
Woord vooraf

Het is niet gering. Dit jaar zullen zo'n 6o.ooo mensen hun koffer-
tje pakken voor een psychiatrische opname en meer dan 250.000
de telefoon om een afspraak met de RIAGG to maken. De Neder-
landse geestelijke gezondheidszorg zal op 31 december 1995 meer
dan 750.000 mensen in behandeling hebben gehad, 5% van de
bevolking. Mensen met depressies, mensen die stemmen horen of
de straat niet meer op durven, oude mensen die dement geworden
zijn, jonge mensen die vastlopen op school, in het werk of in hun
relatie, gezinnen die hun conflicten niet meer zelf kunnen oplos-
sen, mannen en vrouwen die verslaafd zijn aan alcohol en drugs.

Het zijn dit jaar weer meer mensen dan het jaar daarvoor en
ieder jaar opnieuw menen hulpverleners met ernstiger problemen
to maken to krijgen. Dat geldt ook voor de huisartsen, die als
poortwachter van de gezondheidszorg nog een veelvoud to zien en
to horen krijgen aan psychische en psychosociale problemen. Per
iooo patienten telt de huisarts elk jaar zo'n 250 psychische stoor-
nissen, daarvan ziet hij er ongeveer 18o in zijn spreekkamer, 140
ervan herkent hij als psychische problematiek en de meeste daar-
van behandelt hij zelf. De problemen zijn niet altijd zodanig of
zo ernstig, dat de gespecialiseerde hulpverlening van de geestelij-
ke gezondheidszorg er aan to pas moet komen, maar vaak toch zo
erg dat er van plezier in het leven, in de liefde en op het werk geen
sprake meer is.

De psychiatrische epidemiologie van Nederland wijkt niet of
van die van andere hoogontwikkelde westerse landen, al is het in
Nederland door de goede sociale verzekeringen voor meer mensen
mogelijk ook hulp to vinden voor hun problemen. Wij hebben een
grotere geestelijke gezondheidszorg, maar niet meer leed dan
anderen. Elders vinden mensen vaak minder hulp voor hun pro-
blemen, verschijnen de problemen in een andere gedaante of blij-
ven het problemen van het eigen gezin of de eigen familie. In
Frankrijk doet men niets voor drugverslaafden, in Italie bestaat
nauwelijks hulp voor kinderen en jongeren met psychische pro-
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blemen, in Engeland is psychotherapie in de National Health
Service moeilijk to krijgen, in de Verenigde Staten leiden finan-
ciele beperkingen tot gemiddeld zeer kortdurende psychiatrische
opnames, in Duitsland is de psychogeriatrische zorg nogal achter-
gebleven en in Belgie zijn weinig psychiatrische tussenvoorzienin-
gen. Bijna overal is bet medicijngebruik veel hoger dan in Ne-
derland, vaak is ook bet suicidecijfer hoger, zitten er meer mensen
- ook psychiatrische patienten - in de gevangenis of worden zie-
kenhuisbedden gebruikt voor de opvang van demente bejaarden.

Voor de hele geneeskunde - ook voor de psychiatric - geldt dat
er nu veel meer kan dan vijftig jaar geleden, maar tegelijkertijd is er
aan bet einde van de twintigste eeuw net als in de eerste helft van
de negentiende eeuw - voor de opkomst van de moderne genees-
kunde - bet gevoel dat de problemen sneller groter worden dan er
oplossingen in de vorm van effectieve therapie of preventie be-
schikbaar komen. Dat is de paradox van een gemiddeld zeer goede
volksgezondheid en een gemiddeld heel goede gezondheidszorg:
het aantal zieken wordt niet minder, betere behandelingsmogelijk-
heden leiden tot meer behandelingen en de ernst van de ziekten
neemt alleen maar toe. Hoe gezonder een bevolking als geheel, hoe
groter de behoefte aan gezondheidszorg.

Psychische problemen zijn niet gelijk over de bevolking ver-
deeld. Achter de hoge absolute aantallen gaan veel minder grote
aantallen mensen schuil en over meerdere jaren gezien blijkt psy-
chische problematiek zich hardnekkig op to houden in een relatief
klein deel van de bevolking. Over bet hele leven gezien krijgt waar-
schijnlijk ongeveer een derde van de bevolking met, zoals dat beet,
diagnostiseerbare en behandelingsrelevante psychische stoornis-
sen to maken. Voor een dertigste deel, ergens tussen de 3 en 4%
van de bevolking, zal dat ook langdurige en ernstige beperkingen
in bet persoonlijke en sociale functioneren met zich meebrengen.
In de psychiatrisch-epidemiologische gegevens die aan bet begin
van dit stukje vermeld staan, is dat niet to zien. Daar worden nog
to veel alleen afzonderlijke psychische stoornissen en behande-
lingsepisodes geteld, terwijl bet juister zou zijn uit to gaan van
mensen met psychische problemen. Dan zal ook blijken dat de
problematiek niet tot een episode en een stoornis beperkt blijft.
Een groot deel van de psychiatrische opnames zijn heropnames,
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het merendeel van de chronische patienten in de psychiatrie be-
staat uit mensen met schizofrenie. Op zich is schizofrenie een
zeldzame ziekte, maar omdat ze zich meestal al vrij vroeg manifes-
teert - omstreeks het twintigste jaar - en lang merkbaar blijft, is
het aantal patienten met schizofrenie toch groot. Depressies daar-
entegen komen veel meer voor, maar vaker pas later in het leven,
gedurende een kortere periode en met een redelijk goede behan-
delbaarheid. In de geestelijke gezondheidszorg wordt men zo
tegelijkertijd geconfronteerd met veel nieuwe gezichten en veel
oude bekenden. Bij elkaar leidt dat tot een groot en groeiend be-
roep op de hulpverlening.

Moeilijk heeft iedereen het wel eens, maar heel moeilijk heb-
ben maar relatief weinigen het altijd. Het leven zelf kan moeite
kosten, maar soms is er ook sprake van `onze moeite om met moei-
lijke mensen to leven', zoals de Groningse hoogleraar psychiatrie,
prof. dr. R. Giel, het eens treffend omschreef. Weerbarstigheid is
een kenmerk van psychische ziekten en van psychisch zieken: het
vermogen tot aanpassing is verminderd of afwezig. Ziekte-inzicht
ontbreekt vaak en zelfs wanneer er een bereidheid is tot verande-
ring, houdt dat nog Been garantie van verbetering in. De mogelijk-
heden van psychiaters, psychotherapeuten, psychologen, maat-
schappelijk werkers en verpleegkundigen om daar wat aan to
doen, zijn wel toegenomen en nemen nog steeds toe, maar blijven
onvermijdelijk beperkt. Medicamenteus is er al veel mogelijk,
maar er zijn altijd min of meer vervelende bijwerkingen en vaak is
het effect tijdelijk of in ieder geval partieel. Er zijn veel psychofar-
maca beschikbaar om psychotische symptomen weg to nemen,
maar aan schuwheid, verlegenheid, onhandigheid of traagheid is
weinig to doen. Psychotherapie helpt, maar niet bij iedereen, vaak
niet voor altijd en nooit voor alles.

Over oorzaken, achtergronden en ontwikkeling van psychische
stoornissen is nog altijd maar weinig bekend. Zelfs als er sprake
lijkt to zijn van een duidelijk biologische (schizofrenie) of sociale
(psychotrauma) oorzaak van de problematiek, blijven er nog altijd
veel onbeantwoorde vragen of blijkt de sociale oorzaak toch weer
een biologisch fundament (`kwetsbaarheid') en de biologische
oorzaak weer een sociale uitlokker (`crisis') nodig to hebben. Wat
we weten, is nog altijd afgeleid van wat we zien en wat we horen:
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het verhaal van ongelukkige mensen, die in gedrag en gevoel ern-
stig afwijken van wat als normaal geldt, en die daar zelf onder lij-
den of waar anderen onder lijden. Objectief to meten, los van de
persoon van de patient en van de hulpverlener, valt er nog niets en
niet weinigen houden het `nog' hier voor overbodig en zelfs onge-
past, omdat het een ontkenning betekent van het bijzondere
karakter van psychische problematiek en de hulpverlening daar-
bij. In de geestelijke gezondheidszorg gaat het altijd zowel om de
`brain' als om de `mind', en daarmee om personen; de patient, zijn
sociale omgeving, de hulpverlener.

De psychiatrie en in ruimere An de geestelijke gezondheids-
zorg weet al veel van zieke mensen, maar nog weinig van psychi-
sche ziekten op zich. In de praktijk gaat het vooral om de zieken, in
het onderzoek om de ziekten. Daar is in de fundamentele zin van
het woord nog weinig over bekend en het blijft moeilijk op dit
gebied voortgang to boeken, omdat de psychiatrie bijna per defi-
nitie geen eenvoudige ziektes kent. Eenvoud is meestal monocaus-
aal en in ieder geval nooit sociaal, in de zin van mede afhankelijk
van gedrag. Waar dat in het spel komt, neemt met de complexiteit
ook de weerbarstigheid toe. Wie daaruit leest, dat het dan dus ook
weer onvermijdelijk wordt meet aandacht to geven aan de zieke, de
patient, heeft gelijk.

Weerbarstigheid is een uitdaging, in het geval van de psychische
ziekten voor hulpverleners, voor onderzoekers, voor patienten en
voor wie bij hen betrokken is. De psychische stoornis is theorie en
methodologie de baas gebleven, de patient met psychische proble-
men is zelfs wanneer hij het wil, niet yrij om to veranderen in de
gewenste richting; hulpverleners en . familieleden zijn meestal
onmachtig de loop van het ongeluk to keren. Toch blijft er de
hoop, dat er minstens iets gedaan kan worden, al is het maar de
verwijdering van obstakels voor herstel. Steeds is er ook de ver-
wachting dat de wetenschap uiteindelijk in staat zal zijn de weer-
barstigheid haar geheimen to ontfutselen.

Weerbarstigheid, de hechtheid van het ongeluk als het gaat om
de `echte' psychiatrie en de gehechtheid aan het ongeluk als het
gaat om de `echte' neurosen, is een verbindend thema in dit boek.
Het is een thema dat meer herkend dan gezocht is bij de selectie en
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de bewerking van de verschillende hoofdstukken. Het is ook het
verhaal van mijn groeiende fascinatie voor een wereld, waarin ik
als theoretisch socioloog toch min of meer toevallig als onderzoe-
ker en adviseur ben terechtgekomen. In de jaren dat ik op bet
Nederlands centrum Geestelijke volksgezondheid (NcGv) werkte
als hoofd van de onderzoeksafdeling (1977-1992), veranderde bet
landschap van de geestelijke gezondheidszorg in Nederland volle-
dig. Onderzoek heeft daar een bijdrage aan geleverd, niet alleen
door de veranderingen to helpen voorbereiden en to begeleiden,
maar ook door to beschrijven en to interpreteren wat er aan ont-
wikkelingen to zien was. Sociologen hebben de taak 'modernise-
ring' als proces en als produkt to verklaren, met andere woorden,
de bewoners van een `wereld' to helpen zin to geven aan de veran-
deringen in hun wereld.

Sociologic is in mijn opvatting minder een wetenschap met een
specifiek object dan een manier van kijken op zoek naar een object.
Voor mij is de verbinding met de geestelijke gezondheidszorg en
vooral de psychiatrie een snort `Wahlverwandschaft' geworden:
bet object is mij minstens zo lief geworden als de sociologische
visie mij eigen is gebleven.
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Een vreemde geschiedenis
Over mat veranderde

en mat hetzelfde bleef

in de psych iatrie

I. EEN EENZAME GESCHIEDENIS

De psychiatrie is niet op zaal begonnen. Het beeld van het traditio-
nele psychiatrische ziekenhuis wordt nog steeds bepaald door
grote en overvolle zalen zonder enige privacy of gezelligheid. In
Nederland zijn zulke plekken nauwelijks of niet meer terug to vin-
den. We kennen bet beeld van foto's en uit films en we kunnen bet
nog zien in de museums of madness van Midden- en Oost-Europa:
de psychiatrische ziekenhuizen uit de Duitse en Oostenrijks-
Hongaarse keizerrijken, die honderd jaar geleden modern waren
en sindsdien niet meer wezenlijk zijn veranderd of gemoderni-
seerd.

Toch ligt het begin van de psychiatric niet daar. Het begin ligt
in de geindividualiseerde opsluiting, zoals in Utrecht, waar dank-
zij een legaat van Willem Arntsz bet stadsbestuur meer dan 5oo
jaar geleden bij de Nicolaaskerk een gasthuis kon bouwen met
daarbij 6 dolhuisjes `tot behoefte ende tot profijt der amen, ellen-
digen, dollen ende rasenden menschen'. De dolhuisjes waren een
soort buitenisoleercellen, zes kleine hokjes waarin de `dollen ende
rasenden menschen' konden worden opgesloten, met een stoof als
verwarming en een gat als sanitaire voorziening. Door een luik
kregen ze hun eten en drinken aangereikt, op de grond lag wat stro
om op to slapen. De huisjes stonden op een binnenplaatsje, voor
de bezichtiging werd een kleine vergoeding gevraagd. Soms
waren de gekken het middelpunt van een kermisachtige toestand
en werden ze in een kooi door de stad rondgereden.

Behandeld werden de bewoners van de huisjes niet, ook in bet
gasthuis was van behandeling in de huidige zin van het woord
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geen sprake. De gasthuizen waren tijdelijke verblijfplaatsen voor
zieken, zwakken, gebrekkigen, armen, zwervers en ouden van da-
gen. Wat er geboden werd, was een bescheiden verzorging en een
veilig verblijf, meer in de geest van het Leger des Heils nu dan van
een gewoon ziekenhuis of verpleeghuis. Rijke mensen kwamen
niet in het gasthuis terecht, zij beschikten over de middelen om
zelf verzorgers aan to stellen en hadden bovendien huizen die
ruim en comfortabel genoeg waren om zieke of zwakke gezinsle-
den to verzorgen.

Ook het in de zeventiende eeuw gebouwde grote Dolhuis in
Amsterdam was nog niet gedacht als een zalencomplex, maar als
een gevangenis of een klooster, met tientallen cellen rond enkele
binnenplaatsen. Door gebrek aan ruimte moesten de cellen gelei-
delijk aan wel steeds vaker door meer dan een persoon bewoond
worden. In steden waar geen speciale voorzieningen voor krank-
zinnigen konden worden gebouwd, vinden we zelfs al vrij vroeg
door de nood gedwongen vele patienten in een ruimte bij elkaar.
Niettemin is het zalensysteem, dat zo typerend lijkt voor het psy-
chiatrisch ziekenhuis, pas in de negentiende eeuw in zwang ge-
komen, evenals, zij het nog weer later, de bouw van ruimtelijk
gescheiden paviljoens ten behoeve van gekken van een soort of
geslacht.

Het is met onterecht de dolhuizen met gevangenissen to verge-
lijken, medische inrichtingen waren het zeker niet. Zelfs zo weinig
dat nog in i8o8 de hofarts van Lodewijk Napoleon, Jan Bleuland,
de opname van een depressieve vrouw in het Willem Arntsz Huis
weigerde, `omdat ze niet dol was en medische hulp nodig had. De
ziekte was dus naar zijn oordeel geen grond voor opname en
bovendien zou een opname de medische behandeling van de pro-
blemen van de vrouw maar in de weg staan. Het Willem Arntsz
Huis, toen al een respectabel gebouw en niet meer een rijtje cellen,
bleek zo ook in de ogen van een van zijn eigen regenten geen
behandelingsinstituut, maar uitsluitend een asiel to zijn.

i
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2. VREEMD GEDRAG EN GEDWONGEN OPNEMING

De voorlopers van de huidige psychiatrische ziekenhuizen waren
aanvankelijk weinig meer dan gedwongen en gesloten verblijven
voor mensen, die een gevaar bleken to zijn voor anderen of voor
zichzelf. Ze waren bedoeld voor patienten die in hoge mate onbe-
rekenbaar waren in hun gedrag, zonder aanleiding andere burgers
aanvielen, brand stichtten, huisraad kapot sloegen of zich bij
voortduring onzedelijk gedroegen. Zulke mensen waren er niet zo
veel: in de zeventiende eeuw in Utrecht gemiddeld minder dan 20
en in Amsterdam minder dan i oo.

De specifieke functie van de dolhuizen werd ook symbolisch
heel nadrukkelijk tot uiting gebracht. In de binnentuin van het
Amsterdamse Dolhuis stond een groot en dramatisch beeld van de
`razernij', een naakte vrouw met wijd opengesperde mond, die
zich in bochten wrings en haar lange haren probeert uit to rukken.
Het beeld staat nu in het Rijksmuseum. De nog in bet huidige
ziekenhuis bewaard gebleven gevelsteen van het middeleeuwse
Reinier van Arkelgesticht in Den Bosch laat eveneens afbeeldin-
gen zien van patienten die in razernij verkeren, diep wanhopig en
suicidaal zijn of tekenen van ontremde zwakzinnigheid en demen-
tia paralytica vertonen. Zulke mensen zijn er altijd geweest, maar
pas toen de eerste dorpen en marktvlekken tot steden begonnen uit
to groeien, werden zij, of eigenlijk werd hun gedrag, een probleem.

Het is daarom eigenlijk niet eens zo belangrijk wat precies de
diagnose van de afgebeelde patienten is, al heeft men dat later wel
proberen to reconstrueren. Relevant zijn vooral de symptomen,
op grond waarvan zij uiteindelijk opgesloten moesten worden. In
de dolhuizen treffen we alleen die mensen aan, die door hungedrag
laten blijken dat zij de alledaagse orde van het nog jonge stedelijke
samenleven en bet zich geleidelijk ontwikkelende gezinsleven niet
aankunnen, zonder dat dit gedrag toegeschreven kan worden aan
boosaardige opzet (criminelen), to veel drank of opzettelijke aan-
dachttrekkerij, zoals bij potsenmakers. Voor de negentiende eeuw
ging het in hoofdzaak om gedrag in het openbaar dat naar zijn aard
opvallend en opmerkelijk was, onverklaarbaar en onbegrijpelijk
leek, onredelijk en oninvoelbaar bleef, terwijl tegelijkertijd de in-
druk bestond dat dit gedrag onvrijwillig, onbeheersbaar en onwil-
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lekeurig plaatsvond. De ander kon er dus niets aan doen, maar zijn
gedrag was intussen zo onaanvaardbaar en oncorrigeerbaar, dat de
burgerlijke autoriteiten zich in bepaalde gevallen wet verplicht
voelden om tot opsluiting over to gaan. Dokters hadden daar wei-
nig of niets mee to maken; hun taak was het vooral om op de Iicha-
melijke gezondheid van de patienten to letten.

Dit betekent overigens niet dat de psychiatrische diagnostiek
beperkt bleef tot hinderlijk gedrag. Het spectrum van wat wij nu
psychiatrie noemen was ook toen at veel rijker geschakeerd, maar
relevant voor gedmongen opsluiting waren alleen die gevallen die
door hun gedrag in het openbare leven hinderlijk bleken to zijn.
Dat aspect is eigenlijk tot in deze eeuw bepalend gebleven voor de
opnamepraktijk van de inrichtingspsychiatrie. Tot na 190o was in
Nederland een vrijwillige psychiatrische opname zelfs vrijwel
onmogelijk: een opneming geschiedde gedwongen en op last van
de burgerlijke autoriteiten. De zorg voor depressieve en angstige
patienten, in bet algemeen voor mensen die meer zichzelf dan
anderen tot last waren, was geen taak van de overheid, maar van de
familie. Rijke mensen waren daarbij in het voordeel, omdat zij ook
voor lastige of onmogelijke familieleden meestal zelf de nodige
maatregelen konden treffen, indien nodig konden zij hen laten
opnemen in een rusthuis of sanatorium, of op de comfortabele
klasseafdeling van een gesticht. Het echte dolhuis, inmiddels uit-
gegroeid tot gesticht en ten slotte zelfs ziekenhuis geworden, was
er niet voor hen, maar voor de `armen, ellendigen, dollen ende ra-
senden'.

