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Een expo in het Gentse Museum Dr. Guislain toont de fascinatie van fotografen voor psychiatrische patiënten. De vraag is: hoe
kunnen foto's helpen om de stigmatisering van psychiatrische patiënten te doorbreken? 'Uit de beelden spreekt vaak kwetsbaarheid.
Dat maakt ze zo herkenbaar voor ons allemaal.'

Fotografen lijken wel geobsedeerd door psychiatrische patiënten. Als je met artistiek adviseur Patrick Allegaert van het Museum
Dr. Guislain in Gent door de psychiatrische instelling van de Broeders van Liefde loopt, komen de grote namen van de Vlaamse en
internationale fotografie je aanwaaien. Allemaal hebben ze mensen met een mentale stoornis in beeld gebracht. De Amerikaanse
oorlogsfotograaf James Nachtwey, bijvoorbeeld, bekend van zijn keiharde beelden. Maar ook modefotograaf Richard Avedon waagde
zich eraan. De eerste leek gewoon te registreren wat hij zag, de tweede jutte een patiënte helemaal op - wat hij mogelijk ook deed met
de fotomodellen met wie hij werkte. Het karakter en de stijl van een fotograaf bepalen mee de perceptie van zijn boodschap.

'Je hebt drie grote periodes waarin fotografie en psychiatrie elkaar vonden', vertelt psychiater Pascal Sienaert van het Universitair
Psychiatrisch Centrum van de KU Leuven, die ook fotografeert. 'Er is de portretfotografie, die vooral gebruikt werd om ziektebeelden
te beschrijven. Ze was er al vanaf het begin van de ontwikkeling van de fotografie, halfweg de negentiende eeuw. Na de Tweede
Wereldoorlog kreeg je de reportagefotografie, vooral als aanklacht tegen de manier waarop de psychiatrie met haar patiënten
omsprong. En vanaf de jaren zeventig dook er een vorm van kunstfotografie op die op zoek ging naar de mens achter de patiënt, om
de stigmatisering van psychiatrische patiënten te doorbreken. Je zag toen voor het eerst patiënten in een normale leefomgeving.'

Die hardnekkige sociale stigmatisering leidt ertoe dat mensen met psychiatrische problemen niet makkelijk een job, een partner of een
huis vinden - vroeger niet, en vandaag nog altijd niet. Wie na een depressie weer aan de slag wil, heeft het moeilijk. De maatschappij
blijft op haar hoede voor wat ze als 'afwijkingen' beschouwt. En toch was ze altijd al gefascineerd door mentaal anders-zijn. 'De eerste
beelden van psychiatrische patiënten werden al in 1852 tentoongesteld', zegt Sienaert. 'Ze werden gemaakt in het Londense Saint
Pancras-ziekenhuis door de arts Hugh Welch Diamond. Hij groeide op in het ziekenhuis, dat zijn vader had opgericht. Misschien waren
zijn beelden daarom zo respectvol, want je ziet geen verschil in de manier waarop hij zijn patiënten en zijn vrouw portretteerde. Zo
toonde hij dat je niet bang hoefde te zijn voor deze mensen, ook al had de samenleving ze weggestopt in grote instellingen.'

Ook de manier waarop fotografen de psychiatrie in beeld brachten, veranderde. In het begin werden patiënten op een piëdestal gezet,
later op een podium, dikwijls in een geënsceneerd tafereel. Foto's werden steeds meer gebruikt om lesboeken over psychiatrie te
verkopen. Eerst werd de zieke geportretteerd, later de ziekte, en nog later de ziekte in haar context - vooral dan de ziekenhuizen waar
de mensen terechtkwamen. Het toenemende maatschappelijke engagement van een aantal fotografen leidde ertoe dat reportages een
aanklacht werden tegen de harde aanpak van de psychiatrie. Beelden uit Roemenië, onder meer van James Nachtwey, schokten in
2003 de hele wereld.

