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VOORWOORD
Voor u ligt mijn artikel ter afronding van de Voortgezette Opleiding Geestelijke
Gezondheidszorg aan de Hoge School van Amsterdam.

Het onderwerp Winti is naar voren gekomen om enerzijds een stukje eigen cultuur terug te
vinden en anderzijds door een algemene interesse in een geloof waar zo weinig over bekend is
in Nederland. Met name de koppeling tussen psychiatrie/GGZ en het Winti-geloof.
Het eerste hoofdstuk handelt over het onderwerp Winti en de probleemstelling: "Welke
bijdrage kan de SPV leveren aan de daadwerkelijke erkenning, herkenning en bejegening van
de transculturele Winti problematiek bij Surinaamse cliënten."
Het tweede hoofdstuk handelt over de verduidelijking van het begrip: "Wat is Winti?".
Het derde hoofdstuk handelt over de symptomen en verschillen tussen psychose en trance.
Het vierde hoofdstuk handelt over de daadwerkelijke herkenning en de rol van SPV'en in de
diagnostiek en behandeling.
Het artikel is bedoeld voor SPV'en en andere hulpverleners die geïnteresseerd zijn in dit
onderwerp.
Met dank aan mevrouw Pengel (SPV) die mij met raad en daad heeft bijgestaan.
Ook mijn dank aan mijn gezin, ouders, vrienden en collega's.

Hoofdstuk 1 Het onderwerp en de probleemstelling
1.1. Het onderwerp van dit werkstuk
Dit artikel betreft een literatuurstudie over het onderwerp "Winti". Winti is de naam van de
Surinaamse religie die in Afrika is ontstaan en door de slaven werd meegenomen. Onder de
Surinaamse mensen in Nederland speelt Winti nog steeds een grote rol, niet alleen als religie,
maar ook als geneeswijze. De SPV kan in de praktijk een bijdrage leveren aan de erkenning
hiervan.
1.2. De aanleiding voor de keuze van het onderwerp
Om de hulpvraag volledig en goed in te schatten moet de SPV over enige sociale- en culturele
achtergrondkennis beschikken. Dit is van groot belang omdat de psychiatrische stoornissen
cultureel bepaald kunnen zijn en bezetenheid van Winti makkelijk verward kan worden met
psychose. Een cliënt zou dan ten onrechte kunnen worden opgenomen of medicatie
voorgeschreven kunnen krijgen terwijl een zuiveringsritueel voldoende zou zijn om de
klachten te verhelpen. In Nederland worden door de SPV weinig rekening gehouden met
Winti. Dat is de reden waarom ik gekozen heb voor dit onderwerp.
1.3. De probleemstelling
"Welke bijdrage kan de SPV leveren aan de daadwerkelijke erkenning, herkenning en
bejegening van de transculturele Winti problematiek bij Surinaamse cliënten."
Deze probleemstelling wordt verder uitgewerkt in de volgende deelgebieden:
A. Verduidelijking van het begrip "Wat is Winti"?
B. Hoe doet de problematiek zich voor in de praktijk?
C. De daadwerkelijke erkenning, herkenning en bejegening in de praktijk
D. Differentiaal diagnostiek; symptomen en verschillen tussen psychose en trance.
E. De rol en de bijdrage van de SPV in de diagnostiek en behandeling.
1.4. De doelstelling van het onderwerp
Middels dit artikel heb ik mijn kennis vergroot en wil ik deze kennis en adviezen overdragen
aan de SPV zodat de erkenning van Winti daadwerkelijk gestalte kan krijgen en de cliënten
adequater behandeld of doorverwezen kunnen worden.