Overlast en armoe zijn de twee gemeenschappelijke kenmer-
ken geweest van de patienten uit de vroegste inrichtingspraktijk
en dat is vandaag in veel gevallen en in de meeste landen nog
steeds zo. Niet de oorsprong van de psychiatrische problematiek,
maar de oorsprong van de psychiatric zelf is sociaal van karakter:
het gaat om voor anderen onaanvaardbaar gedrag van mensen die
uit zichzelf niet anders kunnen. De (inrichtings-) psychiatrie
heeft eerst en vooral to maken met de onwillekeurige, ernstige en
herhaalde overtredingen van de regels van de samenleving en van
het samenleven. Dat blijft de basis en de kern van de praktijk van
alle psychiatrie, at het andere is daar later aan toegevoegd.
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3. NIEUWE OPVATTINGEN

Dat de opvattingen over wat er met mensen met een gestoord ge-
drags- of gevoelsleven moet gebeuren door de tijd heen veranderd
zijn, sluit niet uit dat er toch een behoorlijke mate van consensus
tussen tijdperken en culturen is over bet gedrag en bet gevoel waar
bet om gaat. In Europa maakte men in de middeleeuwen al onder-
scheid tussen de zwakzinnige en de krankzinnige, maar ook tussen
mensen die buiten zinnen zijn en mensen die buiten zichzelf zijn,
tussen zwaarmoedige mensen en mensen met denk- en waarne-
mingsstoornissen. `Vreemd gedrag' werd wel degelijk als zodanig
herkend en degene die dit gedrag vertoonde, werd meestal ook wel
als `ziek' beschouwd. `Vreemde gevoelens', heftige angst of diepe
zwaarmoedigheid werden eveneens als afwijkend herkend en
soms probeerde men daar ook wel wat aan to doen, maar anders
dan bij verstoord gedrag lag hier geen taak voor de overheid.

Dit redelijke inzicht in `onredelijk' gedrag of gevoel sluit niet
uit, dat er soms ook vrees voor hekserij meespeel-
de. Toch is dat bij de overheid en de deskundigen van toen nooit
een overheersend gevoel geweest, zeker niet in Nederland. In veel
opzichten was het beeld van de psychopathologie toen al heel ge-
differentieerd. Het grote verschil is eigenlijk dat bet sociale en
gedragsmatige aspect al in de middeleeuwen herkend en erkend
werd, terwijl de binnenkant van de gekte, bet psychische en ge-
voelsmatige aspect pas aan het eind van de negentiende eeuw als
uitgangspunt voor de behandeling belangrijk werd. Het verhaal
van de `gek' als uitdrukking van wat er in hem omgaat, kreeg toen
pas betekenis, al is het inmiddels ook duidelijk dat er aan veel gekte
toch weinig verhaal zit. Daar waar wel een verhaal is, blijkt meestal
geen sprake van `gekte' in de traditionele zin van het woord.

Hoewel dokters vanaf bet begin betrokken zijn geweest bij de
opvang van mensen met psychische problemen, was hun eerste
opdracht niet het behandelen van deze problemen op zich. De aan
de dolhuizen en later ook de gestichten verbonden artsen hadden
eerst en vooral tot taak toe to zien op bet lichamelijk welbevinden
van de patienten. Interessant is ook dat de eerste ideeen over de
behandeling van psychische problematiek wel van geneeskundi-
gen kwamen, maar toch eerder een pedagogisch dan een medisch
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karakter hadden. De moral treatment van het begin van de negen-
tiende eeuw stelde de persoonlijke relatie met de patient centraal
en zocht vooral een heilzame werking in bet inspirerende voor-
beeld van de hulpverlener. Waar bet om ging, was een mengeling
van `hand-in-hand-begeleiding' en modeling.

Het pedagogisch element werd meer dan 150 jaar geleden nog
eens benadrukt in de historische oproep van prof. dr. J. Schroeder
van der Kolk, een van de belangrijkste vernieuwers van de Neder-
landse psychiatric in de negentiende eeuw, de patient met langer
als een dier, maar als een `kind' to behandelen.

In de loop van de negentiende ceuw breidde de psychiatric haar
werkingsgebied uit, zowel Tangs de lijn van de sociale controle als
van het individuele lijden. De sociale controlefunetie ging zich
ook uitstrekken over sociaal, politick en morsel ongewenst gedrag.
Zo werd in de negentiende eeuw `afwijkend' seksueel gedrag (ho-
moseksualiteit, maar ook zelfbevrediging of seksuele omgang voor
bet huwelijk) gepsychiatriseerd en konden in de twintigste eeuw
in de Sovjet-Unie politick onwelgevallige opvattingen als een
teken van sluipende schizofrenie gezien worden. Omdat de psy-
chiatrie in haar praktijk afhankelijk is van wat er door patienten of
hun omgeving gezegd of gedaan wordt, van wat zichtbaar en hoor-
baar is, blijft zij gevoelig voor opportunistische diagnostische en
therapeutische verlokkingen, waar latere generaties of politick an-
dersdenkenden geen begrip voor kunnen opbrengen.

Het individuele lijden is voor de psychiatric een veiliger gids
dan wat politick en moraal voorschrijven, ook al dreigt dan bet ge-
vaar van een psychiatric die zich uitsluitend bezighoudt met bet
onbehagen van wie in overvloed leeft: bet kleine leed van de grote
burger, die het zich kan veroorloven deskundige hulp in to roepen
bij zijn levensproblemen. Dit is bet beeld van de clientele die tien-
tallen jaren Freuds praktijk in Wenen bepaalde, ook al voordat de
psychoanalyse ontwikkeld was. In de laatste fase van zijn leven
maakte deze clientele plaats voor uit dezelfde sociale Masse af-
komstige, beginnende analytici die eerst zelf moesten beleven wat
zij in hun praktijk hun patienten zouden laten doormaken: dit was
de eerste keer dat een therapie ook voor de therapeut het beste
medicijn leek. Het individuele lijden van de welvarende burger
heeft de ontwikkeling van de psychotherapie mogelijk en nodig
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gemaakt. De verbinding tussen `overvloed en onbehagen' is in de
psychotherapie altijd blijven bestaan. Ook de beste sociale verze-
keringssystemen, zoals de Nederlandse, hebben dat niet kunnen
veranderen.

In de traditionele psychiatric gaat het om gedrag dat voor an-
deren onaanvaardbaar is, vaak zonder dat de patient dit weet of
inziet. In de psychotherapie gaat het om het eigen gevoel van de
patient niet aanvaard to zijn en ook niet aanvaard to kunnen wor-
den, ook al weet buiten de patient niemand dit en is het in zijn
gedrag ook niet zichtbaar. Psychotherapie-clienten zijn vastgelo-
pen in zichzelf, psychiatrische patienten worden voortgedreven
door krachten buiten henzelf. Meer nog dan de psychiatric is de
psychotherapie aangewezen op het eigen verhaal van de patient en
op de wens van de patient zich uit de greep van dat verhaal to be-
vrijden. Zonder dat komt een psychotherapeutische behandeling
niet tot stand, een psychiatrische - onder dwang - eventueel wel.
Lijden dat woorden krijgt of in gedrag zichtbaar wordt als een
appel op de therapeut, is uiteraard in veel opzichten een veiliger
kompas voor de beroepsuitoefening dan het oordeel van anderen
over bepaalde gedragingen of gevoelens. In veel situaties echter zal
daarop toch gevaren moeten worden. De bereidheid daartoe
wordt van de psychiatric verwacht, en van de psychiater wordt
verwacht dat hij deskundig genoeg is om vast to stellen wanneer
die bereidheid daadwerkelijk getoond moet worden.

4. DE DOKTER WORDT PSYCHIATER

De psychiatric is geen late, maar juist een vroege loot aan de stam
van de geneeskunde. De oprichter van de Maatschappij voor
Geneeskunst, de huidige Koninklijke Nederlandse Maatschappij
tot Bevordering der Geneeskunst, was in 1849 een psychiater -
althans zo zouden wij J. N. Ramaer nu noemen - en de psychiatric
behoort tot de oudste en grootste specialismen, met tegenwoordig
zo'n i8oo beoefenaars. De overheid dacht nog met aan ziekenhui-
zen, toen zij al wel krankzinnigengestichten bouwde, zoals bij-
voorbeeld in 1849 Meer en Berg, het huidige Santpoort, bij Haar-
lem.
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In de loop van de negentiende eeuw gaan de gewone dokters
van de gestichten zich in het kader van de verwetenschappelij king
en professionalisering van de geneeskunde ook bezighouden met
de psychische kanten van de problematiek van hun patienten. Het
succes van de natuurwetenschappelijke benadering en de ontwik-
keling van het moderne ziekenhuisconcept ging niet aan hen voor-
bij: de negentiende-eeuwse psychiatrie werd na 186o vooral een
neurologisch, neurofysiologisch en pathologisch-anatomisch be-
drijf. Freud werkte tussen 188o en 18go in deze traditie en alle
Nederlandse hoogleraren psychiatrie van de eerste generatie zijn
zo begonnen.

Het gasthuis en het gesticht gingen aan het eind van de negen-
tiende eeuw steeds meer lijken op het toen moderne algemene zie-
kenhuis en de ziekenhuistravestie - want dat was het toch wel -
ging zelfs zover, dat bedverpleging regel werd voor psychiatrische
patienten, terwijl staf en verpleegkundigen zich hulden in het des-
kundigheid suggererende en hygiene symboliserende wit van de
somatische geneeskunde. Hoewel men nog niet over effectieve
medische behandelingsmethoden beschikte, werden er heel sug-
gestieve fysische therapieen - met water en met elektriciteit - toe-
gepast, die hoogstens door hun vaak barbaarse karakter een soort
aversieve `placebo'-werking zullen hebben gehad. Werkelijk effec-
tieve behandelingsvormen kreeg de psychiatrie pas in de laatste
vijftig jaar (elektroshock, psychofarmaca) en dat nog grotendeels
door toeval. Voor een ander doe] ontwikkelde middelen bleken
goed werkzaam in de bestrijding van psychopathologie, al bleef
nog Lang duister waarom en waarop ze nu precies werkten.

De medicalisering van de psychiatrie is een definitieve stap
gebleken, al is langzamerhand wel duidelijk geworden dat een bio-
medische benadering alleen onvoldoende recht doet aan de pro-
blemen, de behoeften en de persoon van de patient. Sinds de
Tweede Wereldoorlog is er enerzijds sprake van een toegespitste
medicalisering op het gebied van de psychofarmacologie en de
biologische psychiatrie, maar anderzijds ook van een `psychologi-
sering' (psychotherapie) en `sociologisering' (therapeutische mi-
lieugedachte) van de psychiatrie, en in de extreme vorm van de
antipsychiatrie zelfs van een `politisering' ervan. De psychopa-
thologie werd in de antipsychiatrie aan de samenleving zelf toege-
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schreven. De patient was het slachtoffer van de zieke verhoudin-
gen in de samenleving en was, voor zover hij al als ziek beschouwd
kon worden, in feite juist gezond, want niet bestand tegen de in-
vloed van een verziekte maatschappij.

In het concept van een biopsychosociale benadering probeert
men nu recht to doen aan de complexiteit van de etiologic (ont-
staan en ontwikkeling) van psychische stoornissen, maar ook aan
het feit dat de stoornis niet los gezien kan worden - in zijn ont-
staan, zijn gevolgen of zijn genezingskansen - van de patient en
zijn sociale omgeving.

Het is typisch voor de moderne psychiatrie dat de etiologic van
de echte psychische stoornissen nu vooral gezocht wordt in een
biologische kwetsbaarheid, die zich psychologisch manifesteert in
een relatief onvermogen tot `coping' met de stress van het sociale
leven. Pas in de neerslag van het coping-onvermogen wordt de
kwetsbaarheid van de patient zichtbaar. Op voorhand is niet voor-
spelbaar wie wel en wie niet ziek zal worden en ook achteraf blijft
het moeilijk de verhouding tussen de verschillende factoren vast
to stellen. Het biopsychosociale model is een zoekschema voor de
individuele diagnostiek, eerder een verhelderingskader dan een
verklarende theorie.

Als het goed is, richt de behandeling zich eerst op het wegne-
men van de ergste psychopathologische symptomen (bijvoorbeeld
door het gebruik van psychofarmaca), dan op het versterken van
de psychische en sociale weerbaarheid van de patient en vervol-
gens op het beschermen van de patient tegen gebrek aan sociale
steun of een teveel aan sociale prikkels. Niettemin blijft het feit
van de eerste psychiatrische interventie de beste voorspeller voor
nieuwe interventies, een constatering die eens to meer treurig is,
omdat het de enige wet is die in de psychiatrie al meer dan een
eeuw onveranderlijk opgaat.

5. VAN GEDRAG NAAR GEVOEL

De belangrijkste ontwikkeling die zich in de psychiatrie heeft
voorgedaan sinds het ontstaan van de moderne wetenschappelijke
psychiatrie, ruim een eeuw geleden, is de verschuiving in de aan-
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dacht van chaotisch gedrag naar chaotisch gevoelsleven. Mede door
die verschuiving is er ook een heel andere psychiatrie tot ontwik-
keling gekomen. Schematisch kan dat - zeer vereenvoudigd - als
volgt weer worden gegeven:

De psychiatrie van
het chaotischegedrag

De psychiatrie van het
chaotische gevoelsleven

richt zich op psychoses, denk- en
waarnemingsstoor-
nissen, organische
stoornissen

bestaat uit bejegening
(bewaakpsychiatrie;
bewaarpsychiatrie)

maakt gebruik van oppassers, bewakers
- ziekenhuizen
- gedwongen opneming

kenmerkt zich door

neuroses, angst en
stemmingsstoornissen,
persoonlijkheids-
stoornissen

behandeling
(psychotherapie,
farmacotherapie)

verpleegkundigen,
therapeuten
- vrijwillige opneming
- poliklinieken

veel chronische patien- veel herhaalepisodes;
ten; custodiale aanpak curatieve aanpak

Het chaotische gedrag is uiteraard object en zelfs kern van de psy-
chiatrische aandacht gebleven, daarnaast is er echter een groeien-
de interventie-interesse ontstaan voor bet chaotische gevoelsle-
ven. Maatschappelijk vallen deze patienten niet bijzonder
zijn eerder overaangepast of geneigd tot het zich volledig terug-
trekken in hun prive-leven. Al in de negentiende eeuw zochten en
vonden deze patienten in toenemende mate hulp bij psychiaters,
dat wil zeggen indien zij financieel in staat waren een beroep to
doen op de diensten van deze beroepsbeoefenaren. De praktijk
van Freud bestond voor een belangrijk deep uit deze patienten en
in Nederland was Frederik van Eeden een vroeg voorbeeld van een
`psychotherapeutisch' georienteerde psychiater met een particu-
liere praktijk aan huffs. Het contrast met de gestichtspsychiatrie
met zijn overwegend arme, gedragsgestoorde en gedwongen opge-
nomen bevolking was zeer groot. Slechts voor patienten uit de
betere standen waren er, wanneer psychiatrische opname onver-
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mijdelijk was, aan hun sociale status aangepaste eersteklas-afdelin-
gen in psychiatrische ziekenhuizen. Daarnaast werden er voor `ze-
nuwlijders' uit de hogere standen sanatoria geopend, waarin zij
uiteraard `vrijwillig' werden opgenomen.

In veel landen zijn de custodiale psychiatric en de curatieve
psychiatrie als twee financieel en sociaal bijna geheel gescheiden
systemen naast elkaar blijven bestaan. Het was en is voor een psy-
chiater niet ongebruikelijk 's morgens de zorg to hebben voor een
gesloten gestichtsafdeling met gedwongen opgenomen en arme
patienten en's middags in de eigen praktijk welvarende, maar on-
gelukkige burgers to ontvangen. 's Morgens gaat de aandacht
vooral naar de diagnostiek en allerlei administratieve en organisa-
torische beslommeringen,'s middags wordt de individuele patient
behandeld die financieel in staat is de aandacht van de dokter to
kopen. Daarnaast is er in veel landen ook een scherpe scheiding
tussen het state mental hospital en de private institutions. De Neder-
landse situatie, waarin alleen de ambulante zorg een ontwikkeld
particulier, vooral psychotherapeutisch, circuit kent - waarvan
het aanbod zich bovendien inhoudelijk in niets onderscheidt van
wat er in het van overheidswege georganiseerde circuit naast vele
andere vormen van behandeling ook wordt aangeboden - is inter-
nationaal gezien nogal uitzonderlijk.

In meerdere opzichten is de Nederlandse ontwikkeling in de
laatste decennia zelfs uniek to noemen. De intramurale psychiatrie
heeft nauwelijks to maken gehad met `sluiting' van psychiatrische
ziekenhuisbedden (het aantal schommelt al jaren rond de 23.000)
en dus ook niet van deinstitutionalisering. De vernieuwing heeft
zich voor een belangrijk deel binnen de kaders van het psychia-
trisch ziekenhuis afgespeeld: nieuwbouw en vernieuwbouw, diffe-
rentiatie van functies, scheiding van wonen en behandelen, reloca-
tie van afdelingen op en buiten het ziekenhuisterrein, de bouw van
sociowoningen, de introductie van deeltijdbehandeling en polikli-
nieken, de aanvaarding van resocialisatie- en revalidatieconcep-
ten. De gedaante van het psychiatrisch ziekenhuis is zeer sterk
veranderd, maar in de cijfers komt dat onvoldoende tot uitdruk-
king. Van een complex gebouwen is het ziekenhuis veranderd in
een organisatorisch netwerk.

Het beleid en het beeld van het Nederlandse psychiatrische
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ziekenhuis worden inmiddels zo beheerst door de functies `behan-
deling' en `verblijf', dat de functie `bescherming' (van de maat-
schappij tegen bepaalde patienten en hun gedrag) een probleem
is geworden. Lastige, agressieve of gevaarlijke patienten passen
slecht in het concept van een `beschaafde psychiatric' en zeker
patienten die het afdelingsklimaat verstoren, Act men liever gaan
dan komen. De ontwikkeling van speciale bovenregionale afdelin-
gen voor sterk gedragsgestoorde en agressieve patienten, de zo-
genaamde sGA-patienten, is het voorlopige antwoord op dit pro-
bleem. In zekere zin zou je kunnen zeggen dat deze afdelingen in
de psychiatric de functie van het vroegere dolhuis zijn gaan ver-
vullen. De patienten die er worden opgenomen zijn vaak nog jong,
maar hebben onveranderlijk een lange geschiedenis van scherven
en ongelukken achter zich die zich uitstrekt over ongeveer alle ter-
reinen van het leven: gebroken gezinnen, afgebroken opleidingen
en relaties, geen of los werk, criminaliteit, ongelukken, verslavin-
gen. Alles begeleid door een processie van hulpverleners, rechters
en politiemensen.

Er is zeker aanleiding voor een discussie over de vraag of de
sociale-controlefunctie van de psychiatric niet wat al to zeer over-
schaduwd is geraakt door de wens tot behandelen van acute pa-
tienten en de noodzaak van het bieden van een veilig verblijf aan
chronische patienten. De sociale-controlefunctie is de oorspron-
kelijke functie van de psychiatric en het niet of onvoldoende waar-
nemen van deze functie tast ook nu nog de maatschappelijke legi-
timiteit van de psychiatric aan. De samenleving verwacht van de
psychiatric niet alleen behandeling, maar ook bescherming van en
tegen patienten.

De geschiedenis van de moderne psychiatric is to interpreteren
als een voortdurende.herziening van de verhouding tussen cure,
care en custody, tussen behandeling en herstel, bejegening en zorg,
bescherming en controle. De verhoudingen daartussen staan niet
alleen nooit vast, maar zijn per definitie altijd uit balans. Dat
bepaalt ook de dynamiek van de psychiatrische geschiedenis: ver-
nieuwingen in de psychiatric zijn altijd pogingen een evenwicht to
vinden.