'Veel fotografen zijn geboeid door wat er in de marge van de samenleving gebeurt', legt Sienaert uit. 'Op veel beelden zie je in
één oogopslag dat het om mensen met problemen gaat. De stigmata - de kenmerken die tot stigmatisering leiden - zijn dikwijls
heel zichtbaar. Maar je kunt toeschouwers de ziektebeelden tonen om ze eraan te laten wennen, zodat ze het ziek-zijn makkelijker
aanvaarden. Fotograferen kan een poging zijn om de stigmatisering van deze mensen te verminderen. Uit de beelden spreekt vaak
kwetsbaarheid, waardoor de problematiek ons allemaal gaat aanbelangen: wij hebben allemaal kwetsbare plekken.'

De vraag is of tentoonstellingen van portretten van psychiatrische patiënten niet gewoon een beschaafder surrogaat zijn voor de
rariteitenkabinetten die vroeger meereisden met kermissen en circussen. Psychiater Erik Thys, voorzitter van kunstencentrum Kaos
dat werd opgericht vanuit het Psychosociaal Centrum Sint-Alexius in Elsene, wil niet weten van de analogie. 'Sommige patiënten zien
er beter uit dan wij', grinnikt hij. 'De verschillen tussen mensen met een psychiatrische aandoening en de doorsneeburger zijn dikwijls
relatief, zoals mensen ook té mager of té dik kunnen zijn. Ik ben ervan overtuigd dat je beter met psychiatrische aandoeningen kunt
omgaan als je er vaker mee geconfronteerd wordt.'

Maar vanzelfsprekend is het niet. 'De meesten van ons construeren in hun hoofd een gemiddeld gezicht op basis van wat ze kennen',
legt Thys uit. 'Dat beeld kan veranderen op basis van je ervaringen, maar je blijft alles wat je ziet spiegelen aan dat gemiddelde
gezicht. Daar kunnen vooroordelen uit voortvloeien. Veel mensen spreken nog altijd makkelijker over "schizofrenen" en "autisten" in
plaats van over "mensen met schizofrenie of autisme". Dat wijst op een belangrijk verschil in appreciatie.'

Intussen is er een interessante evolutie op gang gekomen, dankzij smartphones. Patiënten beginnen zich te bemoeien met het beeld
dat van hen wordt gecreëerd door foto's van elkaar te maken - noem het embedded photography . Soms portretteren ze elkaar als
halve heiligen. 'Je ziet ze elkaar met veel respect fotograferen', zegt Thys. 'Ze begrijpen elkaar beter dan wij. Dat vind ik een héél
sterke stigmadoorbrekende ontwikkeling.'

De laatste jaren pleit de zorgsector ervoor om mensen met een psychiatrische stoornis meer thuis te behandelen. Niet in de eerste
plaats omdat het goedkoper is, maar om de maatschappelijke tolerantie tegenover hen te verhogen. Een klassiek voorbeeld is de
historische gezinsverpleging voor mensen met een mentale achterstand in de Kempense gemeente Geel, waar veel gewone gezinnen
een patiënt opnamen. Al blijft de situatie wat ambigu. Psychiater Kirsten Catthoor, wetenschappelijk secretaris van de Vlaamse
Vereniging voor Psychiatrie, wijst erop dat de term 'stigma' van het Griekse woord voor 'merkteken' of 'brandmerk' komt, maar ook dat
je van veel mensen met een psychiatrische stoornis niet kunt zien dat ze ziek zijn.