Hoofdstuk 2 Literatuurstudie
Inleiding
Dit hoofdstuk gaat over de verduidelijking van het begrip: "Wat is Winti?". En daarbij heb ik
er ter verduidelijking een casus aan toegevoegd.
2.1. Wat is Winti?
Winti is een algemene benaming voor de godsdienst die de negers hebben meegenomen
vanuit Afrika. De slaven, afkomstig uit verschillende delen van Afrika, mochten deze
godsdienst niet belijden: het werd door blanken beschouwd als bijgeloof. Binnen deze
godsdienst gaat men uit van een opper wezen "Anana" genaamd. "Anana" heeft de goden die
onder hem staan opgedragen over de mens te heersen, dat wil zeggen, dat deze goden de
mensen moeten beschermen, maar ook zelf mogen straffen, of doden. Zij zijn wel aan Anana
verantwoording schuldig. Winti betekend letterlijk wind, iets wat ontastbaar is, onzichtbaar is,
en zich binnen een mum van tijd over grote afstanden kan verplaatsen. Aan deze goden en
geesten worden deze eigenschappen toegekend vandaar dat men de term Winti gebruikt. Het
belijden van deze godsdienst wordt tot uiting gebracht door middel van zang, dans, muziek en
rituele handelingen. Bij de beleving van deze godsdienst worden mensen in bezit genomen
door goden, hierbij raakt het bewustzijn tijdelijk verlaagd. Degene die in bezit genomen wordt
door een van de goden kan zich vaak niet herinneren wat hij allemaal gezegd of gedaan heeft.
Bij Winti godsdiensten wordt uitgegaan van vier verschillende groepen goden, van wie wij
enkele namen zullen noemen.
• De god van de lucht: Kromanti, Opete, Sophia, Bada
• De god van de aarde: Aisa, Vodu, Leba
• De god van het water: Watra Indji, Watra-Mamma, Watra-Barinja
• De god van het bos: Busi-Indji, Apuku, Akantasi, Busi-Mamma
Het element lucht is symbool van verandering, vluchtigheid, wijsheid en vernietiging. Het
element aarde dat verdeeld is in bossen is het symbool van standvastigheid, eeuwigheid en
vruchtbaarheid. Het element water is het symbool van welstand, reinheid, vruchtbaarheid en
welverdiensten. De Winti's zijn in klassen verdeeld ondanks dat ze eigenschappen en
eigenaardigheden vertonen die met elkaar overeen komen. Bij de Winti is er ook sprake van
een hiërarchische structuur, vandaar dat ze weer onderverdeeld kunnen worden in hogere,
midden en lagere klassen Winti. De hogere Winti's hebben ondergeschikten aan wie zij
opdrachten geven bijvoorbeeld: om te straffen, te belonen of te waarschuwen. Winti is
erfelijk, dat wil zeggen dat bij overlijden van iemand de Winti overgaat op een of meer van
zijn kinderen of naar andere familieleden. Dit gebeurt ook wanneer de persoon de Winti
verwaarloost of slecht leeft. Naast de erfelijkheid van de Winti is er ook een mogelijkheid dat
hij zo maar iemand uitzoekt omdat hij geen "bere" of stam heeft. Naast je eigen Winti heb je
"familie" of "bere"-Winti die geen vaste persoon heeft van wie hij bezit neemt, maar de hele
familie doorkruist. Daarom komt het vaak voor dat verschillende mensen uit dezelfde familie
door dezelfde goden als medium worden gebruikt
Het belangrijkste binnen de Winti-kultus is de "Kra". De Kra is de ziel van de mens, en is
samen met de Djodjo, daarnaast ook de beschermer. Je kunt de Kra vergelijken met de
eigenaar van een huis. Niemand mag zonder zijn toestemming zijn huis betreden.
Als dat toch gebeurd zal hij zich met hand en tand verzetten. De Kra moet daarom sterk zijn.
Is dit niet het geval, dan moet hij gevoed worden door middel van een "Kratrafra" (rituele
maaltijd).