Tegelijkertijd heeft de psychiatric ook een ontwikkeling door-
gemaakt, die als een evolutie gezien kan worden. Zij kreeg geleide-
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lijk meer mogelijkheden om to differentieren in haar opdracht to
diagnostiseren, to behandelen, to verplegen en to begeleiden. De
eerste vier eeuwen van haar bestaan was de psychiatrie vooral een
bemaak-psychiatrie (custodiaal), in de laatste fase daarvan - tussen
1750 en 1850 - veranderde zij steeds meer in een bemaar-psychia-
trie (asielfunctie), terwijl in de decennia daarna de behandel-psy-
chiatrie haar intrede doet in de vorm van achtereenvolgens een
beoordelings-psychiatrie (diagnostiek en classificatie), een beteke-
nis-psychiatrie (psychoanalyse) en een beinvloedings-psychiatrie
(interventies als de elektroshock en de psychofarmaca). Op al deze
gebieden staat de psychiatrie onder grote druk zich to bewijzen,
dat wil zeggen de pretentie van behandeling, beoordeling, beteke-
nistoekenning en beinvloeding waar to maken.

De laatste jaren wint de begeleidings-psychiatrie terrein, er be-
staat een toenemende aandacht voor de behoefte aan een continue,
maar gedifferentieerde aandacht voor patienten met een chroni-
sche en ernstige problematiek.

6. GROEP EN GROEI

De beide wereldoorlogen hebben internationaal de maatschappe-
lijke positie van de psychiatrie zeer versterkt en belangrijk bijge-
dragen tot erkenning van de waarde van de psychiatrische inbreng
in de militaire geneeskunde in de ruimste An van het woord. Bij de
recrutering en selectie van soldaten hadden psychiaters en later
ook psychologen sleutelposities: wie was wel en wie niet geschikt
voor het krijgsbedrijf? Ook de opvang van en de directe hulpverle-
ning aan soldaten wend een belangrijke taak. Veel militairen ver-
toonden als reactie op de verschrikkingen van het slagveld ver-
schijnselen die alleen in termen van psychopathologie zinvol to
interpreteren waren en waarvoor alleen een psychische benade-
ring soelaas kon bieden. Leger en oorlog hebben in verschillende
perioden psychiaters de kans geboden met grote aantallen relatief
gezonde mensen met psychische problemen in contact to komen
en to bewijzen, dat zij zowel voor de betrokken individuen als voor
het leger als geheel iets konden betekenen.

Het is voor een belangrijk deel aan de militaire psychiatrie to
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danken dat bet groepsconcept in de psychiatric zo'n opgang heeft
kunnen maken, aanvankelijk vooral in de vorm van behandelings-
modaliteiten als de psychotherapeutische gemeenschap en de
groeps(psycho)therapie, later ook met steeds meer aandacht voor
bet ontstaan van pathologic in en door een groep, zoals het gezin,
de partnerrelatie, de school of het werk.,

Met het verscheiden van de antipsychiatrie is overigens ook
de neiging verdwenen om de patient vooral als het slachtoffer van
een pathologische omgeving to beschouwen. De patient wordt nu
meestal gezien als een in verschillende opzichten meer dan gemid-
deld kwetsbaar persoon, terwijl de sociale omgeving nu vooral be-
schouwd wordt als een potentiele bron van steun voor de patient.
Zelfs als de omgeving een rol gespeeld heeft bij de exacerbatie van
de psychische problematiek, wordt er nu toch voor gepleit de posi-
tieve krachten in en van de sociale omgeving zoveel mogelijk ten
behoeve van de patient to mobiliseren.

Na gedrag, gevoel en groep werd ten slotte, na de Tweede We-
reldoorlog en in Nederland eigenlijk pas na 1970, ook groei een
object van de psychiatrische en psychologische belangstelling: de
geestelijke gezondheidszorg als bron ter stimulering van de zelf-
ontplooiing en de individuele autonomic met behulp van technie-
ken en inzichten uit de psychotherapeutische praktijk. Ten dele
hebben deze technieken inmiddels ook hun plaats gekregen in de
reguliere zorg voor psychiatrische patienten, ten dele hebben ze
zelfs ingang gevonden in gebieden die met psychiatric in de strikte
zin van bet woord niets van doen hebben: managementtrainingen,
emancipatorische hulpverlening, Selbsterfahrungsgruppen, organi-
satie-advieswerk, counseling. In gaat het om het be-
wust inzetten en hanteren van technieken die tot doel hebben bij
in principe goed functionerende mensen sterke gevoelens en
onverwacht gedrag uit to lokken, nieuwe ervaringen op to roepen
of een bijzondere groepssituatie to laten ontstaan. Steeds gaat bet
om een indringend en persoonlijk appel en steeds ook is bet de
bedoeling dat dit appel bijdraagt aan veranderingen in het ge-
drags- en gevoelsrepertoire van betrokkene. Meestal zijn de per-
soon en zijn psychische groei zelf doel, soms ook alleen maar mid-
del in dienst van bet bedrijf of de organisatie.

Beter dan van psychiatric kan men ten aanzien van deze ont-
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wikkelingen spreken van geestelijke gezondheidszorg in de ruime
An van het woord. Terugkijkend op zo'n 150 jaar `moderne psy-
chiatrie', zien we dat de overgang van controle op gedrag naar
beheersing over gevoel de eerste grote verandering op het gebied
van de psychiatric is geweest, gevolgd door een verbreding van de
aandacht tot problemen in sociale verbanden (groepen) en ten
slotte door een uitbreiding ter opheffing van tekorten in de per-
soonlijke ontwikkeling. De grenzen van de geestelijke gezondheid
en de geestelijke gezondheidszorg worden zo steeds wijder ge-
trokken en binnen die grenzen worden ook steeds nieuwe cliente-
les voor de hulpverlening gevonden. Dit is mede een gevolg van de
belangrijke verbreding van de behandelingsmogelijkheden in de
geestelijke gezondheidszorg door de ontwikkeling van de psycho-
therapie in at haar varianten, de ontdekking van effectieve psy-
chofarmaca (vooral vanaf de jaren vijftig) en de opkomst van de
sociotherapie. In de laatste decennia zijn daar nog preventieve
maatregelen en vormen van consultatie aan bijvoorbeeld huisart-
sen of politiemensen bijgekomen. In at deze opzichten is de ont-
wikkeling van de geestelijke gezondheidszorg heel goed to verge-
lijken met die van de lichamelijke gezondheidszorg. Ook in die
sector heeft zich naast de zorg voor ziekten en zieken een heel sys-
teem van zorg voor gezonden ontwikkeld.

De geschiedenis van de psychiatrie en van de geestelijke ge-
zondheidszorg is de geschiedenis van een uitdijend heelal, dat
steeds meer gaat omvatten en weinig verliest of afstaat. De dia-
gnostische belangstelling voor het psychisch afwijkende en bij-
zondere kan in vier stadia verdeeld worden:

vanaf 1450 - GEDRAG
vanaf 1890 - GEDRAG + GEVOEL
vanaf 1930 - GEDRAG + GEVOEL + GROEP
vanaf 1970 - GEDRAG + GEVOEL + GROEP + GROEI

Deze ontwikkeling betekent niet dat de psychiatrie en later ook de
psychologie altijd goed raad wist met de uitbreidingen. De etiolo-
gie van veel, zo niet de meeste psychische stoornissen is nog steeds
een raadsel. En als er at een raadsel werd opgelost leidde dat er
meestal toe dat de betreffende stoornis uit het gebied van de psy-
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chiatrie werd gelicht en elders onderdak vond (in de neurologic
bijvoorbeeld, of in de virologie), wat niet wil zeggen dat er altijd
een oplossing in de zin van een effectieve behandeling gevonden is
(dementie) of dat men nu over de mogelijkheid van preventie be-
schikt (epilepsie). In enkele gevallen bleek het raadsel toch geen
voer voor psychiaters to zijn (homoseksualiteit) of wordt er nog
getwijfeld over de vraag of er wel sprake is van een psychiatrisch
relevant `raadsel' (de vraag bijvoorbeeld of sommige gedragspa-
tronen gezien moeten worden als de uiting van een to onderschei-
den persoonlijkheidsstoornis - zoals de self defeating personality
disorder).

De psychiatrische diagnostiek is inmiddels aanzienlijk be-
trouwbaarder geworden en in een aantal gevallen kan met moder-
ne onderzoeksmethoden aangetoond worden dat de hersenfunc-
ties van mensen met bijvoorbeeld een ernstige depressie of een
psychose afwijkend zijn. In enkele gevallen zijn ook de aanwijzin-
gen voor genetische afwijkingen zeer overtuigend (bij manische
depressie bijvoorbeeld). De validiteit van de psychiatrische dia-
gnostiek als praktijk vindt geleidelijk aan steun in de resultaten
van het biologisch en epidemiologisch onderzoek, zelfs wanneer
uit dit onderzoek niet onmiddellijk duidelijk wordt of de vastge-
stelde afwijking ook de oorzaak is van de stoornis. De mogelijkhe-
den van een causale of preventief gerichte biologische interventie
zijn nog steeds vrijwel afwezig. Het biologisch-psychiatrische
onderzoek is nog vooral fundamenteel zoekwerk, de praktijk van
de biologische psychiatric als psychofarmacologie heeft zich
geheel los daarvan ontwikkeld en het aantal dwarsverbindingen
tussen beide is nog steeds beperkt.

De psychiatric breidt ook met zozeer uit door een toename van
wetenschappelijke kennis, maar de wetenschappelijke kennis
neemt toe door de uitbreiding van de psychiatric. De psychiatric
wordt met vragen en problemen uit de samenleving geconfron-
teerd, terwijl zij graag antwoorden wil gezen - ook al zijn die maar
voorlopig. Bovendien is er een clientele die op antwoorden zit to
wachten - ook al zijn die niet definitief. De psychiatric is een
onderneming die ook wetenschappelijk pas vorm krijgt in de wis-
selwerking tussen maatschappelijke vraag en professionele inte-
resse. Daarom zijn de bijstellingen in het DSM tit-systeem, zelf
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gelntroduceerd in 1980, in 1987 (DSM III-R) en 1994 (DSM Iv)
mogelijk zonder dat het vertrouwen in de psychiatrie verdwijnt.
De eerdere keuzes in de diagnostische criteria waren niet fout, de
nieuwe keuzes zijn in het licht van de ervaringen en de verande-
rende opvattingen meer adequaat.

7. DE ANGST VOOR DE PATIENT

Het maatschappelijke en diagnostische oordeel `gek' is niet alleen
relevant omdat het consequenties heeft voor de wijze waarop het
gedrag van de betrokkene tegemoet getreden wordt, maar ook
omdat het een uitspraak inhoudt over de persoon van de betrokke-
ne. Anders dan bij de (meeste) lichamelijke ziekten is in het geval
van een psychische ziekte de persoon niet to scheiden van de `aan-
doening': psyche en persoon vallen nu eenmaal meer samen dan
lichaam en persoon. Iemand heeft zijn lichaam en is zijn lichaam,
maar is alleen zijn `ziel' en heeft deze niet. Het oordeel `gek' is dan
ook altijd een uitspraak die op de persoon als geheel betrekking
heeft en bovendien niet alleen op zijn toevallige huidige toestand,
maar op wat de essentie van de persoon uitmaakt. `Gek' is een eti-
ket, dat een nega-tief karakter krijgt als het niet meer op specifiek
gedrag, maar op de totale persoon betrekking krijgt.

De gevolgen van de succesvolle etikettering als `gek' zijn dra-
matisch: het etiket kan een stigma zijn, dat de maatschappelijke
positie van de persoon gaat bepalen en het symbool kan zijn van
een proces van isolering of uitstoting, van verlies van status of
rechten. Het kan zelfs de onderwerping aan een medisch-juri-
disch regime betekenen, dat de volwassen persoon van zijn nor-
male rechtspositie als vrije en autonome persoon berooft. In te-
genstelling tot wat vaak gedacht wordt, is er grote terughoudend-
heid in het geldig verklaren van het etiket `gek'. Het is joist opval-
lend to zien hoe lang bijvoorbeeld familieleden bereid kunnen blij-
ven mee to gaan in het gedrag dat achteraf als een teken van `gekte'
gezien wordt.

Stigmatisering is moeilijk ongedaan to maken en dat is niet het
gevolg van kwaadwilligheid of kwade trouw van de samenleving.
Er is een belangrijk maatschappelijk eigenbelang, een overlevens-
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belang zelfs, verbonden met de Ausgrenzung van psychisch ge-
stoorde mensen door de samenleving. De alledaagse werkelijkheid
van het menselijke samenleven is gebaseerd op stilzwijgende
afspraken die uitgaan van de gemeenschappelijke illusie, dat de
wereld in orde is en dat wij gezamenlijk die orde delen. `Vreemd
gedrag' houdt een doorbreking van deze afspraken in en roept
daardoor de verplichting op deze opnieuw to bevestigen, in herin-
nering to rocpen of weer onderhandelbaar to maken. Als het gaat
om de eenvoudige en fundamentele regels die het dagelijks leven
bepalen, dan kan dat eigenlijk niet: wij kunnen de regels van het
samenleven zelf, van de alledaagse interactie en communicatie,
niet als willekeurige afspraken beschouwen. Het zijn de constitu-
erende en vanzelfsprekende regels van ons bestaan en het enige
wat we kunnen afspreken, is ons niets aan to trekken van mensen
die deze regels breken omdat ze niet in staat zijn zich eraan to hou-
den (geestelijk gehandicapten, dementerenden, psychotics). Waar
dit soort afspraken nog niet gemaakt is of kan worden, roept het
tornen aan die vanzelfsprekendheden angst en agressie op. De we-
reld blijkt dan onverwacht toch onvoorspelbaar en dus onveilig to
zijn. Onvoorspelbaarheid is precies wat men in psychiatrische
patienten zo vreest en waarom ze zo gemakkelijk voor `gevaarlijk'
worden gehouden: ze zijn bet levende en ongewenste bewijs van
het precaire karakter van de orde in de wereld. In feite is de orde
niet meer dan een dunne laag op een ondergrond van chaos, ge-
weld en onmenselijkheid, een wereld waarin contact conflict bete-
kent en de reciprociteit heeft plaatsgemaakt voor monadisme.
Ieder is er alleen nog voor en vanuit zichzelf en daarmee komt er
een Bind aan beschaving in de simpele zin van een gereguleerd
samenleven.

De vaak scherpe reactie op gekte is een intuitieve sociale over-
levingsreactie. Dat maakt de reactie begrijpelijk, maar daarmee is
deze nog niet gerechtvaardigd. In het plaveisel van de maatschap-
pelijke orde is de gek of het gekke gedrag meestal een losliggende
tegel, zelden het begin van een systematische afbraak van de orde.
Daarvoor staat de patient to alleen en is het bijzondere gedrag
meestal ook to tijdelijk en in ieder geval to weinig gericht. De
patient is niet de voorbode van de revolutie of de protagonist van
de culturele verandering, al kan hij op kleine schaal in zijn eigen
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sociale omgeving wel een terrorist zijn, die chaos en verwarring
kan stichten. Geen sociaal systeem houdt dat Lang vol zonder op to
houden sociaal systeem to zijn, maar de samenleving als geheel kan
het ongemak van de stoornis van de psychiatrische patient zeer
wel verdragen. Dat betekent niet dat het feit van de stoornis ont-
kend moet worden, maar wel dat de neiging tot uitstoting als een
primitieve reactie onderkend kan worden. Dat inzicht maakt het
dan mogelijk voor de patient voorzieningen to treffen zonder de
patient de toegang tot de samenleving to ontzeggen. Het is im-
mers de patient die zich ongewild en onbewust, maar onmisken-
War van de samenleving verwijderd heeft. Het is de taak van de
samenleving en meer in het bijzonder van de geestelijke gezond-
heidszorg hem de weg terug gemakkelijk to maken.
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2

De zin van de zorg
voor ziel en zaligheid

I. EEN WEERBARSTIGE WERKELIJKHEID

Met haar clientele heeft de geestelijke gezondheidszorg gemeen,
dat ze op zoek naar zichzelf wat verloren is geraakt. Er heerst grote
onzekerheid over de juiste inhoud en richting van de zorg, de ver-
schillende disciplines en therapeutische stromingen strijden met
elkaar over de wetenschappelijke grondslagen van de hulpverle-
ning, behandelingen blijken vaak weinig succesvol en de verhou-
ding tot de patienten is niet zelden gespannen.

De geestelijke gezondheidszorg weet zich bovendien niet ver-
zekerd van een vanzelfsprekende maatschappelijke en politieke
steun. Er heerst weinig minder dan een georganiseerd wantrou-
wen, dat enerzijds overheid en financiers aanleiding geeft van jaar
op jaar hogere eisen to stellen aan de efficiency en effectiviteit van
de hulp, en anderzijds voedsel geeft aan de hoop dat meer zelf- en
mantelzorg professionele vormen van hulp grotendeels overbodig
zouden kunnen maken. Tegenover de onderschatting van de An
en betekenis van de geestelijke gezondheidszorg staat dan weer de
overschatting: de latente angst voor de scherpte van de klinische
blik, die zou kunnen doordringen tot in de donkerste hoeken van
de eigen ziel, maar ook de hoop op preventie van psychische stoor-
nissen door vroegtijdige onderkenning van de eerste symptomen
of beinvloeding van oorzakelijke factoren. Steeds ook is er weer de
verwachting dat buiten de wereld van de geneeskunde en de psy-
chologie de werkelijke genezing to vinden is in de helende kracht
van wie over een bijzonder charisma of een allesverklarende theo-
rie beschikt. Altijd ook eindigt dat in een teleurstelling, die de
hoop alleen nog maar meer lijkt to voeden.

De ambivalentie die de houding van de samenleving ten op-
zichte van de geestelijke gezondheidszorg kenmerkt, vindt haar
weerspiegeling in de ambiguiteit van het overheidsbeleid en ver-
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sterkt meer dan verzwakt de ambitie van de geestelijke gezond-
heidszorg zelf.

De behoefte aan erkenning, het geloof in de werkzaamheid van
een bepaalde therapie of de juistheid van een bepaalde theorie ver-
leiden de geestelijke gezondheidszorg steeds opnieuw tot beloften
en pretenties, die uiteindelijk altijd onvoldoende waar gemaakt
kunnen worden. Er worden ook bier steeds weer hoge verwachtin-
gen gewekt en daarop volgt ook hier weer onvermijdelijk de te-
leurstelling, omdat de werkelijkheid van de psychische problema-
tiek en vooral van psychiatrische patienten altijd weerbarstiger
blijkt to zijn dan de beste theorie kon voorzien.

De komst van de psychofarmaca betekende niet het einde van
het psychiatrisch ziekenhuis en het sluiten van psychiatrische zie-
kenhuizen, zoals in Italie, Groot-Brittannie en de Verenigde Sta-
ten op grote schaal gebeurd is, bleek niet de oplossing van het pro-
bleem van de zorg voor chronische patienten.

Psychotherapieen onderscheiden zich van elkaar meer in pre-
tentie dan in werkzaamheid; die is relatief bescheiden en vaak niet
blijvend. Het biologische onderzoek naar de oorzaak van psychi-
sche stoornissen ontwikkelt zich wel snel, maar lijkt daarmee ook
to ontsnappen aan de zwaartekracht van de praktijk van de geeste-
lijke gezondheidszorg. Het meer aan weten betekent nog aller-
minst ook een meer aan mogelijkheden om to behandelen of to
genezen. De kritiek van sociologen en antipsychiaters op de gees-
telijke gezondheidszorg als instrument van sociale controle heeft
wel de reflectie op de maatschappelijke functie van de geestelijke
gezondheidszorg bevorderd, maar leverde geen alternatief voor de
zorg op, noch een wezenlijke verandering in de situatie van de
patienten. Mental illness kan men wel tot een mythe verklaren,
mental patients niet. In de loop van de geschiedenis van de geeste-
Hike gezondheidszorg zijn de patienten en hun problemen de
grote constanten; problemen blijven soms met grote hardnekkig-
heid onveranderd en de patienten blijken zelf vaak ook onveran-
derlijk. Psychische stoornissen die iemand tot patient kunnen
maken, brengen bovendien vaak zoveel problemen in het maat-
schappelijk en gezamenlijk functioneren met zich mee, dat het
hele bestaan van de patient `psychiatrisch' lijkt to worden. De
patient valt met zijn stoornis samen en wordt zo zijn eigen pro-
bleem.
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De moeilijkheden van de hulpverlening in de opvang van en de
omgang met patienten blijven eveneens met grote hardnekkigheid
dezelfde: het gaat zelden om de curatie van de stoornis op zich,
vaker om het behoud of het herstel van een - gegeven de persoon
van de patient, zijn mogelijkheden en beperkingen - zo goed
mogelijk niveau van persoonlijk en sociaal functioneren. Meta-
forisch gesproken komt het neer op het streven het huffs van het
dagelijks leven zo goed mogelijk to laten gebruiken en tevens zo
veel mogelijk to voorkomen dat de bewoner door de vloer zakt, de
weg kwijt raakt, zich in een kamer opsluit, van de trap valt of de
boel laat vervuilen. Pinel en Charcot, Kraepelin en Freud, grond-
leggers van de moderne psychiatrie en psychotherapie, hoe ver-
schillend verder ook, zagen zich met dit probleem geconfron-
teerd, net als hun voorgangers overigens, en voor hun professione-
le nakomelingen is het niet anders.

