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BRAM BAKKER
Arts Bram Bakker (58) buigt zich elke maand
over onze geestelijke gezondheid.
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Leren voelen

oen ik mijn professionele titel als psychiater
opgaf, schreef ik een boek dat Gevoelsarm
heet. De titel koos ik omdat ik vind dat te
veel psychiaters hun werk met te weinig gevoel
doen. Terwijl het eigenlijk per definitie over
gevoelens gaat bij de problemen waar mensen mee
naar een psychiater gaan.
Heel lang was ik ook zo’n professional. Ik geloofde
dat mijn vakkennis over medicijnen en psycho
therapie volstond om mijn werk goed te kunnen
doen. Een van de professoren die me opleidde zei
altijd: ‘‘Een huisvrouw die een protocol gedrags
therapie nauwkeurig doorwerkt met een patiënt,
boekt betere resultaten dan een 60-jarige psychia
ter die maar een beetje zijn gevoel volgt.’’ Ik geloof
de dat en moest er nog om lachen ook. Gedrags
therapie is niet zo heel ingewikkeld, dus waarom
zou deze stelling niet kloppen?
In de vele jaren die ik als psychiater heb gewerkt,
begon ik toch steeds meer te twijfelen. Was het
eigenlijk wetenschappelijk bewezen dat ‘je gevoel
volgen’ tot slechtere uitkomsten leidt? Vonden

mijn patiënten het eigenlijk niet fijn dat ik me
wat persoonlijker durfde te uiten? Liepen de
behandelingen van mensen met wie er over
en weer een spreekwoordelijke ‘klik’ was, niet
beter af?
Het was al jong mijn droom om dokter te
worden en mensen te helpen. Ik had

er alles voor over om er ook nog
goed in te worden, en ik deed
wat ik dacht dat nodig was om
de best denkbare psychiater
te worden. En toch ging het
mis, tussen dat vak en mij.
Waarom? Omdat ik te veel
moest, te veel koerste op
mijn verstand.
In het woordje 
‘denkbaar’
schuilt het probleem. Ik

hoorde heus wel eens iemand zeggen dat je niet
moest denken, maar voelen. Maar waar het
verschil tussen die twee precies zat?
De afgelopen jaren ben ik gaan oefenen om minder
vaak het woord ‘moeten’ te gebruiken. Om te
beginnen voor mezelf. Iets mogen is veel warmer

Soms geloven mensen dat ze
met hun verstand hun gevoel
kunnen sturen
dan iets moeten. En waarom zou ik tegen een
medemens zeggen dat hij of zij iets moet? Ik ben
geen politieagent toch? Je plaatst jezelf boven de
ander als je stelt dat deze iets moet…
Het valt niet mee, het uitbannen van dat ‘moeten’.
Ik ben me wel gaan realiseren hoe vaak ik het
gebruik. In professioneel jargon heet dat: van

‘onbewust onbekwaam’ naar ‘bewust onbekwaam’.
Nu nog ‘bewust bekwaam’ worden, om dan hope
lijk te eindigen met ‘onbewust bekwaam’.
Er is een verband tussen ‘moeten’ en ‘bewust
zijn’: het schuilt in ons hoofd. 
Voelen zit
niet in het brein, dat zit in de rest van ons
lichaam verstopt. Mensen hebben een bij
zonder talent vergeleken met andere zoog
dieren. Ze kunnen n
 adenken over wat ze voe
len. En als ze iets voelen, hoeven ze daar niet
direct op te reageren met actie (gedrag).
Maar mensen zijn soms ook een beetje in
de war. Dan geloven ze dat ze met hun
verstand hun gevoel kunnen sturen.
Dat is, met een mooi woord, een mis
verstand. Voelen mag je, je verstand
gebruiken moet je – maar niet altijd.
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