De Kra heeft een mannelijk en vrouwelijk gedeelte. Ook de Djodjo bestaan uit een mannelijk
en vrouwelijk gedeelte. De Djodjo zijn bovennatuurlijke ouders van de mens. Bij de verering
wordt er ook een kruidenbad voor beiden gemaakt. (de Djodjo en de Kra samen) Een ander
belangrijk aspect binnen de Winti-kultus is de voorouder. Er wordt onderscheid gemaakt
tussen gedoopte en niet gedoopte geesten van overledenen. De gedoopte noemt men Kabra en
de niet gedoopte Profen. Hier heeft het christendom duidelijk zijn invloed doen gelden.
De Bonuman is degene die over de gave beschikt om te bemiddelen tussen de goden, Geesten
en de mens. Een andere naam is "Obiaman" of "Lukuman" of medicijnman. Obia is een
aanduiding voor een bepaalde soort Winti die het werk uitvoert. Bonuman betekent genezer
en Lukuman betekent ziener. De Bonuman en de Lukuman kunnen dezelfde persoon zijn,
echter het kunnen ook 2 verschillende personen zijn. Bonuman wordt je door dat je een Winti
erft die een of meer van de bovengenoemde eigenschappen bezit. De Winti kiest de persoon
die het werk met hem moet doen met zorg uit.
De Wisiman is iemand die kwaad doet. Hij leent zich vaak uit om tegen betaling iemand in
opdracht van een ander ziek te maken of zodanig te beïnvloeden dat hij ziek wordt of dat hij
zelf op de een of andere manier dood gaat. Je wordt Wisiman door dat je een kwade geest erft,
maar er zijn ook mensen die z'n kwade geest opzoeken om hem te gebruiken tegen andere
mensen of om dingen die voor hem onmogelijk zijn toch te verwezenlijken. Winti is ook een
verzamelnaam geworden van ziekten, veroorzaakt door goden of geesten, of door boze magie.
Volgens Wooding (1972) ziet het Winti-clasificatie model er als volgt uit:

•
•

Etherische ziekten; ziekten veroorzaakt door goden of geesten, zonder tussenkomst
van iemand die zwarte magie heeft bedreven.
Magische ziekten; ziekten veroorzaakt door zwarte of boze magie.

Bij de etherische ziekten zijn er altijd diverse bovennatuurlijke wezens in het spel waardoor er
ook diverse therapieën moeten worden toegepast. Alle goden en voorouder geesten moeten
gunstig gestemd worden. Het is noodzakelijk dat ook de familie van de cliënten betrokken
worden bij de rituelen. Bij de magische ziekten kan worden volstaan met een enkelvoudige
behandeling waarbij alleen de cliënten worden betrokken. Drie vragen naar de oorzaak van
een groot belang zijn:
•
•
•

2.2.

Wie (welke god) heeft de ziekte veroorzaakt?
Hoe, met welke middelen, welke techniek (de goden nemen de cliënt in bezit en roven
zijn ziel)?
Via welk proces/waarom is juist deze cliënt ziek geworden (zijn voorouder geest
beschermde hem niet meer)?

Hoe doet de problematiek zich voor in de praktijk?

Casus
Aangemeld werd, aan mij toegewezen, de heer H.
De heer H. is een 23-jarige Surinamer van Creoolse afkomst, die in een psychiatrische kliniek,
GGZ Buitenamstel, wordt opgenomen wegens meerdere zelfmoordpogingen (7 X). Zijn
gedachten en dromen worden beheerst door geesten. H. verwaarloost zichzelf en draagt in
tegenstelling tot voorheen zeer slordige kleding. H. slaapt onrustig, hij spreekt 's nachts een
andere taal (kromanti en Indiaans). H. beschrijft zijn jeugd als erg onprettig.