2. EEN FUNDAMENTELE ONZEKERHEID

Wat wel steeds verandert, dat zijn de opvattingen van hulpverle-
ning, wetenschap, samenleving en overheid over de aard, de om-
vang, de oorzaak en de reikwijdte van psychische problemen en de
inzichten over de beste aanpak ervan. Iedere oplossing van de pro-
blemen schiet tenslotte toch tekort, nu eens omdat de maatschap-
pelijke of wetenschappelijke opvattingen over de beste hulp zich
hebben gewijzigd, dan weer omdat ook de beste hulp alleen maar
tot op zekere hoogte goed blijkt to zijn, alleen maar geschikt is voor
bepaalde patienten in een bepaalde situatie, alleen maar effectief is
ten aanzien van een deel van de problemen of zelf weer nieuwe
problemen oproept.

Zoals Jozua rond Jericho trok in de door God gegeven zeker-
heid dat louter het bazuingeschal van zijn troepen de muren van
de stad ten langen leste zou doen vallen, zo trekt de geestelijke
gezondheidszorg langs de muren van het Jericho van de psychi-
sche problemen. God doet niet meer mee en dus is het ook niet
meer verstandig crop to rekenen dat de muren van de gekte ooit
definitief en uit zichzelf zullen vallen: de stad zal op andere wijze
genomen moeten worden. De geschiedenis van de geestelijke ge-
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zondheidszorg is dan ook de geschiedenis van een belegering van
de stad van de `gekte', waarbij het leger van de hulpverleners nu
eens tot list en bedrog zijn toevlucht neemt, dan weer overgaat tot
het gebruik van geweld of kiest voor onderhandeling en overre-
ding. De strategieen wisselen, het doel blijft het zelfde.

Meer dan wat ook is een fundamentele onzekerheid over de
beste wijze van benadering van het object van zorg bepalend voor
de identiteit van de geestelijke gezondheidszorg. Die onzekerheid
vloeit voort uit de aard van het object, dat niet alleen wordt ge-
vormd door de stoornis, maar ook door de patient zelf, door zijn
omgeving en de omstandigheden waarin hij leeft. In de praktijk
van de geestelijke gezondheidszorg kunnen persoon, omgeving en
probleem niet van elkaar ge'isoleerd worden. Dat betekent niet
alleen, dat de behandeling van het probleem in het perspectief van
bet leven en de sociale achtergrond van de patient moet plaatsvin-
den, maar ook dat de behandeling van het probleem tevens bejege-
ning van de persoon van de patient inhoudt, en steeds meet ook
van de sociale omgeving van de patient trouwens. Dat is eigen aan
de geestelijke gezondheidszorg en bepalend voor het eigene van
de geestelijke gezondheidszorg.

De onzekerheid over de beste wijze van behandeling en bejege-
ning is fundamenteel, maar wordt desondanks niet steeds gevoeld.
Er zijn in de geestelijke gezondheidszorg opvallende periodes van
betrekkelijke wetenschappelijke en maatschappelijke windstilte
aan to wijzen, in Nederland bijvoorbeeld de jaren zestig, om eens
een onverwachte, want in andere opzichten juist onrustige, perio-
de to noemen (Heerma van Voss 1978; Van Lieshout 1985). In ana-
logie met de paradigmaveranderingen die we in de geschiedenis
van de wetenschap kennen, ontstaan in de geestelijke gezond-
heidszorg met een onzekere regelmaat hervormingsbewegingen
met nieuwe opvattingen over de behandeling en bejegening van
patienten met psychische stoornissen, mede afhankelijk van ver-
anderingen in interpretatie over wat als psychische stoornis be-
schouwd moet worden. Deze veranderingstendenties kan men
opvatten als een zoeken naar meer zekerheid door het ontwerpen
van een betere grondslag voor de geestelijke gezondheidszorg als
bedrijf en als praktijk. Het vanuit sociaal-wetenschappelijk ge-
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zichtspunt aardige van de geestelijke gezondheidszorg is dat dit
streven niet alleen een wetenschappelijke en klinische, maar ook -
en zelfs in sterke mate - een maatschappelijke en politieke onder-
neming is. Dat hangt direct samen met het eigen karakter van
de geestelijke gezondheidszorg, de eenheid van persoon en pro-
bleem, en met de maatschappelijke consequenties daarvan.

De jaren zeventig waren in de geestelijke gezondheidszorg de
jaren van de antipsychiatrie, van het verzet tegen een verouderde
praktijk in de bejegening van psychiatrische patienten (die op de
meeste plaatsen ondanks alle verbale drukte overigens nog Lang
gewoon doorging) en van hoop op de mogelijkheden van de psy-
chotherapie, voor een heel andere groep patienten wel to verstaan.
In de jaren tachtig vindt een krachtige herwaardering van de psy-
chiatrie plaats. Wetenschappelijk verschuift de aandacht steeds
meer in biologische richting, maar als praktijk is er juist sprake van
een vermaatschappelijking, van serieuze pogingen de levensom-
standigheden van vooral de ernstigste patienten to verbeteren. De
belangstelling voor de psychotherapie wordt minder, maar de
vraag naar psychotherapie niet. Die grocit nog steeds.

De psychotherapie is een laatkomer en zeker een laatbloeier in
het geheel van de geestelijke gezondheidszorg. De geschiedenis
van de geestelijke gezondheidszorg is door heel andere keuzes en
kansen bepaald. Die geschiedenis wordt hier nu voor Nederland
geschreven aan de hand van de veranderende betekenissen van de
begrippen geestelijke gezondheid, geestelijke gezondheidszorg en
geestelijke volksgezondheid.

3. DE DEFINIERING VAN GEZONDHEID

Pogingen om begrippen als gezond en gezondheid to definieren
hebben niet veel meer opgeleverd dan uiterst brede en vage om-
schrijvingen, die de begrippen eerder verduisteren dan verhelde-
ren. Het meest sprekende voorbeeld in dit verband is de definitie,
zoals die door de World Health Organization kort na de Tweede
Wereldoorlog is opgesteld: `Health is a state of complete physical,
mental and social well-being and not merely the absence of disease
or infirmity.' Deze definitie omvat inderdaad alles, behalve mis-
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schien bet leven na de dood, en in die alomvattendheid gaat iedere
precisie en specificiteit verloren. In de definitie klinkt een Platoons
idealisme door, dat in de werkelijkheid van gezondheid nooit meer
kan zien dan de min of meer overtuigende schaduw van de
gezondheid als idee. Dat klinkt, maar dan als relativering, ook door
in de poging gezondheid to omschrijven als the health of the
unhealthy' (Randall ig8i), als een gevecht om gezondheid van en
voor een mensheid die deze kwaliteit ten enenmale mist. Zo moet
overigens ook de WHo-definitie gelezen worden: meer als een
opdracht aan regeringen dan als een beschrijving van een feitelijke
situatie.

Gezondheid is een relatief begrip, dat zijn betekenis pas krijgt
in de situatie waarin bet van toepassing verklaard wordt. De be-
spreking van de toestand van het lichaam gebeurt tegenwoordig
bijna altijd in termen van waardering van gezondheid of ziekte:
deze kan goed of slecht zijn, bevorderd of benadeeld worden. De
relatie tot het lichaam verandert zo langzamerhand in een relatie
tot gezondheid, die bet karakter van een waarde en zelfs van een
norm heeft aangenomen. Dat neemt niet weg, dat het in principe
voor de lichamelijke gezondheid mogelijk is een standaard op to
stellen die per geval discriminatie tussen gezond en ziek, of min-
stens tussen ziek en niet-ziek, mogelijk maakt en (dus) meestal ook
vrij nauwkeurig meetbaar maakt. Naast deze objectieve compo-
nent is er natuurlijk ook nog de subjectieve component van de
gezondheidsbeleving, die helemaal los kan staan van de feitelijke
situatie. Kennis van de werkelijke situatie kan een congruentie
doen ontstaan tussen de toestand van het lichaam en de beleving
daarvan door het betrokken individu. Waar zo'n verandering niet
intreedt - bijvoorbeeld iemand blijft ervan overtuigd kanker to
hebben, hoewel uit onderzoek blijkt dat dit beslist niet het geval is
- zal al gauw in termen van een psychische stoornis gedacht wor-
den: kennis van de feiten over bet object lichaam had een verande-
ring in de beleving van dat object teweeg moeten brengen.
Gebeurt dat niet, dan is er iets met bet subject aan de hand, als er
tenminste geen andere relevante feiten over bet hoofd zijn gezien.

Veel van het voorgaande gaat ook op voor de geestelijke ge-
zondheid, maar in plaats van objectiviteit is bet bier in bet alge-
meen meer op zijn plaats to spreken van intersubjectiviteit. De
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standaard voor geestelijke gezondheid wordt in eerste instantie
gevormd door het oordeel van de anderen en dat oordeel is weer
vooral gebaseerd op de waarneming van gedrag. Dat betekent niet
dat het niet mogelijk zou zijn om betrouwbare en geldige uitspra-
ken to doen over de geestelijke gezondheid, maar wel dat deze uit-
spraken noodzakelijkerwijs betrekkelijk algemeen zijn en een
zekere ambivalentie in zich zullen dragen. Het betekent ook, dat
bet ontbreken van een objectieve standaard zelfonderzoek op dit
gebied maar zeer beperkt mogelijk maakt. Het intersubjectieve
oordeel over de geestelijke gezondheid wordt meestal pas actueel
op het moment dat er sprake is van gedrag dat buiten de marge van
de vanzelfsprekende subjectieve vrijheid valt. Geestelijke gezond-
heid wordt eenvoudig verondersteld, totdat het tegendeel blijkt.

De subjectieve component van de beleving van de eigen geeste-
lijke gezondheid is problematisch, maar op een andere manier dan
dit ten aanzien van de lichamelijke gezondheid het geval is. De
subjectieve beleving van een toestand, die intersubjectief als een
psychische stoornis geduid wordt (bijvoorbeeld manisch gedrag),
wordt door de betrokkene zelf vaak juist helemaal niet zo beleefd
(hij is zelf gezond, de anderen zijn ziek). Deze houding, of in ieder
geval bet ontbreken van een inzicht in bet abnormale van de eigen
toestand, treedt vaak juist des to meer naar voren, naarmate de
toestand door anderen ernstiger wordt geoordeeld. Het omge-
keerde komt ook voor: er kan sprake zijn van een ernstig subjectief
lijden zonder dat dit voor anderen uit de omstandigheden afleid-
baar of in het gedrag waarneembaar is. Pas wanneer het lijden zelf
gedrag wordt, zoals bijvoorbeeld in een depressie, kan een inter-
subjectief oordeel plotseling weer actueel worden. Dit oordeel
volgt dan overigens niet noodzakelijkerwijs het subjectieve oor-
deel van de lijder zelf, maar geeft er wel altijd een interpretatie
aan.

Spreken over iemands geestelijke gezondheid ofongezondheid
is spreken over iemand als persoon, als degene die hij is. Spreken
over de eigen geestelijke gezondheid is spreken over jezelf vanuit
de positie van een theoretische derde; dit is een essentieel andere
positie dan die ingenomen.wordt bij het spreken over de eigen
lichamelijke gezondheid, dat is spreken vanuit jezelf als persoon
over een object dat niet met die persoon samenvalt: het lichaam.
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Het verschil tussen afstand nemen van jezelf en afstand nemen
van je lichaam komt ook tot uitdrukking in de betekenis van ken-
nis en inzicht ter overbrugging van de afstand. Kennis van de toe-
stand van het eigen lichaam heeft normaal gesproken een grote in-
vloed op de beleving van het lichaam door de persoon. Kennis van
de toestand van de eigen geest blijkt vaak zonder enige invloed op
de beleving van de eigen geest door de persoon, op de zelfbeleving
dus, maar kan wet een grote invloed hebben op de beleving van de
eigen persoon door anderen. Om in geval van een psychische
stoornis de subjectieve beleving van deze stoornis to veranderen
(en daarmee ook het karakter van de stoornis zelf), is inzicht op
cognitief niveau alleen onvoldoende. Het is de beleving zelf, het
gevoel, dat moet veranderen.

4. DE NEGATIEVE CONNOTATIE VAN HET BEGRIP

GEESTELIJKE GEZONDHEID

Het is geen toeval dat het begrip `geestelijk gezond' in het normale
spraakgebruik meestal onder een negatief teken optreedt en ge-
bruikt wordt om een tekort aan to geven of een twijfel uit to druk-
ken. In het dagelijkse leven verwijzen begrippen als geestelijk
ongezond, niet gezond of ziek naar het schenden enerzijds van de
vanzelfsprekende regels van de alledaagse communicatie en inter-
actie (de `dieptestructuur') en anderzijds van de afgesproken re-
gels over welk gedrag wet en niet goed is (de normen van de
samenleving, de `oppervlaktestructuur): de regels dus die ervoor
zorgen dat de leden van een samenleving het gevoel houden dat
alles in orde is, dat men elkaar over en weer begrijpt, dat men op
elkaar vertrouwen kan en dat alles gaat zoals het moet gaan. Ge-
praat hoeft daarover pas to worden op het moment dat door het
bijzondere gedrag van een of meer leden van de samenleving dit
gevoel verstoord wordt; zolang dat niet gebeurt, valt er niets to be-
spreken en is er ook geen behoefte aan een benoeming van het
evenwicht.

Er is een differentiatie in de aanduiding van het afwijkende ge-
drag. Over `geestelijk ongezond' wordt meestal pas gesproken,
wanneer men door iemands handelen een in moreel opzicht slecht
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effect bij een of meer anderen vreest: een corrumperende invloed
als gevolg van de waarneembare afwijking van materiele normen.
Geestelijk `niet gezond' is dan een aanduiding die vooral gereser-
veerd wordt voor mensen, die zich in hun gedrag of hun opvattin-
gen zo ver verwijderd hebben van wat als normaal of begrijpelijk
wordt beschouwd, dat het moeite kost hen nog als helemaal bij
zinnen to beschouwen. Er is dus wel sprake van een kwalificatie
van de persoon, maar de kwalificatie is met definitief, omvat ook
niet de hele persoon en hoeft ook nog geen verstrekkende conse-
quenties to hebben: de typische beoordeling `geestelijk niet hele-
maal gezond' wijst at op het voorlopige, beperkte of betrekkelijk
onschuldige karakter van de toeschrijving.

Anders wordt het wanneer er uitdrukkelijk van `geestelijk ziek'
wordt gesproken, at is het interessant to zien dat deze uitdrukking
wordt gebruikt zowel om een ernstige mate van materiele regel-
overtreding (schending van de normen en waarden van een speci-
6eke cultuur) als om een ernstige mate van formele regelovertre-
ding (schending van de regels van de normale menselijke interac-
tie) aan to duiden. In beide gevallen gaat het over de toeschrijving
van een kenmerk aan de persoon of in ieder geval om de beschrij-
ving van de toestand waarin de persoon als persoonlijkheid ver-
keert.

In het dagelijkse leven is geestelijke gezondheid in positieve zin
de niet nader to benoemen randvoorwaarde voor het bestaan van
de samenleving als zodanig; geestelijke gezondheid in negatieve
zin is maatschappelijk relevant en moet ook benoemd worden,
omdat het een directe bedreiging van het samenleven inhoudt.
Anders gezegd, de vraag naar de geestelijke gezondheid wordt ge-
steld op het moment dat bij een lid van de samenleving gedrag
wordt waargenomen dat op voor de samenleving en het samenle-
ven relevante gebieden regelovertredingen van een graad en een
intensiteit inhoudt, die of doen twijfelen aan de morele integriteit
of aan de toerekeningsvatbaarheid van de betrokkene.

In extreme situaties zal in het eerste geval een veroordeling als
misdadiger kunnen volgen en in het tweede geval een beoordeling
als krankzinnige. In de praktijk hoeft het meestal niet zo ver to
komen, omdat reeds op grote afstand van de veroordeling of be-
oordeling gewaarschuwd wordt voor de nadering ervan: de vaak
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opzettelijk ironisch gedane suggestie (je bent gek') dat men zich
in deze richting begeeft (of dat iemand anders - niet aanwezig -
zich in deze richting begeeft) is de beste vorm van preventie op dit
gebied, omdat het impliciet duidelijk maakt dat een grensover-
schrijding dreigt. In het geval van een misdrijf ligt het natuurlijk
heel anders, de misdadiger zal proberen to verbergen dat hij iets
gedaan heeft wat veroordelenswaardig of strafbaar is. Hij zal zich
als `normaal' presenteren in de geheime wetenschap dat dit een
dekmantel is. Een psychiatrische patient is per definitie maar zeer
beperkt in staat tot een dergelijke vergaande controle op de relatie
tussen wat zich op bet toneel en wat zich achter de coulissen
afspeelt. Niettemin slagen veel patienten die stemmen horen of af-
splitsingen van hun eigen identiteit als concrete anderen beleven,
er vaak toch heel goed in deze verschijnselen voor anderen ver-
borgen to houden. Ze weten dat anderen deze verschijnselen `gek'
vinden en zijn er vooral beducht voor ook zelf als `gek' to boek to
staan.

5. DE NEGATIEVE CONNOTATIE VAN HET BEGRIP

GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG

De geestelijke gezondheidszorg is in haar oorspronkelijke vorm
een antwoord op de maatschappelijke reactie op mensen, die door
hun `onnozelheid' of `zinneloosheid' niet in staat bleken de regels
van bet samenleven en de normen van de samenleving to respecte-
ren. Vanaf bet begin heeft deze zorg zowel elementen van behan-
deling als van bejegening in de vorm van bewaking en verzorging
in zich gehad; vanaf het begin ook is deze zorg getekend door een
mengeling van angst en medelijden. De vrees voor de macht van
het vreemde is sterker, naarmate bet vreemde meer als iets uit ons-
zelf voortkomend of bij onszelf horend beleefd wordt. Die ambi-
valentic is de permanente gezel in de omgang met de geestesge-
stoorde (Beek 1969; Carp Ig6o).

De historie overziend, krijg je de indruk dat juist in de middel-
eeuwen bet accent meer lag op bet ellendige lot van de individuele
patient (her medelijden-motief), terwijl in de eeuwen daarna het
accent steeds meer is komen to liggen op de vrijwaring van de sa-
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menleving tegen overtreders van de regels van de maatschappelij-
ke orde: de individualiteit van de patient verdwijnt uit het vizier
onder de druk van de disciplinering van (mogelijke) ordeverstoor-
ders in het kader van de rasp- en dolhuizen (het angst-motief). De
negentiende-eeuwse patient was natuurlijk niet gevaarlijker dan
de vijftiende-eeuwse patient (voor `gevaarlijke' patienten waren er
in beide eeuwen bijzondere voorzieningen), maar hij werd wel
hinderlijker gevonden en de confrontatie met hem pijnlijker. De
custodiale, bewarende en bewakende vorm van de geestelijke ge-
zondheidszorg .wordt eigenlijk niet meer opgegeven (hoogstens
voor bijzondere groepen patienten vervangen door minder opval-
lende vormen van zorg), maar in de loop van de negentiende en in
de twintigste eeuw richt de aandacht zich geleidelijk weer meer op
de individuele patient en zijn genezingsmogelijkheden (Vijselaar
1982), met wisselend succes overigens en vooral met steeds wisse-
lende accenten.