'Vandaag betekent stigmatiseren dat je iemand ten onrechte een negatief label opplakt', legt ze uit. 'Maar waar komen de stigma's
vandaan voor aandoeningen waarbij je niets aan de patiënt ziet? Dat is een moeilijke vraag. Er is een sociologische verklaring:
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de maatschappij omschrijft een ziekte, en je krijgt een probleem als je maatschappij zegt dat je een probleem hébt - bijvoorbeeld
omdat je bij een psychiater werd gezien. Er is een evolutionaire verklaring: mensen bouwen automatisch remmen in tegen wat ze
vreemd vinden, omdat het ooit nuttig was om de groep te beschermen tegen ziektes en andere vormen van onvoorspelbaarheid.
Psychiatrische patiënten passen in dat beeld, omdat de perceptie overheerst dat ze niet meekunnen, dat ze onaantrekkelijk en
economisch oninteressant zijn, en dus hinderlijk voor de groep. Vooral in de Verenigde Staten is daar nog een andere benadering aan
gekoppeld: "Ze krijgen wat ze verdienen, want ze hebben niet genoeg moeite gedaan om er iets aan te doen." Het blijft heel moeilijk
om uit te leggen dat het in de meeste gevallen om ziektebeelden gaat waar de patiënten niets aan kunnen doen.'

Experts zoals de Amerikaanse hoogleraar Patrick Corrigan, die ook zelf met psychiatrische problemen kampt, vinden dat het
maatschappelijke begrip niet toeneemt, alle inspanningen van hulpverleners ten spijt. Dat heeft veel te maken met de media. Sommige
bladen en tv-stations zijn scherp in hun bewoordingen, en leggen vaak de nadruk op de link tussen psychiatrische problemen en
criminaliteit. Een mens krijgt dan al snel de indruk dat psychiatrische patiënten per definitie gevaarlijk zijn, wat niet het geval is - áls ze
al met criminaliteit in aanraking komen, is het meestal als slachtoffer, niet als dader. Maar eenmalige zware incidenten, zoals dat met
Andreas Lubitz, de Duitse piloot die een toestel van Germanwings bewust liet crashen, helpen natuurlijk niet.

'Er wordt de laatste tijd veel aandacht besteed aan de werking van de hersenen, waardoor het beeld gecreëerd wordt dat de situatie
voor deze mensen hopeloos is', zegt Catthoor. 'Dat maakt het nog moeilijker om stigmatisering te bestrijden, want je neemt het
uitzicht op herstel weg. Je zou aan de terminologie van de aandoeningen kunnen sleutelen om de negatieve connotatie weg te
werken. Maar dat verandert weinig aan het feit dat het om zieke mensen gaat met wie de samenleving geen raad weet. Er zijn
sensibiliseringscampagnes, maar onderzoek wijst uit dat de meeste daarvan zinloos zijn, tenzij patiënten zelf de stap zetten om te
getuigen. Het enige wat echt efficiënt lijkt, is frequent, rechtstreeks en oprecht contact met patiënten. En dan kan goed omkaderde
thuiszorg inderdaad een middel zijn om stigma's tegen te gaan.'

Catthoor publiceerde onlangs een geëngageerd opiniestuk in Artsenkrant. De kern van haar boodschap: tussen de bootvluchtelingen
die de Middellandse Zee oversteken, zitten toekomstige psychiatrische patiënten die intensieve zorg nodig zullen hebben. Mensen
die dachten dat ze het geweld en de oorlog konden ontvluchten, maar tijdens hun reis in een nachtmerrie terechtkwamen. Het leverde
haar een giftige reactie op van een West-Vlaamse huisarts die goed vertrouwd lijkt met het programma van het Vlaams Belang, en
die zijn korte betoog afsloot met de oprisping dat het OCMW haar riante inkomen dan wel zou betalen. 'We weten dat niet alleen
psychiatrische patiënten, maar ook hun familie en de behandelende artsen gestigmatiseerd worden', zegt ze. 'Maar wat me aan die
reactie vooral stoort, is dat iemand van het medische korps zo harteloos kan zijn.'

Lichtgevoelig. Tentoonstelling met catalogus over Psychiaters, Patiënten en Portretten (1865-2015) loopt tot 11/10 in het Museum Dr.
Guislain, Gent. Info: www.museumdrguislain.be.
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