren zij rechtstreeks waargenomen 

- ervaringen zijn ofwel a) gesymboliseerd, waargenomen en georganiseerd in een verband met het ik, 

   b) genegeerd omdat er geen waargenomen verband is met de ik-structuur,  

   c) zonder of met een verwrongen symbolisering omdat de ervaring inconsistent is met de ik-structuur 

- meestal zijn de gedragswijzen die het organisme aanneemt, deze die consistent zijn met het zelfbeeld 

- sommige gedragingen spruiten voort uit ervaringen en noden die niet gesymboliseerd werden 

   zulk gedrag kan inconsistent zijn met de ik-structuur, en wordt dan niet als ‘eigen’ erkend door het individu 

- psychologische aangepastheid treedt op als het zelfbeeld van die aard is, dat alle zintuiglijke en inwendige ervaringen 

   van het organisme op symbolisch niveau verbonden worden, of kunnen worden, met een zinvol verband met het zelfbeeld 

- psychologische onaangepastheid treedt op als het organisme geen zinvolle zintuiglijke en inwendige ervaringen heeft, 

   die dus niet gesymboliseerd of georganiseerd worden binnen de Gestalt van de ik-structuur 

   in dit geval bestaat er een fundamentele of potentiële psychologische spanning 

- elke ervaring die inconsistent is met de organisatie van de ik-structuur kan beleefd worden als een bedreiging, 

   en hoe meer er dergelijke ervaringen optreden, hoe stroever de ik-structuur wordt om zichzelf te handhaven 

- in sommige omstandigheden, als er helemaal geen bedreiging is voor de ik-structuur, kunnen inconsistente ervaringen 

   waargenomen en onderzocht worden, en wordt de ik-structuur aangepast om dergelijke ervaringen te kunnen assimileren 

- als het individu al zijn zintuiglijke en inwendige waarnemingen kan integreren in één consistente ik-structuur, 

   dan zal hij de anderen onvermijdelijk beter begrijpen, en hen als aparte individuen aanvaarden 

- naarmate een individu meer van zijn organische (betekenisvolle) ervaringen waarneemt en aanvaardt, zal zijn eigen 

   waardensysteem, dat sterk berustte op de verinnerlijking van verwrongen symbolen, vervangen worden door een 

   voortdurend veranderend waarderingsproces 

 
10  https://www.edge.org/3rd_culture/seligman04/seligman_index.html 

 
11   Martin Seligman: Authentic Happiness; using the new positive psychology to realize your potential for lasting fulfillment (2002) 

 
12  Als tegenhanger van de DSM (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) publiceert Seligman 

   een handboek voor de positieve psychologie: Character strengths and virtues; a handbook and classification 

(Martin Seligman & Christopher Peterson, 2004) 

 
13  Hannah Arendt, Alasdair MacIntyre, Martha Nussbaum, Philippa Foot, John McDowell 
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