H. komt uit een gebroken gezin met 7 kinderen. Deze kinderen hebben verschillende vaders.
Hij ging al vroeg uit huis omdat hij niet kon opschieten met zijn moeder. Hij kwam bij zijn
grootouders in huis.
Met zijn grootmoeder kan hij ook niet opschieten.
Volgens H. had zijn grootmoeder een hekel aan hem (Grootmoeders hebben een machtige
positie binnen het gezin in Creools/Surinaamse families. Zij hebben vaak grote invloed over
de moeders en de kinderen). H. kon zijn agressie tegenover zijn grootmoeder absoluut niet
kwijt. Toen hij 8 jaar oud was pakte hij in een conflict met zijn grootmoeder een steen op om
deze naar haar toe te gooien. Hij bedacht zich net op tijd, maar vanwege dit gebaar werd hij
vervloekt door zijn grootmoeder. Dat ging op rituele wijze. Ze ging op haar knieën zitten, op
de aarde, besprenkelde de aarde met water uit een kalebas en prevelde daarbij een vloek. Dit
maakte een diepe indruk op H.
Vaak droomt hij er nog van en steeds meer raakt hij ervan overtuigd dat het nooit goed met
hem kan gaan als hij niet met zijn grootmoeder naar Suriname reist om zijn Kra te laten
wassen om van de vloek af te komen: "Hier wassen ze je in plastic bekkens". Hoe kan iemand
zijn Kra in een plastic bekken wassen? Tijdens de intake weigert H over het incident met zijn
grootmoeder te praten. Hoewel de behandelend psychiater, en ik (SPV), vermoeden dat het
om een belangrijke gebeurtenis uit zijn verleden gaat. Het bleek dat H. bang was voor de
psychiater omdat hij dacht dat hij niet begrepen zou worden. Zodoende nam hij mij (SPV) in
vertrouwen. Ik, SPV, heb de wintiproblematiek met de behandelend psychiater besproken.
Het verhaal zou misschien belangrijk overkomen door het enorme verschil in culturele
achtergrond van hem en de Nederlandse psychiater. H werd reeds behandeld met antipsychotica zonder enig resultaat. H. werd op een gegeven moment ontslagen en is toen uit het
oog verloren. De Winti problematiek is wel ter sprake gebracht maar nooit erkend. Aan de
rituele wassing (wassie) in Suriname kon niets worden gedaan wegens het gebrek aan
financiële middelen.
In de praktijk van de GGZ wordt er gewerkt volgens het medisch biologische model waarbij
er vanuit gegaan wordt dat datgene wat als afwijkend bestempeld wordt gecorrigeerd kan
worden door toediening van medicatie cq medisch ingrijpen. Er wordt veelal vanuit gegaan
dat dit concept op elk individu hetzelfde effect zal hebben.
Hierbij gaat men voorbij aan het feit dat mensen biologisch en cultureel niet gelijk zijn aan
elkaar. Zo blijken medicijnen een aantoonbare andere uitwerking te hebben bij Aziaten en
Afro-Amerikanen dan bij westerse blanken, door een andere eiwitten enzymwerking.
De schema's voor de maten waarin de medicatie anders gedoseerd moet worden, blijken in de
praktijk nauwelijks gebruikt te worden.
Het is van groot belang om goed vast te stellen welke ziekten bovennatuurlijk genoemd
mogen worden en of er psychiatrische stoornissen zijn die hiermee overeenkomen.
Veelal bestaan er chronische problemen bij Surinaamse cliënten in Nederland, waaronder
psychiatrische problemen, voor er klachten optreden die aan Winti doen denken. Hierdoor
zien wij allerlei mengvormen binnen de psychiatrie. De reden dat deze mensen met de
psychiatrie in aanraking komen en niet direct naar een Bonuman (Wintideskundige) gaan zijn
als volgt:
•
•
•

Vaak komen cliënten via anderen in contact met de GGZ hulpverlening
Vaak kunnen cliënten niet/onvolledig hun religieuze verplichtingen nakomen.
Cliënten kunnen in verwarring raken door deze mengbeelden en niet over de
vaardigheden beschikken om dit zelf op te lossen.

•
•
•

Er zijn moeilijkheden om een algemeen erkende Lukuman (ziener of helderziende) te
vinden, er zijn vaak tegenstrijdige berichten.
De Winti experts kunnen ook in verwarring gebracht worden door de mengvormen.
De sociale en culturele voorwaarden waaronder de Winti experts gewend zijn te
werken, zijn in Nederland moeilijk te realiseren.