De vrijheid van de patient om to zwerven (gedrag dat metafo-
risch de ongebondenheid van de patient aan de samenleving en het
samenleven uitdrukte) is in de loop van de tijd steeds verder be-
perkt en veranderde uiteindelijk in een tot voor kort gehandhaafde
plicht om in een asiel to verblijven. De behoefte om in het kader
van de nationale staatsvorming ook maatschappelijke marginali-
teit to ordenen en to beheersen is ten aanzien van psychiatrische
patienten sterk afgenomen, nu hun marginaliteit farmacologisch
beheersbaar is geworden en er nauwelijks nog twijfel over is dat
hun aanwezigheid maatschappelijk irrelevant - namelijk nauwe-
lijks werkelijk bedreigend, hoogstens storend - is geworden. Het
gevaar dat de patient mogelijk vormt, is volstrekt geindividuali-
seerd en geprivatiseerd. Niet langer zijn patienten persoonlijk of
zelfs gezamenlijk bedreigend voor de samenleving als geheel, maar
is het hoogstens nog de patient als individu die een gevaar kan zijn
voor zichzelf of voor anderen in zijn directe omgeving.

In de veranderingen die zich de laatste 500 jaar hebben voorge-
daan in de benadering van psychiatrische patienten, valt in het bij-
zonder op dat de aard van de stoornis zeer lang veel minder rele-
vant werd gevonden dan het effect van de stoornis: het `vreemde'
gedrag, waardoor iemand niet meer in ernst als een deelnemer aan
het normale maatschappelijke verkeer kon worden beschouwd.

43 De zin van de zorg



Het vreemde gedrag is nu juist meer dan vroeger aanleiding ge-
worden om to vragen naar de aard, de betekenis en de mogelijke
oorzaak van dat gedrag en de eraan ten grondslag liggende stoor-
nis.

Duidelijk is dat het negatieve teken, dat bepalend is voor het
alledaagse spraakgebruik met betrekking tot geestelijke gezond-
heid, ook bepalend is voor de geschiedenis van de geestelijke ge-
zondheidszorg in de An van zorg die door leken en beroepsbeoefe-
naren wordt verleend aan mensen met psychische stoornissen. In
positieve An hoefde en hoeft er met over geestelijke gezondheid
gesproken to worden, omdat dit een spreken zou zijn over wat
vanzelfsprekend is en wat als altijd aanwezige impliciete veron-
derstelling, die het normale samenleven mogelijk maakt, niet
besproken hoeft to worden. Het spreken is hier alleen noodzake-
lijk, wanneer de vooronderstelling niet houdbaar blijkt, maar pa-
radoxaal genoeg is er dan vaak geen gesprek meer mogelijk of is er
sprake van een verstoring in de gemeenschappelijke grondslag
van verstandhouding.

De drempelwaarde van stoornissen met deze catastrofale effec-
ten is zeer hoog, met andere woorden, het gaat hier om stoornissen
die relatief weinig voorkomen, duidelijk in het gedrag waarneem-
War zijn, een sterke invloed hebben op de persoonlijkheid van de
patient zelf en het beeld dat anderen zich daarvan vormen. In de
geschiedenis van de geestelijke gezondheidszorg zien we tegelij-
kertijd een tendentie tot het versmallen en het verlagen van de
drempel. De versmalling is het gevolg van een differentiatie in
stoornissen met een hoge drempelwaarde: voor stoornissen met
een evident karakter (zwakzinnigheid bijvoorbeeld, maar ook epi-
lepsie, dementie en verslaving) wordt een eigen zorg met een eigen
toegang gecreeerd. In het algemeen kan men met enige overdrij-
ving stellen, dat psychische stoornissen, waarvan de etiologie be-
kend is (en bij de stoornis hoort, en niet bij de persoon die de
stoornis heeft), de symptomatologie scherp omschreven en het
beloop voorspelbaar is, de neiging hebben uit de psychiatrie to
verdwijnen. De psychiatrie is in meer dan een opzicht de weten-
schap van de onopgeloste problemen.

De verlaging van de drempel is het gevolg van de groeiende
behoefte aan behandeling van stoornissen met een lagere drem-
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pelwaarde, stoornissen dus die relatief vaak voorkomen, niet altijd
duidelijk in gedrag waarneembaar zijn, minder dramatisch zijn in
hun effect, maar vaak juist wel bijzonder hinderlijk kunnen zijn
voor de patient en zijn sociale omgeving. In vervolg daarop zijn
in toenemende mate ook de relaties tussen het individu en zijn
sociale omgeving onderwerp van de geestelijke gezondheidszorg
geworden, enerzijds als aangrijpingspunt voor het zoeken naar de
oorzaken of juist naar de herstelmogelijkheden van een stoornis,
anderzijds als een eigen gebied van stoornissen en conflicten.

De ontwikkeling van de geestelijke gezondheidszorg heeft
ertoe geleid, dat ook het denken over geestelijke gezondheid sterk
van inhoud en karakter is veranderd. Door de aandacht to ver-
plaatsen van het maatschappelijke effect van stoornissen naar hun
oorzaak en betekenis, kwam het gedrag minder en het individu en
zijn stoornis meer centraal to staan: de aandacht verplaatst zich
naar het innerlijk, dat het organische of historische geheim van de
stoornis in zich zou moeten dragen. Was de grondslag van de
stoornis organisch, dan lag voor de betrokken patient het heil in
een tot opheffing van de stoornis leidende beinvloeding van het
organisme, voor toekomstige generaties in de preventie van het
ontstaan van de stoornis door bijvoorbeeld eugenetica (meestal
werd daar seksuele onthouding mee bedoeld) of vroegtijdige on-
derkenning van de stoornis op grond van bepaalde indicaties. Was
de grondslag van de stoornis historisch - dat wil zeggen het gevolg
van vroegkinderlijke ervaringen - dan zou het heil voor de betrok-
ken patient gezocht moeten worden in het veranderen van de
betekenis van eerder beleefde ervaringen. Voor toekomstige gene-
raties zou dan heil verwacht mogen worden van een opvoeding
onder condities, die de kans op het ontstaan van traumatische
ervaringen zou kunnen verminderen.

De ambitie om door kennis van de oorzaken van bepaalde
stoornissen of door inzicht in de omstandigheden die het ontstaan
van bepaalde stoornissen bevorderen, uiteindelijk niet alleen ge-
Tdentificeerde patienten to kunnen helpen, maar ook het risico
patient to worden to kunnen verkleinen door het nemen van de
juiste preventieve maatregelen; is de laatste honderd jaar bepalend
geworden voor het denken over geestelijke gezondheid. Weliswaar
stond en staat de zorg in de praktijk vooral in dienst van de behan-
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deling of verzorging behoevende patienten, maar in de theorieen
over de geestelijke gezondheid, in de ideologieen die de zorg dra-
gen en in het beleid dat de zorg legitimeert en financiert, klinkt
steeds weer de hoop door, dat het ten slotte mogelijk zal zijn het
ontstaan van nieuwe patienten to voorkomen.

De uitbreiding van de geestelijke gezondheidszorg is dus niet
alleen to begrijpen als een vergroting van de reikwijdte, maar ook
als een vergroting van de pretentie: het voorkomen van ongunsti-
ge randvoorwaarden voor het ontstaan van stoornissen (voorlich-
ting over opvoeding), het vroegtijdig onderkennen van het ont-
staan van stoornissen (de zogenaamde VTO-projecten, screening,
bevolkingsonderzoek), het voorkomen van de escalatie van pro-
blemen tot stoornissen (crisisinterventie), het voorkomen van een
opname (ambulante voor- en nazorg), het voorkomen van de aan-
vaarding van de ziekte-rol (kortdurende hulp), het voorkomen van
hospitalisatie. De differentiatie in het preventieve denken beperkt
zich niet tot het gebied van de zorg zelf, maar strekt zich ook daar-
buiten uit. De zorg stapt over de eigen drempel terug in de samen-
leving en beinvloedt het samenleven met inzichten die in de
omgang met patienten met psychische problemen zijn opgedaan.
Kennis over hoe het fout ging wordt gepresenteerd als kennis over
hoe het goed kan gaan. Het denken over geestelijke gezondheid
verandert van teken: van negatief naar positie£

6. DE POSITIEVE CONNOTATIE VAN HET BEGRIP
GEESTELIJKE GEZONDHEID

In de wereld van de geestelijke gezondheidszorg zijn al vele pogin-
gen gedaan om tot een positieve omschrijving van het.begrip gees-
telijke gezondheid to komen. Vooral in de jaren vijftig, toen de
World Federation for Mental Health nog met veel elan en optimis-
me naar de realisering van de waarden van de geestelijke volksge-
zondheid streefde, heeft men veel moeite gedaan het concept
inhoudelijk nader to bepalen. Lekkerkerker (1954) geeft een over-
zicht van de standpunten zoals die door experts op dit gebied wor-
den ingenomen, maar moet constateren dat er nog geen sprake is
van een overeenstemming in de opvatting. Barnhoorn (1955) doet
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een ambitieuze poging om tot een logische en inhoudelijke bepa-
ling van de verschillende vormen van zorg ten behoeve van de
geestelijke gezondheid to komen. Trimbos (1959, p. 76) consta-
teert in zijn proefschrift, de literatuur overziend, dat `het onmo-
gelijk is geestelijke gezondheid to definieren op een zodanige
wijze, dat zij voor allen geldig is. Het begrip geestelijke gezond-
heid blijkt een uitermate gevarieerde inhoud to hebben.' In de
Nederlandse literatuur is dit min of meer als een gegeven geaccep-
teerd (bijvoorbeeld Romme, Kraan en Rotteveel 1981), en expli-
ciete pogingen geestelijke gezondheid positief to definieren wor-
den nauwelijks meer ondernomen.

Impliciet doet de invloed van de oude definieringspogingen
zich immers nog steeds gelden, met name in het - inmiddels at
weer weggeebde - denken over welzijn zijn de ideeen over positie-
ve geestelijke gezondheid levend gebleven. Op een noemer ge-
bracht gaat het dan om de gelijkstelling van welzijn, geluk, posi-
tieve geestelijke gezondheid en zelfontplooiing. Het welzijnsbe-
leid is, voorzover gericht geweest op het individu, to zien als een
operationalisatie van de voorwaarden voor zelfontplooiing: sociale
zekerheid, zorg, educatie, recreatie en emancipatie. Het doel was
individueel welzijn, de functies waren bevordering van sociale
gelijkheid, sociale integratie en sociale stabiliteit (WRR-rapport
Herwaardering van welzijnsbeleid, 1982). Inmiddels is er nauwe-
lijks meer sprake van een door de nationale overheid gevoerd wel-
zijnsbeleid waarbij men overtuigd is van de `maakbaarheid' van de
samenleving. Zorg is minder een onderdeel van welzijn gebleken
dan welzijn een onderdeel van zorg. De relatieve noodzaak en
hardheid van zorg is daarvoor zeker medeverantwoordelijk: zorg
`moet' gegeven worden en de zorg zelf heeft een professioneel en
institutioneel karakter. Voor welzijn geldt dit allemaal veel minder.

In overeenstemming met de destijds internationaal vigerende
opvatting omschrijft Barnhoorn (1955, p. 6) geestelijke gezond-
heid als de situatie, waarin het de mens als `individuele persoon-
lijkheid [...] mogelijk is met anderen in de gemeenschap samen to
leven op een wijze, die een harmonische bevrediging verzekert
van eigen instinctieve, emotionele en spirituele behoeften en die
tegelijkertijd een goede aanpassing waarborgt aan redelijke eisen
van de gemeenschap'. Latere definities zullen hier en daar de ac-
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centen wat verleggen, de als geestelijk gezond omschreven toe-
stand wordt dan meer dynamisch geformuleerd, het accent komt
nog wat meer bij de individuele ontplooiing to liggen, er is meer
sprake van `geluk', `groei', `creativiteit' en `weerstanden tegen de
geestelijke gezondheid bedreigende invloeden'. Randall (1981)
omschrijft geestelijke gezondheid als `functioning effectiveness'
en ziet in navolging van andere Amerikaanse auteurs gezondheid
als `creative tolerance in the face of inevitable distress', in bet
kader van streven naar preventie van de stoornissen zelf to om-
schrijven als `heightened well-being, or mental fitness'. De Swaan
(1979, P. 23) constateert wat spottend dat `de notie van geestelijke
gezondheid in het algemeen gekleurd is door een wat hypomane
(of is het Amerikaanse?) levensvisie', en, zo kan men hieraan toe-
voegen, nogal makkelijk meegaat met de wisselende modes die in
die levensvisie tot uitdrukking komen.

Materieel is de definiering van geestelijke gezondheid een in
alle betekenissen van het woord grenzeloze onderneming. Ed-
wards (1981, p. 318) waarschuwt voor de neiging geestelijke ge-
zondheid gelijk to stellen with everything desirable... Every de-
sirable mode of experience, activity, selfrealization, happiness and
social organization are packed into imperialistic conceptions of
"mental health"'. Juist de definiering vanuit het negatieve punt,
vanuit de constatering van de overtreding van grenzen, voorkomt
in zijn visie het gevaar, dat `many wonderful things' expliciet
genoemd moeten worden als behorend tot de geestelijke gezond-
heid. Met recht kan men dan met Szasz (1974) spreken van een
mythologisering van geestelijke gezondheid: het gebied van gees-
telijke gezondheid is dan niet meer het gewone leven met zijn
mooie en lelijke kanten, maar een programma voor de realisering
van een model van `gezond leven' in moreel en psychologisch op-
zicht. Zo'n model kan ontworpen worden en de geestelijke ge-
zondheidszorg kan zo'n programma zijn, maar dat is niet hetzelf-
de als de zorg voor mensen die de grenzen van het samenleven, de
grenzen van `mental health as rational autonomy', hebben over-
schreden.

Het is mogelijk langs formele weg geestelijke gezondheid iets
beter to benaderen. Trimbos (1959, p. 67) vat geestelijke gezond-
heid op als `een kwaliteit van het menselijk zijn. [...] Gezondheid
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wordt dan een normatief begrip en daardoor onderhevig aan waar-
dering. Filosofische en mensbeschouwelijke opvattingen bepalen
er de inhoud van. Gezien de diversiteit van deze opvattingen is
het begrijpelijk dat er diverse opvattingen over gezondheid be-
staan en dat met name de waardering in de hierarchie van waarden
binnen de diverse levensbeschouwingen een andere is.' Kwaliteit
wordt door Trimbos impliciet in twee betekenissen gebruikt: kwa-
liteit in de zin van een drempelwaarde (de kwaliteit is aanwezig) en
kwaliteit in de An van een vervullingswaarde (de kwaliteit moet
gerealiseerd worden). In de eerste betekenis is geestelijke gezond-
heid de tegenpool van geestelijke ongezondheid of ziekte (wel
normatief, maar nauwelijks relatief), in de tweede betekenis is er
geen sprake van een tegenpool, maar van een verhouding tussen
de situatie zoals die wordt aangetroffen en zoals die wenselijk
wordt geacht (normatief en relatief). Die verhouding wisselt per
situatie, per individu en per gekozen opvatting van wat ten aan-
zien van de geestelijke gezondheid als wenselijk moet worden
beschouwd.

De geestelijke gezondheidszorg die zich op deze verhouding
richt, is bij uitstek een morele of zo men wil ideologische aangele-
genheid: het gaat om opvattingen over `goed' en `slecht' leven,
over geluk en ongeluk dus, en dat voorzover het om de beleving
daarvan in het gevoelsleven gaat. De betekenis van de zorg die zich
daarmee bezighoudt, neemt dan ook toe of af, naarmate de beteke-
nis van de beleving van het gevoelsleven meer of minder belang-
rijk gevonden wordt. En daar hangt weer van of hoe in het kader
van de zorg de afweging tussen wel en niet (be)handelen, en met
welke middelen, gemaakt zal worden. Het normatieve en relatieve
karakter van geestelijke gezondheid vindt zo op alle niveaus een
pendant in het normatieve en relatieve karakter van geestelijke
gezondheidszorg. Deze vorm van geestelijke gezondheidszorg
moet echter principieel onderscheiden worden van de zorg, die
haar bestaansgrond niet in de spanningsverhouding tussen wense-
lijkheid en werkelijkheid vindt, maar in de grensoverschrijding
van de werkelijkheid als een gedeelde werkelijkheid. Praktisch ge-
sproken zal het verschil niet altijd groot zijn, toch is het belangrijk
not (to) confuse treating mental illness with every form of aiding
in the pursuit of justice and happiness' (Edwards 1981, P. 321).
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Dat is wel gebeurd in de beweging voor geestelijke volksgezond-
heid en in bet daar gedeeltelijk uit voortgekomen welzijnsbeleid,
zoals dat in de jaren zeventig tot ontwikkeling kwam.

7. GEESTELIJKE VOLKSGEZONDHEID ALS IDEAAL

Het begrip geestelijke volksgezondheid is een poging tot vertaling
van bet Amerikaanse begrip `mental health', dat zelf weer bet
oudere begrip `mental hygiene' moest vervangen. De oorsprong
ligt in bet in bet begin van deze eeuw ontstane streven naar verbe-
tering van bet lot van de psychiatrische patient. Het was zelfs een
patient, Clifford Beers, die daarvoor in zijn book A mind chat found
itself (19o8) voor bet eerst aandacht vroeg. Met steun van de psy-
chiater Adolf Meyer richtte hij de `Society for Mental Hygiene'
op en vooral onder invloed van Meyer verbreedde de aandacht
zich van de al in zijn geestelijke gezondheid aangeiaste persoon
naar de in zijn geestelijke gezondheid bedreigde persoon en de
bedreigende (sociale) factoren zelf. In bet bijzonder richtte de aan-
dacht zich daarbij op bet in zijn normale ontwikkeling bedreigde
en zich mogelijk crimineel ontwikkelende kind. De Medisch Op-
voedkundige Bureaus, waarvan bet cerste in Nederland al voor
1930 is opgericht, hadden dan ook vooral een preventieve en sig-
nalerende taak op dit gebied.

Van de `prevention of mental illness' is bet een logische stap
naar de `preservation of mental health' en ten slotte naar de `pro-
motion of mental health, de bevordering van de geestelijke volks-
gezondheid. Zo zag Meyer bet en al voor de Tweede Wereldoorlog
zagen in Nederland de voorlopers van wat later de ambulante
geestelijke gezondheidszorg zou worden bet ook zo. De opzet van
de Sociaal-Psychiatrische Diensten, de Bureaus voor Levens- en
Gezinsvragen, zelfs van bet eerste Instituut voor Medische Psy-
chotherapie was steeds in eerste instantie, net als bij het MOB,
zowel beschermend als bevorderend to werken. De sDP's moesten
psychiatrische opnames helpen voorkomen.

In de literatuur overgeestelijke volksgezondheid bestaat er vooral
in de eerste decennia na de Tweede Wereldoorlog geen twijfel
over, dat geestelijke volksgezondheid meer is dan de relatieve af-
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wezigheid van psychische stoornissen in de bevolking. Geestelijke
volksgezondheid wordt ook zelden uitsluitend omschreven als een
toestand of een kwaliteit, maar veel meer als een streven, een be-
weging, een idee of zelfs een complex van maatregelen, dat `de ge-
meenschap neemt om de staat van geestelijke volksgezondheid
van een samenleving [...] zo gunstig mogelijk to doen zijn tot heil
van de menselijke individuen, die een gemeenschap vormen'
(Barnhoorn 1955).