Voor de SPV is het belangrijk dat hij/zij over achtergrondinformatie beschikt, dit vormt een
ingang in de relatie met de cliënt. Bij twijfel of er sprake is van Winti zal dit altijd aan de
cliënt en familie gevraagd moeten worden. Indien er sprake is van Winti of de familie heeft
dat vermoeden dan zal de SPV zich moeten vasthouden aan zijn/haar vakgebied en de cliënt
doorverwijzen naar een Winti deskundige.
De SPV zal zich dus actief moeten opstellen om door te vragen over de mogelijke
aanwezigheid van Winti. Als dit wordt nagelaten dan zal Winti weinig boven tafel komen in
de behandeling. Als er sprake is van Winti wordt dit door de Surinaams-Creoolse
gemeenschap bevestigd en gesteund. Indien dit niet het geval is en alleen de cliënt ervan
overtuigd is bezeten te zijn, gaat het veelal om iemand met een typisch psychiatrische stoornis
bijvoorbeeld schizofrenie.
Een valkuil is bepaalde verschijnselen direct te bestempelen als psychotisch. Voor veel
Surinaamse cliënten is het niets bijzonders om geesten te horen of te zien of het gevoel te
hebben dat andere mensen kwaad willen/kunnen doen. Het is dan ook opvallend dat deze
cliënten vaker schizofreen worden genoemd. De SPV zal er dus voor moeten waken dat niet
alle verschijnselen zomaar als psychotisch bestempeld kunnen worden en dat Surinaamse
cliënten ruimte moeten krijgen om het verschijnsel bij zichzelf anders te verklaren.

Hoofdstuk 3 Differentiaal diagnostiek; symptomen en verschillen tussen psychose en
trance.
Inleiding
Vaak wordt er bij iemand die in een trance verkeert, de verkeerde diagnose gesteld. Het wordt
dan ten onrechte een a-typische psychose genoemd. Een trance is een toestand gebonden aan
strenge regels, het gedrag van de bezetene staat onder externe, rituele controle en ook interne
zelf controle. De Winti die een individu bestijgt tijdens een trance, stelt hem in staat dingen te
doen die onder normale omstandigheden meestal worden onderdrukt of onmogelijk zijn.

3.1. Schematisch overzicht Psychose en Trance
Uit volgend schema valt af te leiden, hoeveel verschil er is tussen psychose (psychiatrisch
ziektebeeld) en trance (Winti-Verschijnsel).
PSYCHOSE
1. Duurt in de regel langer. Verdwijnt vaak
na medicatie
2. Wanen op de voorgrond
3. Depersonalisatie: "Ik ervaar mijn innerlijk beleven niet als van mijzelf"
4. Terugtrekken in eigen wereld
5. Ontstaan op basis van stoornis in de
"ik-funktie"
6. Ontstaan als gevolg van draaglast-, spankracht-, evenwichtstoornis (of ontstaat als
draaglast de draagkracht overtreft)
7. Regulatie en integratiestoornis van het
Driftleven
8. Vaak chaotisch handelen op basis van de
psychose
9. Vaak verhoogd associatief denken
10. Pijngevoel intact, ontvankelijk voor pijn
en alcohol
11. Innerlijke splitsing van normaal en
psychotisch deel van het ik.
12. Helder bewustzijn

TRANCE
1. Kortdurend. Verdwijnt na ritueel
2. Hallucinatie/zintuiglijke belevingen
3. Wel te beleven, als deel van zichzelf
4. Uitdragen eigen wereld
5. Ontstaan op basis van culturele-religieuze
achtergrond en door specifieke
beïnvloeding.
6. Niet van toepassing. Ontstaan door
beïnvloeding van een godheid, hetzij
spontaan, hetzij door tussenkomst van een
priester.
7. Remmingen worden kortdurend
Opgeheven
8. Vaak gerichte handeling verrichten.
Mensen praten in een vreemde taal die ze
zelf niet eens kennen
9. Logisch denken. Adequate reactie op het
gedragspatroon van anderen.
10. Geen pijngevoel. Verminderde pijnreceptie. Niet ontvankelijk voor pijn en
alcohol.
11. Geen splitsing
12. Verlaagt of vernauwd bewustzijn.
Uitschakeling van bewustzijn.
13. Geen angst

13. Psychose gaat gepaard met hevige
angstgevoelens
14. Mutisme (stomheid) langdurend
14. Kortdurend
Schema van Henri Stephen