Rumke maakt dit in een toespraak voor de World Federation of
Mental Health, als voorzitter van haar Scientific Committee, op
een nu bijna ironisch klinkende wijze duidelijk: `Wij willen bet
leed van de eenzame vrouw verminderen en wij willen proberen
oorlogen to voorkomen' (1958, p..32), inclusief alles wat daartus-
sen ligt en dat van `Bagdad tot Buenos Aires'. Rumke sprak nog
voor mensen, bet was 1954, voor wie geestelijke volksgezondheid
een streven was, dat hen bond. In de jaren daarna zou geestelijke
volksgezondheid als ideaal van een beweging langzamerhand
steeds meer gaan verwateren. Geestelijke volksgezondheid werd
bet werkterrein van allerlei nieuw opkomende functies en be-
roepsgroepen: psychologen, psychotherapeuten, andragogen,
preventiewerkers, consultatiegevers, enzovoort. Daarmee zou
echter ook veel van bet elan van bet grote ideaal van de doorde-
seming van alle levensgebieden met de principes van de psycho-
hygiene verdwijnen. Het pedagogische en levensbeschouwelijke
element - her bevorderen van het positieve - moest geleidelijk
plaatsmaken voor het element van hulpverlening en professionali-
teit - bet opheffen van bet negatieve. Geestelijke volksgezondheid
werd meer en meet een zaak van de geestelijke gezondheidszorg
alleen en raakte daardoor steeds meer beperkt tot de geestelijke ge-
zondheid van bet individu en soms van zijn directe sociale omge-
ving.

In een van de laatste overkoepelende pogingen om tot een om-
schrijving van het begrip geestelijke volksgezondheid to komen,
omschrijft een commissie van het Nederlands Gespreks Centrum
(Rapport 1962) bet als de `door levensovertuiging geinspireerde
idee en beweging van: de wetenschap van, de zorg voor en de tech-
niek van het scheppen van de optimale voorwaarden die nodig zijn
om gemeenschappen en de mensen daarin in staat to stellen, zich
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to ontplooien en weerbaarheid to ontwikkelen tegen eventueel
werkende ontbindende factoren'. Met het laatste wordt bedoeld
maatschappelijke desintegratie en desorganisatie als gevolg van
onder andere overschatting van nuttigheid, genot en arbeid (!),
uitslijting van de zeden en versnelling van het levenstempo, fata-
lisme en `principaliteit', conformisme en onvermogen tot zinge-
ving. De ontbindende factoren doen de mens als persoon (als
geintegreerd en verantwoordelijk deel van een geheel) verloren
gaan.

De commissie is beducht voor een eenzame mens, die tegelij-
kertijd niet alleen kan zijn en ten prooi is aan nihilisme en verve-
ling. Geestelijke gezondheid als doel van de beweging wordt hier
niet alleen als een kwaliteit of toestand gezien, maar als een actieve
aanpassing aan en interactie met veranderende omstandigheden.
Geestelijk gezond is wie zich kan ontplooien en tegelijkertijd niet
egocentrisch of egoistisch wordt; van geestelijke gezondheid in
een samenleving is sprake, wanneer de voorwaarden voor deze
ontplooiing met behoud van maatschappelijke verantwoordelijk-
heid aanwezig zijn. In de gedachten van de NGC-commissie klinkt
net als bij Trimbos het personalisme nog sterk door.

In de beweging voor geestelijke volksgezondheid is in 1962 na
de curatieve en de preventieve fase volgens de commissie inmiddels
de sociaal-dynamische fase aangebroken, waarin het streven naar
een toestand van fysiek, geestelijk en sociaal welzijn voor individu
en samenleving centraal komt to staan. Zonder ernaar to verwijzen
kiest de commissie hier voor de klassieke wwo-definitie van ge-
zondheid als een toesta van lichamelijk, psychisch en sociaal
welbevinden. De beweg van de geestelijke volksgezondheid
richt zich daarbij niet op het individu als zodanig, maar op ge-
meenschappen, haar vertegenwoordigers en intermediairen (leer-
krachten, pastores, vakbondsleiders). Het is waarschijnlijk typisch
voor die tijd dat men het `moderne' in het denken nog zonder pro-
bleem (uit)gedragen zag worden door de `traditie' in het handelen.
Het valt ook op in de politiek van die jaren en het is, zeker ook in
Nederland, vooral zichtbaar in de pogingen van de katholieke kerk
zich aan de nieuwe tijd aan to passen.
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8. DE VISIE VAN TRIMBOS

Trimbos (1959), in die tijd uitgroeiend tot de belangrijkste katho-
lieke sociaal-psychiater, heeft in zijn proefschrift een poging ge-
daan de verschillende elementen nog eens met elkaar in een lo-
gisch verband to brengen. Hij ontwerpt .dan een model, dat gere-
construeerd de volgende elementen bevat:

Geestelijke gezondheid: een kwaliteit van het volwaardig mense-
lijke bestaan, meer dus dan alleen de afwezigheid van psychi-
sche en psychiatrische stoornissen en meer dan een standaard
om de mate van geestelijke gezondheid van een individu aan of
to meten (het begrip kwaliteit verwijst niet naar een algemene
en objectieve norm van geestelijke gezondheid zelf, maar naar
het normatieve karakter van het begrip geestelijke gezond-
heid).

Geestelijkegezondheidsleer: `de wetenschappelijke arbeid op het
terrein van mens-zijn, waar de (veelvuldige) psychische stoor-
nissen worden aangetroffen, die in directe betrekking staan tot
een sociaalculturele etiologie en die dus geen medisch biolo-
gische pathogenese vertonen, is een multigedisciplineerd
arbeidsterrein, dat wij in deze studie aanduiden met de naam
geestelijke gezondheidsleer' (1959, p. 82).

Trimbos wilde het onderzoek naar de behandeling van `sociaal-
psychiatrische stoornissen' tot een eigen en to onderscheiden ge-
bied van de geestelijke volksgezondheidszorg maken en de geeste-
lijke gezondheidsleer was dan ook gedacht als `dat onderdeel der
psychische hygiene, dat zich als interfacultaire vorm van weten-
schap bezighoudt:

i. met de bestudering op individueel en collectief niveau van
socioculturele invloeden en omstandigheden, die bijdragen tot
het tot stand komen van psychische stoornissen.
2. met het aangeven van wegen en het opstellen van middelen
om de psychisch-bedreigende invloeden en omstandigheden
uit to schakelen (collectief niveau) of de weerstand van de indi-
viduele mens hiertegen zodanig op to voeren of to handhaven,
dat die invloed of omstandigheid het bedreigende karakter ver-
liest (individueel niveau)' (1959, p. 86).
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Het gaat bij de geestelijke gezondheidsleer dus zowel om onder-
zoek als om behandeling, en dat zowel op individueel als collectief
niveau. In de geestelijke gezondheidsleer nemen de sociale weten-
schappen een centrale plaats in.

De geestelijke gezondheidsleer Act Trimbos als de weten-
schappelijke basis van een gezondheidszorg, die uitgaat
van de interactie tussen mens en milieu en deze in optimale zin wil
veranderen. Het gebied van de psychiatric en van de psychiatri-
sche hulpverlening stricto sensu is in die visie een onderdeel van
een ruimer gedachte geestelijke gezondheidsleer. Als basisweten-
schappen van deze leer, die immers als interfacultair (interdisci-
plinair dus) wordt gezien, noemt hij filosofie, geneeskunde, psy-
chiatrie (sociale psychiatric, etnopsychiatrie, historische psychia-
trie), psychologie, sociologie en culturele antropologie. De geeste-
lijke gezondheidsleer moet haar bestaansrecht niet eerst zoeken in
de ontwikkeling van een `corpus theoreticum', maar in de opstel-
ling en uitvoering van een `wetenschappelijk program' met als
visie `het uiteindelijk therapeutisch gericht-zijn op de psychisch
gestoorde mens als lid van zijn gemeenschap' (1959, P. I 12).

Geestelijke volksgezondheid is voor Trimbos een kwaliteit in bet
bestaan van een samenleving, die hij, net als bet begrip geestelijke
gezondheid, bij voorkeur in een dynamisch perspectief ziet, in een
streven naar. In het geval van de geestelijke volksgezondheid
wordt dat streven gedragen door een beweging die `gericht is op
een zodanige verbetering der sociale verhoudingen en der maat-
schappijstructuur, dat een meer volledige vorm van geestelijk ge-
zond leven voor zoveel mogelijk mensen bereikbaar wordt' (1959,
p. 284). De beweging voor geestelijke volksgezondheid wil `de
geestelijke gezondheid tot een waarde maken, waar men overal re-
kening mede houdt' (1959, p. 150). Het optimisme dat hier nog uit
spreekt, lijkt samen met de beweging verdwenen to zijn, maar als
ideaal en als streven is bet idee geestelijke volksgezondheid toch
blijven bestaan. De beweging voor geestelijke volksgezondheid is
een sociale en morele beweging, `die met een voet in bet humanis-
me en met de andere in de wetenschap geworteld is' (1959, P. 285).

Uit zijn beschouwingen over dit onderwerp blijkt dat bet bij
geestelijke volksgezondheid in de termen van nu vertaald in be-
langrijke mate gaat om facetbeleid en over de positieve benadering
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van bepaalde waarden in de samenleving. In Trimbos' tijd waren
die waarden nog sterk specifiek gekleurd door de verschillen in
levensbeschouwing, inmiddels is de opvatting over deze op zich-
zelf al universele waarden ook meer uniform geworden. Het gaat
dan om waarden als gelijkheid, vrijheid, persoonlijke autonomic,
onaantastbaarheid van de menselijke persoon, de afwijzing van de
discriminatie. Met facetbeleid wordt het streven bedoeld om in dit
geval de principes van geestelijke volksgezondheid ook to laten
doorklinken op beleidsterreinen, die formeel buiten de sfeer van
de gezondheid vallen (arbeid, onderwijs, verkeer, huisvesting, so-
ciale zaken). Facetbeleid maakt het mogelijk zowel het morele ka-
rakter van het idee geestelijke volksgezondheid als het streven
naar een algemene toestand van geestelijke volksgezondheid con-
creet gestalte to geven.

9. GEESTELIJKE VOLKSGEZONDHEID ALS BEWEGING

Het idee van de geestelijke volksgezondheid als streven werd ge-
dragen door een nauwelijks georganiseerde beweging, optimis-
tisch van toon, ook wat betreft de mogelijkheden het ideaal alge-
meen ingang to doen vinden. Tegelijkertijd lijken juist hier de
zwakke punten van de beweging gezeten to hebben. Men beschik-
te eigenlijk niet over een maatschappelijk draagvlak, noch over een
implementatiemogelijkheid in de vorm van een bestaande prak-
tijk, een instrumentarium of een technologic. De operationalisatie
van de hooggestemde ideeen bleef daardoor moeizaam. Er was wel
een doel, maar het streven zelf nam nauwelijks vaste vorm aan en
het objectgebied was ook niet erg duidelijk: waarop precies moest
worden aangegrepen, hoe en door wie, wist men eigenlijk niet zo
goed. Veel verder dan een persoonlijk appel op met moreel gezag
beklede intermediaire figuren kwam het in de praktijk meestal
niet. Ook bleef de relatie tussen de intermediaire doelgroep en de
gewone bevolking onderbelicht. Bovendien was er een volledig ge-
brek aan criteria ter beantwoording van de vraag in hoeverre be-
paalde ontwikkelingen of omstandigheden nu wel of niet bijdra-
gen aan de geestelijke volksgezondheid.

De overheid speelde in het oorspronkelijke geestelijke volksge-
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zondheidsdenken geen grote ro1. Dat was ten dele het gevolg van
de Amerikaanse oorsprong, maar had ook to maken met het ont-
breken van een traditie van politieke overheidsbemoeienis op dit
gebied. Die kwam pas later, toen het levensbeschouwelijke aspect
zijn betekenis begon to verliezen. Als in de loop van de jaren zestig
het idee `geestelijke volksgezondheid', evenals de beweging voor
geestelijke volksgezondheid, geleidelijk aan kracht inboet, ont-
wikkelt zich enerzijds een professionele en op psychotherapie ge-
richte (ambulante) geestelijke gezondheidszorg, en anderzijds een
breed opgezet en door de overheid gestimuleerd welzijnsbeleid.
De bevordering van de geestelijke volksgezondheid als welzijns-
beleid heeft in Nederland vooral vorm gekregen in de periode
1965-1975 (Van Tienen 1970; Schnabel 1983).

Weijel (1970) gaat als sociaal-psychiater bet verst in de plei-
dooien voor de ontwikkeling van een techniek van bet welzijn op
alle niveaus. `Geluk is een politieke zaak', stelt hij en hij ziet de tijd
aangebroken voor de derde revolutie in de westerse wereld: na de
realisering van de gelijkheid voor de wet van alle burgers en na de
realisering van het recht op welvaart gaat bet nu om de realisering
van het recht op welzijn en geluk door bet veranderen en beheer-
sen van de maatschappelijke verhoudingen met behulp van weten-
schappelijke inzichten. In de Knelpuntennota 1974 van het minis-
terie van CRM wordt gesproken van een `overgang van het denken
over welzijn als zelfstandig aspect van het menselijk bestaan naar
bet denken over welzijn als hoofdkenmerk van onze maatschappij'
en deze ontwikkeling zou haar weerslag moeten hebben in de for-
mulering van de grondrechten van de burger. Zover is het uitein-
delijk niet gekomen. In de nieuwe Nederlandse Grondwet van
1983 werd de overheid in artikel 22 wel de bevordering van de
volksgezondheid opgedragen, maar van de gedachte aan een coor-
dinerend minister van welzijn, zoals mr. H. van Doorn nog in het
kabinet Den Uyl was, is weinig meer to bespeuren. Gezondheid is
politiek geen onderdeel van welzijn meer; welzijn zelf redt het
politiek nog bet best in de beschutting van de gezondheidszorg.
Inmiddels is dat ook symbolisch zichtbaar geworden in de naams-
wijziging van het ministerie: Welzijn en Volksgezondheid (wvc)
werd Volksgezondheid en Welzijn (vws), de minister (en niet de
staatssecretaris) is de eerstverantwoordelijke voor de portefeuille
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Volksgezondheid en in de taakverdeling is het onderscheid tussen
Volksgezondheid en Welzijn diffuus geworden. De nota, waarin
het kader voor het volksgezondheidsbeleid 1995-1998 wordt ge-
schetst, draagt de naam `Gezond en Wel' (1995) en bevat een visie
op volksgezondheid en welzijn.

Ruim twintig jaar na de Knelpuntennota is de herinnering aan
het welzijnselan van toen vervaagd en veranderd in een pragma-
tiek.

De ambitie van welzijn als politiek doel en de pretentie van de
maakbaarheid daarvan neemt in de jaren zeventig een hoge vlucht,
maar met het vergroten van de reikwijdte en het uitbreiden van
het beleid verdwijnt veel van de precisie en de specificiteit. Gees-
telijke gezondheid wordt welzijn, welzijn wordt geluk; vermin-
deren van voorwaarden voor geestelijke ongezondheid wordt be-
vorderen van geestelijke gezondheid, het beleid wordt actiever,
algemener en omvattender. Deze ontwikkeling is, interessant ge-
noeg, eerst principieel onder kritiek gesteld - vanuit zeer verschil-
lende invalshoeken door de socioloogj.A.A. Van Doorn (1978) en
de filosoof H. Achterhuis (1979) - en heeft pas daarna ook meer
pragmatische twijfels opgeroepen. Dat laatste heeft zowel to
maken gehad met de pas in de jaren tachtig zich echt manifeste-
rende terugloop in de economie, die het systeem van de verzor-
gingsstaat met zijn financiele grenzen confronteerde, als met het
ontstaan van een aantal nieuwe welzijnsproblemen (groeiende
structurele werkloosheid, de integratie van etnische minderhe-
den, toenemende verslaving aan harddrugs, stijgende criminali-
teit), die in het kader van een welzijnsbeleid alleen noch to voorko-
men, noch op to lossen bleken.

Het streven naar geestelijke volksgezondheid heeft zich in Ne-
derland vooral in de vorm van een door de overheid gefinancierd
en geentameerd welzijnsbeleid gemanifesteerd. Het streven naar
de bevordering van individuele geestelijke gezondheid is ten dele
een taak geworden van de geestelijke gezondheidszorg in engere
zin, en heeft zich daarnaast ook nog zelfstandig verder weten to
ontwikkelen, wat haar maatschappelijke neerslag heeft gevonden
in een strikt particulier, vaak commercieel en ook religieus gein-
spireerd aanbod van voorzieningen die zich de optimalisering van
de individuele geestelijke gezondheid ten doel stellen: trainingen,
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leef- en voedingsvoorschriften, meditatiecursussen (Schnabel
1982). Is de aandacht voor geestelijke volksgezondheid in het be-
leid to beschouwen als de uitdrukking van een specifieke opvatting
over de inrichting van de samenleving als behorend tot de taak van
de overheid, in de sfeer van de trainingen en de groeigroepen
wordt geestelijke gezondheid gezien als de uitdrukking van een
concentratie op de ontplooiingsmogelijkheden van het individu.
De geestelijke gezondheidszorg in de meer strikte An van het
woord ten slotte richt zich op het herstel, de instandhouding en de
verbetering van de individuele kansen op een redelijke mate van
welzijn en geluk als lid van de samenleving, onder aanvaarding van
de mogelijkheid dat die kansen in individuele gevallen zeer gering
kunnen zijn en niet meer voor verbetering vatbaar. Het streven
naar geestelijke volksgezondheid verandert in het aanbieden van
psychotherapie.

De beweging voor geestelijke volksgezondheid is op veel gebie-
den ingehaald en voorbijgestreefd door andere ontwikkelingen,
die ten dele ook gebieden betroffen waar de beweging voor geeste-
lijke volksgezondheid zich nooit bijzonder voor heeft kunnen en
willen interesseren (vrouwenemancipatie bijvoorbeeld). In 1988
vat Van den Hout in zijn oratie de problematiek nog eens samen,
als hij stelt: `gezondheid verwijst naar optimaal functioneren van
het organisme. Er zijn twee redenen waarom optimaal "geestelijk"
functioneren niet eenduidig is to definieren. In de eerste plaats is
er een kwantitatief probleem: wij kennen niet alle wijzen waarop
mensen geestelijk kunnen functioneren en bijgevolg weten we
nooit of bepaalde mentale gedragingen "optimaal"
zijn. In de tweede plaats zijn bij het idee van optimaal geestelijk
functioneren morele meningen in het geding. Over de geldigheid
van die meningen valt langs wetenschappelijke weg niets to zeg-
gen.' (Van den Hout 1988). Theoretisch en empirisch is er volgens
Van den Hout eigenlijk alleen ruimte voor de behandeling van
`suboptimaal' geestelijk functioneren. Dat is en blijft ook de eerste
opdracht van de geestelijke gezondheidszorg. De vraag is dan
hoogstens nog of het ook de enige opdracht moet zijn.

58 De zin van de zorg



LITERATUUR

Achterhuis, H. (1979)-De marks van welzijn engeluk. Baarn: Ambo-boeken
Barnhoorn, J.A.J. (1955) - `Sociale psychiatric, geestelijke hygiene,

geestelijke gezondheidszorg en geestelijke volksgezondheid', in:
Maandblad Geestelyke Volksgezondheid to (extra nummer)

Beek, H.H. (1969) - Waanzin in de Middeleeuwen. Beeld van de gestoorde en
bemoeienis met de zieke. Nijkerk/Haarlem: Callenbach/De Toorts

Carp, E.A.D.E. (1960)-`Vooroordelen tegen geesteszieken', in:

R.K. Artsenblad 39, pp. 273-280
Doorn, J.A.A. van, & C.J.M. Schuyt (red.) (1978) - De stagnerende

verzorgingsstaat. Meppel /Amsterdam: Boom
Edwards, R.B. (1981) -'Mental Health as rational autonomy', in Journal for

Medicine & Philosophy 6, 3, pp. 309-322
Giel, R. (1982) - Waarom een psychiatrische diagnose? Een beknopte inleiding in

het medische model en in andere modellen. Alphen a/d Rijn: Stafleu
Heerma van Voss, A.J. (1978) -'De geschiedenis van de gekkenbeweging',

in: Maandblad Geestelijke Volksgezondheid 33, 6, PP. 398-428
Hout, M.A. van den (1988) - Geestelijkegezondheidskunde. Nolities.