Overigens beschikt men, om het verschil tussen trance en psychose hard te maken, eigenlijk
slechts over een duidelijk middel. Men zal een behandelingsvorm of techniek moeten
gebruiken om te kijken wat voor invloed dit heeft op de toestand van de patiënt.
Proefondervindelijk toont men dan de oorzaak van de problematiek aan. Behandelt men
iemand die verward is met behulp van Wintirituelen, onder leiding van een medicijnman, en
de toestand van de patiënt keert zich ten goede, dan mag men stellen dat de oorzaak van de
problemen van Winti-aard waren. Behandelt men een verward iemand met behulp van
psychiatrische methoden en de patiënt herstelt, dan mag men stellen dat de problematiek van
psychiatrische aard was. Men moet er echter op bedacht zijn dat er ook combinaties mogelijk
zijn. Door steeds een invalshoek tegelijk te gebruiken kan men het ander eventueel uitsluiten.
Door het stellen van een goede diagnose kan er adequate hulpverlening plaatsvinden.
De moderne psychiatrie beschrijft haar ziektebeelden volgens de Amerikaanse DSM-4
(Diagnostic and Statical Manual, vierde uitgave). Dit stelsel van psychiatrische stoornissen
kent duidelijke maatstaven voor de diverse ziekten, maar is niet geschikt voor niet-westerse
culturen.
Als we de twee gedragsinterpretaties naast elkaar plaatsen, ontstaat de volgende opstelling:
Kromanti-trance (luchtgod)
Grootheid, irritatie, dreiging
Grootheidswaan, ontremming lichamelijke
onrust, waarnemingservaring,
zintuiggevoeligheid
Diergedrag, vreemde namen en afwezige
indruk

Foutieve DSM-4 diagnose
Manische episode
Schizofrene episode

Dissociatieve stoornis

Normaal gesproken zal boven beschreven gedrag na afloop van een ritueel verdwijnen. Maar
ook als het spontaan optreedt, zal niet langer dan enkele uren duren. De kans dat het een
manie wordt is aanwezig, vooral als de omgeving verkeerd reageert op het ogenschijnlijk
dreigende en drukke optreden. Anders is het, wanneer de persoon druk praat en duidelijk
maakt dat zijn denken wordt beheerd door externe krachten, bijvoorbeeld de angst om onder
invloed te staan van stralen uit apparaten. Als de persoon daarbij beweerd God te zijn, zijn er
ook redenen om aan te nemen dat er sprake is van schizofrenie.
Het gedrag van iemand die door de Vodu (aardgeest)-Winti in bezit is genomen en in trance is
geraakt, kan gemakkelijk verward worden met een hysterische aanval. Ook wordt wel aan een
aanval van epilepsie gedacht. Er is echter geen sprake van een tongbeet en urinelozing.
Desondanks is het toch wel zinvol om als hulpverlener aan deze mogelijkheden te denken,
ook wanneer men op de hoogte is van de gedragingen die de Vodu-Winti kan oproepen. Bij
de Apuku (bosgeest)-trance is binnen de psychiatrische diagnostiek verwarring mogelijk door
de lichamelijke onrust in combinatie met schijnbare zelfoverschatting en ontremming naast
afwerend en imponerend gedrag. Dit kan soms zo bizar zijn, dat de omstanders angstig
worden. De persoon in kwestie kent echter geen angst . Genoemde verschijnselen kunnen
doen denken aan een hypomane toestand. Voor de hulpverlener is het van belang bij alle
psychiatrische beelden aan Apuku te denken. De Apuku is namelijk de aap onder Winti. In de

geneeskunde spreekt men ook wel over het proteuze karakter van een aandoening. Hiermee
wordt bedoeld, dat een aandoening zich op vele manieren kan uiten.