Ru Limburg, Maastricht
Lekkerkerker, E.C. (1954) - `Wat is geestelijke volksgezondheid?', in:

Maandblad Geestelijke Volksgezondheid 9, 2, pp. 33-50
Lieshout, P. van (1985)- `Veertig jaar geestelijke volksgezondheid. Een

analyse van bet Maandblad Geestelijke Volksgezondheid', in:
Maandblad Geestelijke Volksgezondheid 40, 12, pp. 1243-1274

Randall, D. (1981) -'Concepts of health and mental health: laying the
groundwork for intervention', in: Canada's Mental Health 29, 3, pp. 2-6

Rapport (1962) - Rapport Geestelijke Volksgezondheid. Publikatie nr. 17 van
bet Nederlands Gespreks Centrum, Kampen/Utrecht: Kok/Het
Spectrum

Romme, M.A.J., H. Kraan & R. Rotteveel (1981)- Wai is Sociale psychiatrie?
Een inleiding. Alphen a/d Rijn: Samsom

Rumke, H.C. (1943) - `Ontwikkelingspsychologie en psychotherapie'
(1933), in: Studies en Voordrachten overPsychiatrie. Amsterdam:
Scheltema en Holkema, pp. 126-141

Scheff, Th. J. (1965) - Being mentally ill. A sociological theory. Chicago:
Aldine Press

Schnabel, P. (1982) - Tussen Stigma en Charisma. Nieuwe religieuze
bewegingen engeestelijke volksgezondheid. Deventer: Van Loghum Slaterus

- (1983) - `Nieuwe verhoudingen tussen burger en staat', in:
Ph. A. Idenburg (red.), De nadagen van de verzorgingsstaat. Amsterdam:
Meulenhoff, pp. 25-66

- (1988) -'De toekomst heeft tijd nodig. De geestelijke gezondheidszorg,
de Nota Geestelijke Volksgezondheid en de Nota zooo', in Jaarboek
Psychiatrie en Psychotherapie 2, pp. 315-342

59 De zin van de zorg



Swaan, A. de (1982) - De mens is de mens een zorg. Opstellen 20. Amsterdam:
Meulenhoff1 - e.a. (1979) - Het spreekuur als opgave. Sociologie van de psychotherapie 2.
Utrecht/Antwerpen: Het Spectrum

Szasz, A. (1974) - The myth of mental illness. Foundations of a theory of
personal conduct. New York: Harper and Row

Tienen, A.J.M. van (red.) (1970)-Anatomie van bet welzijn. Een bundel
opstellen over welzijnsproblemen. Deventer: Van Loghum Slaterus

Trimbos, C.J.B.J. (1959) - Geestel#ke gezondheidsleer en geestel#ke
gezondheidszorg. Utrecht/Antwerpen: Het Spectrum

- (1971) `Nogmaals het "medisch model" in de psychiatrie', in: Maandblad
Geestelijke Volksgezondheid 26, 7/8, pp. 311-324

- (1969) - Sociale evoluiie en psychiatrie. Oratie Erasmus Universiteit,
i mei 1969. Bussum: Paul Brand

Vijselaar, J. (1982) - Krankzinnigen Gesticht. Psychiatrische inrichtingen in
Nederland 1880-1910. Haarlem: Fibula-Van Dishoeck

Weijel,J.A. (1970) - De mensen hebbengeen leven. Een psychosociale studie.
Haarlem: Bohn

II

6o De zin van de zorg



3

De chronische psychiatrische patient

I.VERZEKERDEZORG

Vergeleken met de gezondheidszorg in de meeste andere landen
kent de Nederlandse gezondheidszorg een relatief sterke orienta-
tie op zorg. Dat betekent niet dat er in Nederland weinig of min-
der aandacht is voor het aspect van de cure (de interventie, de be-
handeling), maar juist dat de aandacht daarvoor elders zo over-
heersend is, dat de care financieel en structureel to kort komt. De
zorg voor mensen met functieverlies, voor mensen met handicaps
en voor mensen met chronische ziekten is in Nederland traditio-
neel onderdeel van de reguliere gezondheidszorg. Care is niet
meer op behandeling en genezing gericht - de mogelijkheid daar-
van is meestal ook geheel afwezig - maar op verpleging, verzor-
ging, begeleiding en ondersteuning. Meer hulp bij het leven dan
levenshulp. Het is deze zorg, die in veel landen armenzorg, wel-
zijnszorg, staatszorg of mantelzorg is, die in Nederland juist als
eerste onder het regime van een echte volksverzekering is geko-
men en haar vorm heeft gevonden in een klassenloos systeem zon-
der hoger gekwalificeerde alternatieven in de particuliere sector.

Dankzij de AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten,
ingevoerd in 1967) is in Nederland in principe voor iedere inwo-
ner intensieve, langdurige en kostbare zorg gelijkelijk beschikbaar,
bereikbaar en betaalbaar geworden. Het systeem is niet volmaakt,
maar de tekorten bevinden zich toch op een ander niveau dan in de
Verenigde Staten, waar langdurige zorg als regel armenzorg is, of
in Groot-Brittannie, waar alle zorg buiten het particuliere circuit
eruit ziet als armenzorg, of in de Bondsrepubliek, waar men vreest
arm to worden van goede zorg voor mensen met chronische ziek-
ten en handicaps (Schnabel 1987). In Groot-Brittannie liggen de
kosten van de gezondheidszorg lager dan in Nederland, in de
Bondsrepubliek en de Verenigde Staten zijn ze aanzienlijk hoger,
bij gemiddeld per burger lagere (vs) of minder ver strekkende
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prestaties (BRD) (Uitterhoeve, red. 199o). Het verschil zit in alle
gevallen in de gemiddelde beschikbaarheid van goede zorgvoor-
zieningen per individuele burger. In Nederland wordt door de
gezondheidszorg aan de hele bevolking een vrijwel volledig pakket
van cure en care geboden voor een prijs, die in vergelijkbare landen
in hoofdzaak voor cure betaald wordt.

2. MEER `CURE', DUS OOK MEER `CARE'

In de ontwikkeling van de medische wetenschap domineert net als
in de ontwikkeling van de gezondheidszorg als maatschappelijk
systeem, bet aspect van de cure. De care is voor een belangrijk deel
een praktijk gebleven, die niet wordt aangedreven door onder-
zoek, noch een wetenschappelijke basis kent. In de gezondheids-
zorg is de status van care laag en veel professionele eer is er niet to
halen. De medische interventie, de cure, is in de ruim honderd jaar
van haar bestaan de kern van bet werken in het academisch zieken-
huis geweest en was daardoor ook de kern van de gezondheidszorg
als geheel, in ieder geval van de medische beroepsuitoefening. De
nu ook internationaal duidelijk toenemende wetenschappelijke
aandacht voor care heeft zich dan ook bet eerst en bet duidelijkst
gemanifesteerd buiten de sfeer van bet academisch ziekenhuis,
buiten de medische faculteit zelfs. De zorg voor (en dus niet de be-
handeling van) geestelijk en lichamelijk gehandicapten is meer
verbonden met de gedragswetenschappen en de opkomende ge-
zondheidswetenschappen dan met de medische wetenschap in de
strikte zin van bet woord.

Dat geldt nog meer voor bet gebied van de chronische ziekten,
waar niet de onherstelbaarheid van de handicap grenzen stelt aan
de cure, maar bet - vaak geleidelijk voortschrijdende - functie-
verlies. De beperkingen in bijvoorbeeld bet lopen, bet zien, het
horen, bet denken, die daaruit voortvloeien, zijn meestal onom-
keerbaar. De ontwikkeling van de verplegingswetenschap, de ver-
pleeghuis- en revalidatiegeneeskunde, van behavioral medicine en
(psycho)geriatrie - om enkele voorbeelden to noemen - zijn de
relatief late gevolgen van een al lang veranderend morbiditeits-
beeld, dat zichtbaar wordt in een toenemend aantal patienten met
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een chronische ziekte en een min of meer continue, maar qua
intensiteit wisselende behoefte aan zorg. Een belangrijk deel van
de behoefte aan zorg is natuurlijk ook het onbedoelde gevolg van
een cure, die in toenemende mate wel behandeling, maar Been ge-
nezing in de An van herstel van de oorspronkelijk situatie - ge-
zondheid dus - inhoudt. In veel gevallen betekent cure het instel-
len van de patient op een niveau, waar care weer mogelijk wordt en
vaak ook noodzakelijk blijft.

Meer wetenschappelijke en professionele aandacht voor chro-
nische ziekten en patienten met een chronische ziekte is onvermij-
delijk, nu op veel gebieden de grenzen van de behandelingsmoge-
lijkheden bereikt zijn en meer behandeling vooral tot meer zorg-
behoefte leidt. Chronische patienten doen in toenemende mate
een beroep op de personele, financiele en materiele middelen van
de gezondheidszorg, en dat vaak voor langere tijd, niet zelden een
heel leven. De zorgbehoefte en daaruit voortvloeiende zorgafhan-
kelijkheid maken het noodzakelijk to differentieren naar de inten-
siteit van dc nodige zorg en to onderzoeken welke mogelijkheden
er zijn ter verwerving en versterking van zorgonafhankelijkheid.

Een bijzondere rol in dit geheel spelen de patientenverenigin-
gen en de verenigingen van ouders en familieleden van patienten,
die zich richten op de behartiging van de belangen van patienten
met chronische aandoeningen en handicaps. De eisen van deze
verenigingen, die een belangrijke maatschappelijke en politicke
druk kunnen uitoefenen, hebben towel betrekking op meer zorg
als op meer zeggenschap en eigen verantwoordelijkheid. De poli-
tieke articulatie van deze eisen leidt tot een reactie in de vorm van
een beleid, dat financieel en structureel een ontwikkeling stimu-
leert, die een correctie inhoudt op de `natuurlijke' ontwikkeling
van de medische wetenschap en de gezondheidszorg in de rich-
ting van een vooral op cure gerichte technologic.

Een beleid dat zich richt op chronische ziekten en dat bereid is
om ook op een hoger dan minimaal niveau de middelen beschik-
baar to stellen voor de zorg op dat gebied, schept zelf de ruimte
voor de ontwikkeling van een zorgtechnologie en een zorgmarkt.
De toevoer van middelen brengt strategisch wetenschappelijk
onderzoek op gang, dat uiteindelijk leidt tot een niveauverhoging,
professionalisering, technologisering en commercialisering van de
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zorg, zowel wat betreft de hulpmiddelen en de pijnverzachting als
wat betreft de dagelijkse ondersteuning, verzorging en begelei-
ding. Dat betekent zeker niet dat de kosten die zijn verbonden aan
chronische ziekten zullen dalen, maar wel dat de kosten minder in
de sfeer van de onvermijdelijkheid gemaakt zullen worden en
meer in de sfeer van de verhoging van levenskwaliteit en een zo
hoog mogelijke mate van zorgonafhankelijkheid.

Met de instelling van de Nationale Commissie Chronisch Zie-
ken in 1991 gaf staatssecretaris Simons het startschot voor een
meer systematische behartiging van de maatschappelijke belangen
van chronisch zieken. In de omvangrijke nota Volksgezondheid
Toekomstverkenning uit 1993 van het Rijksinstituut voor Volksge-
zondheid en Milieuhygiene wordt juist ook in bet bijzonder aan-
dacht besteed aan de epidemiologie van chronische ziekten en de
ontwikkelingen die op dit gebied in de toekomst to verwachten
zijn. In een hoog ontwikkeld land als Nederland is de gemiddelde
levensverwachting erg hoog (voor vrouwen inmiddels al meer dan
8o jaar). Dat leidt er onvermijdelijk toe dat de kans op en het aan-
tal mensen met een chronische ziekte toeneemt. De paradox van
een goede volksgezondheid is niet dat de ouderdom met gebreken
komt, maar dat de gebreken pas met de ouderdom komen.

3. PSYCHISCHE ZIEKTEN ALS CHRONISCHE ZIEKTEN

Tegen deze achtergrond kunnen de veranderingen geplaatst wor-
den die zich de afgelopen twintig jaar hebben voorgedaan in de
zorg voor patienten met chronische psychische ziekten, in de wan-
deling meestal chronische psychiatrische patienten genoemd (ook
wel `chronisch psychiatrisch' naar analogie van het Amerikaanse
chronic mental patient). Chronische psychiatrische patienten heb-
ben in de psychiatric - of meer algemeen de geestelijke gezond-
heidszorg (GGZ) - altijd een bijzondere plaats ingenomen. Chro-
niciteit is enerzijds een typisch kenmerk van een groot deel van de
traditionele clientele van de psychiatrie, anderzijds is er altijd wei-
nig aandacht geweest voor juist het aspect van de chroniciteit. De
Nederlandse literatuur over de chronische psychiatrische patient
dateert van de laatste twintig jaar en markeert de overgang van een
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op gevalsbeschrijving en interpretatie gerichte psychiatrie naar
een meer behandelings- en zorggerichte psychiatric.

Pas de laatste jaren is er een meer genuanceerd beeld ontstaan
van de chronische psychiatrische patienten en richt het zorgon-
derzoek in de GGZ zich ook meer op deze categorie. Eerst zal ik
ingaan op de vraag in hoeverre chronische psychische ziekten naar
hun aard vergelijkbaar zijn met chronische somatische ziekten en
in hoeverre chronische psychiatrische patienten zich onderschei-
den van patienten met chronische somatische ziekten. Daarna
volgt een korte schets van de omvang en de situatie van de popula-
tie van chronische psychiatrische patienten in Nederland, een
bespreking van het overheidsbeleid op dit gebied en de rol van
onderzoek daarbij. Het zal dan duidelijk worden dat het probleem
beslist nog niet is opgelost.

4. KENMERKEN VAN CHRONICITEIT

In haar proefschrift over de zorg voor chronische ziekten beperkt
Van den Bos (1989) zich welbewust tot de categoric `somatische
chronische aandoeningen'. Voor de definiering daarvan baseert zij
zich op de omschrijving van de Amerikaanse Commission on Chro-
nic Illness in 1957. In deze definitie gaat het om stoornissen of af-
wijkingen van het normale, die een of meer van de volgende ken-
merken hebben:

- blijvend van karakter;
- leidend tot een handicap in het functioneren;
- veroorzaakt door een niet to herstellen pathologische
toestand, vragend om een bijzondere inspanning ter
rehabilitatie/revalidatie van de patient,-
- noodzakend tot een lange periode van toezicht, controle
of zorg.

Een of meer van deze kenmerken is bij alle chronische psychische
aandoeningen to vinden, of beter gezegd, de chronische psychia-
trische patienten kunnen als categorie beschreven worden met
behulp van deze kenmerken. Verschillen met de somatische aan-
doeningen zijn er wel. Zo is de etiologic van psychische stoornis-
sen in de meeste gevallen onduidelijk of onbekend en is de stoor-
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nis in bet algemeen maar beperkt behandelbaar. Anderzijds blijkt
zich bij de niet-organisch bepaalde psychische stoornissen in veel
gevallen na lange tijd toch een herstel voor to doen, dat bij chroni-
sche somatische stoornissen meestal achterwege blijft. Vooral bij
stoornissen die zich al op vrij jonge leeftijd kunnen manifesteren
(schizofrenie bijvoorbeeld) of dramatische gevolgen kunnen heb-
ben (sommige persoonlijkheidsstoornissen) treedt vaak na het
veertigste of vijftigste levensjaar een fase van `verzachting' en van
vermindering van de (over)last in.

Chronische aandoeningen met een somatisch karakter hebben,
zo blijkt uit bet onderzoek van Van den Bos, in 40% van de geval-
len psychische problemen tot gevolg: het zelfgevoel raakt aange-
tast en sociale contacten worden moeilijker, waardoor een gevoel
van isolement en eenzaamheid kan ontstaan. Dat kan leiden tot ge-
voelens van depressiviteit. Bij patienten met chronische psychi-
sche aandoeningen is er vaak nogal wat somatische comorbiditeit,
maar belangrijker is dat ook bij hen vaak sprake is van psychische
problemen die het gevolg zijn van de oorspronkelijke psychische
aandoening. Gevoelens van depressiviteit kleuren bij veel patien-
ten het beeld van de psychische stoornis en het is bekend, dat bij
voorbeeld bij patienten met een schizofrene stoornis een gevoel
van uitzichtloosheid tot suicide aan kan zetten, juist buiten de fa-
sen waarin de patient psychotisch is. In de praktijk kan het moei-
lijk zijn om bij patienten met psychische problemen onderscheid
to maken tussen de stoornis op zich en de psychische gevolgen van
de wetenschap een psychische stoornis to hebben en als psychia-
trische patient gediagnostiseerd to zijn.'

De operationalisatie van chronische somatische aandoeningen
vindt in Nederland, aldus Van den Bos (1989), plaats aan de hand
van de volgende criteria:

- aard van de aandoening (diagnostische criteria voor
chroniciteit);
- een zekere tijdsduur of frequentie van optreden (meestal
drie maanden of drie keer);
- ernst of functionele belemmeringen;
- aanwezigheid van een langdurige zorgbehoefte.

Voor psychische stoornissen is het in Nederland - in navolging
van Amerikaanse voorbeelden (Schinnar e.a. 1990) - gebruikelijk

t
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uit to gaan van de aanwezigheid van een geclassificeerde psychia-
trische diagnose, een relatief lange duur of hoge frequentie van de
relevante symptomen, een duidelijke beperking in bet persoonlij-
ke en sociale functioneren en de aanwezigheid in de voorgeschie-
denis van een of meer episodes van zorg. In het verleden stond een
chronische psychiatrische patient gelijk met een lang opgenomen
patient, maar het sterk veranderde opnamebeleid heeft deze
operationalisatie to beperkt gemaakt: ook nooit in een psychia-
trisch ziekenhuis opgenomen patienten kunnen als chronisch
beschouwd worden, terwijl zelfs een jarenlange opname - bijvoor-
beeld in een psychotherapeutische gemeenschap - niet noodzake-
lijk het label `chronisch' met zich meebrengt. In het algemeen
spreekt men pas van chroniciteit in de psychiatrie als er een
behandelings- of opnamegeschiedenis van minstens twee jaar is.
Er zijn geen specifieke diagnostische criteria voor chroniciteit, al
is de kans op chroniciteit allerminst gelijkelijk verdeeld over de
verschillende aandoeningen. Naarmate een stoornis vroeger op-
treedt, bet dagelijks functioneren meer beinvloedt, meer aanlei-
ding geeft tot sterk afwijkend gedrag en medicamenteus niet goed
to beheersen is, is de kans op het ontstaan van chroniciteit groter.

Toch is het good om in de psychiatric chronische patienten niet
in de eerste plaats to beschouwen als patienten met een specifieke
diagnose of een bepaalde behandelduur, maar als patienten met
langdurige en ernstige problemen in het persoonlijke en sociale
functioneren in relatie tot hun stoornis. Psychiatrische patienten
zijn immers naar de aard van hun stoornissen mensen bij wie de
relatie met hen zelf, met anderen en vaak ook met de werkelijkheid
min of meet ernstig verstoord is. Anders dan bij somatische pa-
tienten met chronische aandoeningen gaat het bij chronische psy-
chiatrische patienten minder om leven met bepaalde, specifieke
beperkingen, maar meer om een in zijn geheel `beperkt' leven, met
weinig vrijheid in gedrag en weinig autonomie in het handelen.
Het begrip `psychiatrische invaliditeit' (De Jong 1984) heeft in-
gang gevonden ter omschrijving van de gevolgen van de tekorten
in het persoonlijke en maatschappelijke functioneren.

Het aantal chronische psychiatrische patienten in Nederland is
niet precies bekend. In ieder geval omvat het meer dan de ruim
io.ooo verblijfspatienten in de psychiatrische ziekenhuizen en
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de ruim 4.000 bewoners van de beschermende woonvormen. Een
belangrijk deel van de 35.000 opnamen in psychiatrische zieken-
huizen per jaar bestaat uit herhaalde heropnamen en ook bij de
RIAGG's en de poliklinieken gaat het om een aanzienlijke groep
patienten. Een werkgroep van de Nationale Ziekenhuis Raad (cIv
1987) komt tot een aantal van 30 a 40.000 patienten in zorg.