3.2. Trance en psychose in historisch perspectief
Opvallend is dat Wintiproblemen met een trancetoestand zich vaker voordoen in de maand
juli en in de periode rond de jaarwisseling. In juli viert men de afschaffing van de slavernij.
Aangezien de vooroudergeesten een belangrijke rol spelen in het hier en nu, zullen ze zich in
deze maand vaker doen gelden. Ze hebben een grote invloed op het leven van hun
nakomelingen. Aan het einde van het jaar zoeken de Winti en de vooroudergeesten hun
nazaten op, omdat deze meer traditionele rituelen moeten uitvoeren. Deze rituelen zijn
bedoeld om dankbaarheid uit te drukken en steun te vragen voor het nieuwe jaar. De
psychiatrie kent deze tijdsgebondenheid niet, hoewel volkswijsheden dit wel beweren (het
komen en vallen van de blaadjes). Wanneer men wat langere perioden bekijkt kan men binnen
de psychiatrie de inhoud van wanen wel koppelen aan de actualiteit. Zo waren er in de jaren
vijftig veel wanen over seks, in de jaren zestig veel Messiaswanen, in de jaren zeventig veel
wanen en hallucinaties met betrekking tot straling en de laatste jaren spelen veel wanen zich
af rond het thema aids. Dit lijkt te maken te hebben met angst voor het vreemde of de dreiging
die het tijdsgewricht met zich meebrengt.
3.3. Angst
Een centraal kenmerk binnen de Winti en de psychiatrie is angst. Wordt de angst veroorzaakt
door een psychiatrische stoornis dan uit deze zich meestal in lichamelijke klachten: zweten,
trillen en dergelijke. Patiënten kunnen meestal niet vertellen dat ze angstig zijn, laat staan dat
ze het waarom van hun angst weten. Dit verschijnsel wordt diffuse angst genoemd. De angst
bij de psychiatrische patiënten wordt meestal veroorzaakt door hallucinaties of wanen, beide
meestal met agressieve inhoud die zich richt op de patiënt (boze stemmen horen, het idee
vergiftigd of achtervolgd te worden).
Binnen de Winti wordt angst meestal veroorzaakt door een magisch denken, dat men niet kan
stoppen. Enkele bronnen van angst zijn:
• Mysterieuze sprookjes die men als kind hoort zoals verhalen van vroeger die
duidelijke waarschuwingen en dreigementen bevatten.
• Het donker, de nacht.
• Wroeging.
• Heilige plaatsen en voorwerpen: heiligschennis.
• Wisi (zwarte magie) en dreiging van Wisi door anderen: zwarte magische voorwerpen.
• Kroi (beïnvloeding om liefde te winnen)
Bekendheid met de herkomst van de angst wil niet zeggen dat die angst minder ernstig is,
integendeel. Een groot verschil is echter dat de angst met behulp van een Wintiritueel
opgeheven kan worden. Binnen de psychiatrie bestrijdt men angst meestal met medicatie en
geruststelling.

Hoofdstuk 4. De daadwerkelijke erkenning, herkenning en bejegening in de praktijk.
Inleiding
Dit hoofdstuk gaat over de daadwerkelijke herkenning en de rol van SPV'en in de diagnostiek
en behandeling.
In de praktijk wordt er wel gestreefd naar samenwerking met andere genezers maar veelal
alleen als de cliënt dit zelf aangeeft. De SPV neemt hier meestal geen actieve houding in aan.
Als de cliënt zelf de ziekte als bovennatuurlijk bestempelt dan zal in de praktijk de diagnose
door een psychiater uitgezocht worden. Echter door tijdgebrek, drukte en onervarenheid en de
klinische westerse blik is het eenvoudiger om medicatie te geven of weer andere medicatie uit
te proberen dan direct aan de mogelijkheid van Winti te denken. Zo wordt Winti niet
daadwerkelijk erkend of in ieder geval onvoldoende erkend.
Als er wel sprake is van Winti dan zal de cliënt via een Winti deskundige doorverwezen
moeten worden en zal er een Bonuman geraadpleegd moeten worden voor concrete toetsing
en concretisering. De Lukuman stelt de diagnose met behulp van zijn bovennatuurlijke gave.
Bij de diagnose is altijd sprake van een van de volgende oorzaken:
• Een gespannen situatie tussen de ziel en het individu en een van zijn bovennatuurlijke
ouders (Kra en Djodjo).
• Een gespannen situatie tussen het individu en zijn vooroudergeest.
• Een gespannen situatie tussen het individu of zijn familiegoden.
• Een boosaardige geest of lagere god.
• Een boosaardige magie.
De Bonuman kan met rituele handelingen mensen genezen van allerlei kwalen, daarnaast is de
Bonuman de belangrijkste schakel tussen Winti en de aardse man. Het instrumentarium van
de Bonuman omvat de volgende onderling samenhangende elementen:
• Het woord
• De wassing
• Magische dranken
• Rituele maaltijden
• Dansrituelen
• Sieraden
Het doel van de technieken is de gespannen situatie tussen de cliënt en de sociale omgeving
op te heffen en de banden tussen sociale collectiviteit en de goden en de vooroudergeesten
weer aan te sterken en gunstig te stemmen.

4.1.

De rol en de bijdrage van de SPV in de diagnostiek en behandeling.

De SPV moet bij een behandeling/begeleiding van mensen met een Surinaams Creoolse
afkomst rekening houden met andere dan Westerse uitingswijzen (symptomen) en met andere
interpretaties.
Zij/hij moet informeren of er misschien sprake kan zijn van Wintiproblemen. Kennis van
Winti is dan noodzakelijk om iets aan de problemen te kunnen doen. De SPV hoeft zelf geen
expert op dit gebied te zijn, maar kan de hulp van een Bonuman (Wintideskundige) inroepen
en proberen samen met hem/haar een oplossing te vinden. Omdat niet met zekerheid
vastgesteld kan worden dat elke Bonuman over de juiste kennis en ervaring beschikt, kan er

niet willekeurig doorverwezen worden. In Amsterdam, RIAGG Zuid Nieuw West, is een
deskundige (mevrouw Pengel) werkzaam als SPV en Winti deskundige. Ook kunnen cliënten
worden doorverwezen of kan er om een consult worden gevraagd.

Conclusie
Er wordt door de SPV te weinig rekening gehouden met Winti. De problemen worden niet
begrepen en veelal ten onrechte aangezien voor bijvoorbeeld een psychose of een andere
psychiatrische stoornis.
De SPV zal kennis moeten hebben van de culturele achtergrond en rekening moeten houden
met het feit dat ziekte en gezondheid bij Surinaamse cliënten veelal in het teken staan van
Winti. In de praktijk betekent dit dat de SPV actief zal moeten vragen naar de mogelijkheid
van Wintiproblematiek. Dit vormt veelal een ingang in de relatie met de cliënt en zo kan er
adequaat ingegaan worden op de problematiek. Zo worden verkeerde interpretaties
voorkomen.
Het blijkt dat scholing onvoldoende is, ook de attitude en de "blik" van de SPV moet
veranderen. Daarom zou een cultureel gemengd team goed zijn omdat er dan blijvend
gewezen kan worden op de andere invalshoeken en iedereen alert blijft.

Aanbevelingen
1. Er ontstaan nogal wat problemen bij de vergelijking van de Winti-benadering en de
psychiatrische benadering. Daarom zou het goed zijn als de hulpverlening
bovennatuurlijke ziekten als variant van bekende psychiatrische stoornissen zou
interpreteren en Wintibehandeling als variant van bekende psychiatrische behandeling.
2. Het zou goed zijn als er meer samenwerking cq overeenstemming komt met erkende
Bonumannen en Lukumannen over deskundigheidseisen, controle en tarieven.
3. Er zal meer gewerkt moeten worden in een cultureel gemengd team zodat de
"klinische blik" doorbroken wordt en bovennatuurlijke ziekten serieus genomen
worden en uit andere invalshoeken behandeld kunnen worden. Dit vergt een
attitudeverandering van de SPV.
4. Er moet voor gewaakt worden dat niet elk probleem als cultureel bestempeld wordt. Er
kan wel degelijk sprake zijn van een psychiatrisch beeld, dit zal altijd uitgesloten
moeten worden.
5. Samenwerking met Wintideskundigen is voor de SPV noodzakelijk.
6. Er moet meer aandacht zijn voor Winti tijdens opleidingen binnen de
gezondheidszorg.
7. Surinaamse cliënten zouden mondiger moeten worden zodat deze opkomen voor de
Wintiproblematiek
8. De Wintibehandeling zal erkend moeten worden door de ziektekostenverzekeraars.
Tot dusverre is hierover helaas geen beleid ontwikkeld en moeten de cliënten zelf hun
behandeling betalen. Het zou goed zijn als Wintibehandelingen erkend zouden worden
als alternatieve geneeswijze. En dat in eerste instantie de behandelingen vergoed
worden als blijkt dat het ernstige stoornissen betreft die met de huidige psychiatrische
behandelingen niet of nauwelijks te verbeteren zijn en waarbij verwacht wordt dat
Wintibehandeling veilig en effectief zal zijn.
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