Janssen en Van Weeghel (1990) komen tot een aantal van 3800
chronische patienten voor Den Haag alleen. Dat zou neerkomen
op iets minder dan 1% van de bevolking, maar omdat Den Haag
ook als opvang dient voor een deel van de chronische populatie
van de omringende gemeenten, is dat zeker niet representatief
voor Nederland. Naar schatting gaat het in heel Nederland om
6o a 8o.ooo mensen (dus ongeveer o,5% van de bevolking), de de-
mente bejaarden en geestelijk gehandicapten (ongeveer 120.000,
waarvan 30.000 in instituten en 15.000 in gezinsvervangende
tehuizen) niet meegerekend. Ongeveer de helft van de chronische
psychiatrische patienten ontvangt zorg van de G G Z.

1

5. AANDACHT VOOR DE CHRONISCHE
PSYCHIATRISCHE PATIENT

Hoewel de chronische patient in de geschiedenis van de geestelij-
ke gezondheidszorg sinds het ontstaan van psychiatrische zieken-
huizen in de negentiende eeuw een vast gegeven is geweest, is de
belangstelling voor het lot van de chronische patient en de moge-
lijkheid daar wat aan to veranderen van-recente datum. Weliswaar
werden er in de jaren dertig al pogingen ondernomen chroniciteit
to voorkomen - de oprichting van de sociaal-psychiatrische voor-
en nazorgdiensten in de grote steden is daar een voorbeeld van
(Van der Grinten 1987) -, maar de aanleiding daarvoor was vooral
de noodzaak tot bezuiniging op opnamekosten, die toen nog vrij-
wel geheel voor rekening van de gemeenten kwamen. Het zou nog
tot de jaren zeventig duren voor er in de psychiatrie zelf en bij de
nationale overheid sprake was van eigen wetenschappelijke en
beleidsmatige activiteit gericht op het verbeteren van de situatie
van opgenomen chronische psychiatrische patienten (zie voor een
overzicht Henkelman & De Ruiter 1991). Het rapport De chroni-
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sche patient van de Visiecommissie Psychiatrisch Centrum St.-
Bavo in Noordwijkerhout uit 1973 is in Nederland to beschouwen
als bet begin van een meer systematisch onderzoek naar de proble-
men en behoeften van de chronische populatie in de psychiatri-
sche ziekenhuizen.

Enkele jaren later kregen de eerste particuliere initiatieven ter
verbetering van de positie van de chronische psychiatrische pa-
tienten ook de steun van de overheid, die in de jaren daarna de be-
langrijkste kracht achter de vernieuwing zou worden. Inmiddels is
veel van wat in bet midden van de jaren zeventig nog onhaalbaar
leek, algemeen geaccepteerd, en veel van wat ondenkbaar was,
praktijk geworden. De hoop, dat de chronische psychiatrische
patient als zodanig zou verdwijnen door veranderingen in het
zorgarrangement, is echter niet uitgekomen. De chronische psy-
chiatrische patient is niet alleen een artefact van het hulpverle-
ningssysteem, hij is in niet geringe mate ook bet slachtoffer van
beperkingen in zijn functioneren, waar hij zelf maar weinig greep
op heeft.

Wat is er nu veranderd in de zorg voor chronische psychiatri-
sche patienten?

Verbetering levensomstandigheden

Op grote schaal zijn de verouderde paviljoens met hun grote zalen
en ieder gebrek aan privacy vervangen door kleinschalige woon-
eenheden op of buiten het oorspronkelijke ziekenhuisterrein. Op
veel chronische afdelingen is bet dagelijks leven tot op zekere
hoogte `genormaliseerd'. De rechtspositie van de chronische psy-
chiatrische patient is zowel formeel als materieel aanzienlijk ver-
beterd (Legemaate 1991). De `Actie Huisvesting Psychiatric'
(VOMIL 1978) en alles wat daar aan verbetering van woon- en
levensomstandigheden nice heeft samengehangen, heeft de hospi-
talisatie-effecten van een langdurige opname in een `totale institu-
tie' (Goffman 1961) voor een belangrijk deel weg kunnen nemen,
maar heeft niet geleid tot een volledig herstel of maatschappelijke
revalidatie van alle opgenomen chronische patienten (Wennink
1989). Het `hospitalisatiesyndroom' is niet alleen maar een arte-
fact van de opname in een totale institutie (Holman & Wennink

1985).
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Meer maatschappelijke integratie
Een groot deel van de chronisch psychiatrische patienten verblijft
nog maar gedurende korte tijd of zelfs helemaal niet meer in het
psychiatrisch ziekenhuis. Dat is soms to zien, vooral in de centra
van de grote steden, waar psychiatrische patienten opvallend deel
zijn gaan uitmaken van de populatie van zwervers en daklozen.
Opvallend, niet omdat het er zoveel zijn, maar omdat de meest als
zodanig herkenbare zwervers - de vervuilden, de verwilderden,
de graaiers in vuilnisbakken - inderdaad vaak psychiatrische pa-
tienten, vooral schizofrenen, zijn. Het overgrote deel van de chro-
nische patienten echter leeft juist erg teruggetrokken en onopval-
lend, soms nog in het ouderlijk huis, steeds vaker ook zelfstandig.
Dat is niet alleen maar positief, want velen van hen zijn erg een-
zaam, hebben geen partner, geen werk, geen vrienden en geen in-
komen van betekenis. Zij kunnen vaak ook niet goed voor zichzelf
zorgen en dat kan hen dan plotseling maatschappelijk weer opval-
lend maken, als de exacerbatie van de psychische problematiek dat
zelf al niet doet.

Niettemin zijn er ook positieve ontwikkelingen to zien en bo-
vendien geven de meeste patienten de voorkeur aan een zo zelf-
standig mogelijk leven buiten het ziekenhuis. Er zijn - omdat er
weinig kansen op werk zijn - op veel plaatsen projecten voor dag-
besteding en vrijwilligerswerk voor psychiatrische patienten ont-
staan, vaak georganiseerd als een soort clubhuis met een uitge-
breid en ten dele door de patienten zelf gedragen activiteitenaan-
bod. Steeds meer dringt ook in de hulpverlening het besef door
dat `werken' de belangrijkste voorwaard'e voor een goed, zinvol en
gestructureerd bestaan is (Van Weeghel en Zeelen, i9go), hoe
moeilijk werk juist voor psychiatrische patienten ook to verwer-
ven, to behouden en vol to houden is.

Van homogeniteit van kenmerken naar heterogeniteit
van behoeften

Er is sprake van een streven naar differentiatie in het aanbod aan
voorzieningen voor chronische patienten, waardoor het aanbod
beter aansluit bij de behoeften en tegelijkertijd niet meer omvat
dan voor een bepaalde patient op een bepaald moment nodig is.
Tot voor kort was ook de beste zorg voor chronische psychiatri-
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sche patienten nog erg eenvoudig. Zij bestond meestal uit niet veel
meet dan groepsvorming en groepsverzorging met wat mogelijk-
heden voor eenvoudige dagbestedingsactiviteiten. Er werd uitge-
gaan van homogeniteit van kenmerken van de populatie en dat
bleek meestal een selffulfilling prophecy to zijn. De acceptatie van
het idee van heterogeniteit van behoeften van individuele patien-
ten (Henkelmans en De Ruiter, 1991) is in dit opzicht een door-
braak to noemen. Meer algemeen komt dit tot uitdrukking in bet
substitutiebeleid in de GGZ, dat crop gericht is voorzieningen to
creeren op een zo laag mogelijk niveau van specialisatie en omvat-
tendheid, en in het denken in termen van functionele verstrekkin-
gen, dat uitgaat van de `zorg op (individuele) mast'-gedachte (NRV
1989), wat inhoudt dat de patient niet langer een alomvattend
standaardpakket voorzieningen krijgt aangeboden (wat er in de
praktijk op neerkomt dat hij zich heeft to schikken in het regime
van het ziekenhuis), maar meer zelf kan kiezen uit een reeks hulp-
verleningsprogramma's van wisselende samenstelling, intensiteit
en frequentie. De ontwikkeling van de semimurale sector - he-
schermende woonvormen en deeltijdbehandeling - en bet streven
naar verbetering van de sociaal-psychiatrische functie van de
extramurale GGZ kunnen eveneens in dit kader gezien worden.
Typisch voor de GGZ is dat de differentiatie in voorzieningen niet
plaatsvindt op basis van diagnose, maar van ten opzichte van de
patient uit to oefenen functies (behandelen, verplegen, verzorgen,
begeleiden) en dus op basis van de mogelijkheden en beperkingen
van de patient.

Meervoudige beinvloeding van gedrag
Chronische psychiatrische patienten worden vaak als `uitbehan-
deld' beschouwd, wat kan betekenen dat geen verbetering van de
situatie meet verwacht wordt, of dat de patient zich resistent heeft
betoond ten opzichte van vooral psychofarmacotherapie. De ac-
ceptatie van de noodzaak van care sluit in principe niet uit dat er
toch ook steeds aandacht blijft voor nieuwe mogelijkheden van
cure. De ontwikkelingen op dit gebied zijn nu zodanig, dat voor
meet patienten een effectieve therapie verwacht mag worden, to-
wel wat betreft de positieve (psychotische, depressieve, manische)
symptomen als wat betreft de negatieve (apathie, rusteloosheid,
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terugtrekgedrag). Daarnaast worden ook steeds meer program-
ma's ontwikkeld ter rehabilitatie van het maatschappelijk en per-
soonlijk functioneren van de patient: de systematische oefening
en begeleiding van praktische activiteiten. Ten slotte heeft men
in de sociale omgeving van de patient ook weer de belangrijkste
bondgenoot herkend in het streven de patient alert, actief en aan-
gepast to houden. Sociale steun is voor patienten en hulpverleners
beiden een belangrijk hulpmiddel gebleken.

Voorkomen van het ontstaan van nieuwegroepen
chronische psychiatrische patienten

Het beleid van de overheid en de gereguleerde hulpverlening is
erop gericht to voorkomen dat naast het `nude' chronische bestand
een nieuw bestand zal gaan ontstaan. Meer en betere ambulante
zorg, meer mogelijkheden voor kortdurende crisisopname en
deeltijdbehandeling, een verkorting van de gemiddelde behandel-
duur per ziekte-episode zijn allemaal pogingen daartoe. `Continu-
iteit van zorg', met name in de vorm van case-management, is hier
het sleutelwoord. Daarnaast groeit het besef dat het voorkomen
van chroniciteit vraagt om de ontwikkeling van voorzieningen op
het gebied van de rehabilitatie van patienten, dagbestedingspro-
jecten en (beschermde) arbeidsplaatsen. Op dit gebied is nu veel
op gang, maar het blijkt bijzonder moeilijk vanuit de GGZ de eigen
patienten een aanbod to doen (of to laten doen), dat naar zijn aard
buiten de directe werkingssfeer van de GGZ ligt. Chroniciteit kan
nooit helemaal worden voorkomen. Daarvoor is veel problematiek
nog to moeilijk beinvloedbaar en zijn sommige patienten to weer-
barstig.

De hier beschreven ontwikkelingen zijn in de tijd gezien na elkaar
gekomen, maar lopen inmiddels min of meer parallel. De chroni-
sche patient is zeker niet meer het sluitstuk van de aandacht in en
voor de geestelijke gezondheidszorg. Integendeel zelfs, de aan-
dacht voor de chronische patient is het brandpunt van de politieke
en beleidsmatige aandacht voor de psychiatrie geworden en ook in
de GGZ zelf zijn de chronische patienten geen vergeten groep
meer. Ook de wetenschappelijke aandacht is sterk toegenomen:
sinds ig8o zijn er alleen al zo'n 20 proefschriften aan de zorg voor

72 . De chronische psychiatrische patient



chronische psychiatrische patienten gewijd. Gezien de omvang
van de groep, de ernst van de problematiek en het beroep dat ze
doen op de voorzieningen, is deze grote interesse en betrokken-
heid terecht.

6. MINDER OPTIMISME

In vergelijking met twintig jaar geleden is er over de chronische
psychiatrische patient aanzienlijk meer kennis en inzicht ter be-
schikking gekomen. Het aanvankelijke optimisme over de moge-
lijkheid dat door het sluiten van psychiatrische ziekenhuizen het
probleem van de chronische patient opgelost zou kunnen worden,
is echter verdwenen. Deinstitutionalisering heeft in de Verenigde
Staten, Groot-Brittannie en Italie niet geleid tot het verdwnen
van de chronische psychiatrische patient. Heel wat patienten red-
den het buiten het ziekenhuis redelijk tot goed, in veel gevallen
ondanks een behoorlijke mate van `psychiatrische invaliditeit',
maar veel patienten zijn blijvend aangewezen op steun en begelei-
ding van hulpverleners en van familie of vrienden. Een kleine,
maar opvallende groep is gaan behoren tot het groeiende leger van
de dak- en thuislozen.

Psychiatrische invaliditeit - hoe ook ontstaan: door langdurige
opname, zwaar medicatiegebruik of als direct gevolg van de stoor-
nis zelf - manifesteert zich vooral in het persoonlijke en sociale
leven. Chronische psychiatrische patienten zijn in het algemeen
angstige en onzekere mensen, die moeilijk contact maken, slecht
sociaal geintegreerd zijn en grote moeite hebben zich maatschap-
pelijk aan to passen (Offerhaus 1983). Hoe lastig soms ook, ze
behoren in alle opzichten tot de zwaksten in de samenleving.
Weliswaar is er op de lange termijn vaak sprake van een zekere sta-
bilisatie of zelfs echte verbetering in de symptomatologie, maar op
de korte termijn valt een uitzichtloze cumulatie van ellende door-
gaans meer op: geen werk, weinig scholing, slechte huisvesting,
een beperkt sociaal netwerk (meestal ongehuwd of gescheiden),
overmatig middelengebruik (alcohol, medicijnen, drugs), veel
ernstige lichamelijke klachten, vaak beperkte intelligentie (Polis &
Schnabel 1988). De vraag naar de oorzaken en achtergronden van
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deze meer dan toevallige opstapeling van ellende in een leven en
bij een persoon is nog onvoldoende beantwoord. Het is behalve
een vraag naar het bestaan van een specifieke premorbide per-
soonlijkheidsstructuur en de mogelijkheden van vroegtijdige on-
derkenning van chroniciteit, ook een vraag naar de mogelijkheid
van een ongelukkige genetische samenloop van omstandigheden.

Behandeling kan dat allemaal niet veranderen of opheffen, al
helpt die vaak wel de ergste terugval to voorkomen of tijdig op to
vangen. Naast de. psychofarmaca zijn begeleiding en ondersteu-
ning nog altijd de belangrijkste hulpverleningsmogelijkheden,
maar steeds weer blijkt dat het moeilijk is daarin de juiste maat en
de gewenste continuiteit to vinden. Er bestaat weinig twijfel over,
dat meer gedifferentieerde en meer op de persoonlijke maat toege-
sneden zorg voor chronische patienten, of deze nu extra-, semi-,
of intramuraal geboden wordt, meer personeel en meer middelen
zal vragen (Idenburg e.a. 1990). Hoewel intramurale zorg op zich-
zelf een dure vorm van zorg is, is daarbinnen de chronische
patient altijd relatief goedkoop geweest en bovendien voor psy-
chiatrische ziekenhuizen nog een interne subsidiebron voor de
duurdere zorg van de opname- en behandelafdelingen. In totaal en
per persoon over een heel leven gerekend gaat er veel geld naar de
chronische patienten, maar per patient per dag is het juist relatief
weinig.

Het Nederlandse onderzoek naar psychiatrische chroniciteit,
zoals dat in de laatste twintig jaar tot ontwikkeling is gekomen,
heeft inmiddels een redelijk goed inzicht opgeleverd in de omvang
en de kenmerken van de populatie, in de veranderingsmogelijkhe-
den en in de effecten van veranderingsstrategieen. Een deel van
het onderzoek is longitudinaal van karakter geweest, maar gezien
de aard van de problematiek is het tijdsperspectief toch meestal
vrij kort, maximaal vijf jaar tot nu toe. Omdat er vooral onderzoek
is gedaan als voorbereiding op of naar aanleiding van een verande-
ring in de huisvesting van chronische patienten, is er nog weinig
zicht op het ontstaan van chroniciteit en de ontwikkeling van een
chronische patientencarriere.

Amerikaans en Engels onderzoek dient vaak als voorbeeld voor
het Nederlandse onderzoek. Vergelijking met de voorbeelden
leert in de meeste gevallen dat het onderzoek in Nederland tech-
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nisch beter en praktisch onder minder selectieve condities is uit-
gevoerd, bij bovendien vaak een grotere populatie (Asselbergs
1986). De resultaten zijn meestal bescheidener: verbetering van
levensomstandigheden leidt wel tot verbetering van de toestand
van patienten, maar deze verbetering is in het algemeen beperkt
van omvang en reikwijdte. Het maakt wat dat betreft niet veel uit
of het onderzoek is opgezet en uitgevoerd vanuit een `invalidi-
teits'-visie (beperkte mogelijkheden), vanuit een meer `interactio-
nele' visie (bevordering sociale netwerken) of vanuit een `deinsti-
tutionaliserings'-visie (integratie in de samenleving).

De landelijke overheid heeft een belangrijke rol gespeeld in de
veranderingen van de positie van chronische psychiatrische pa-
tienten en in de stimulering van onderzoek. De uitkomsten van de
verschillende vernieuwings- en onderzoeksprojecten hebben op
termijn ook consequenties gehad voor het beleid, al bleef de poli-
tiek nog Lang vasthouden aan eenmaal ingenomen standpunten
(`beddenreductie' bijvoorbeeld). Niettemin is er nu nog weinig
twijfel over dat de keuze voor minder (of in ieder geval niet meer)
bedden niet ook een keuze impliceert voor minder zorg of minder
kosten. Integendeel, substitutie van intramurale zorg door semi-
murale en extramurale zorg, de garantie van continuiteit van zorg
en het streven naar zorg op maat, brengen een aanzienlijke inves-
tering in mankracht en middelen met zich mee. Het losmaken van
de verschillende zorgfuncties uit de bundeling van het psychia-
trisch ziekenhuis leidt niet alleen tot een ontwikkeling van ieder
van die functies op zich, maar ook tot de noodzaak van coordinatie
en integratie van deze verschillende functies op het niveau van de
individuele patient (casemanagement) en van de to verzorgen regio
als geheel.

Over het beleid kan ten slotte nog worden opgemerkt dat dit
zichzelf onvoldoende indicatoren verschaft om de kwaliteit en
zinvolheid van het eigen handelen en de wijzigingen daarin to
toetsen. Het beleid, zeker het overheidsbeleid, is vaak erg stellig
en stellend, maar zelden is voorzien in een toetsing van de waarde
van wat met zoveel stelligheid wordt gepresenteerd. Omdat er
vaak verschillende beleidsbronnen en beleidslijnen zijn, zelfs als
het beleid beperkt blijft tot het overheidsbeleid, dreigt de ene
maatregel steeds de andere to verstikken. Zo moest de Nationale
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Raad voor de Volksgezondheid (1988) vaststellen, dat de doelstel-
ling van de overheid om 2000 psychiatrische ziekenhuisbedden to
laten vervangen door plaatsen in beschermende woonvormen in
vijf jaar tijd niet was bereikt. Dit werd voor een belangrijk deel
veroorzaakt door het ontbreken van maatregelen die de substitutie
zouden kunnen bevorderen en de aanwezigheid van regelingen en
bepalingen die substitutie juist moeilijk maken.

Juist bij chronische patienten, wier problematiek zich over zo
veel levensgebieden uitstrekt (gezondheid, huisvesting, werk, re-
laties), is de kans op conflicten tussen verschillende beleidslijnen
bijzonder groot. Zo wordt het streven naar verzelfstandiging en
maatschappelijke integratie van chronische psychiatrische pa-
tienten in belangrijke mate gefrustreerd door de opgevoerde eisen
van de eigen bijdrageregeling in de AWBZ (Depla 199o), de voort-
durende verscherping in het uitkeringenbeleid en de vrijwel alge-
hele afwijzing van psychiatrische patienten door de sociale werk-
voorziening. De chronische psychiatrische patient is nog steeds
altijd en overal de laatste in de rij.
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Een moraal van betrokkenheid

Psychiatrische patienten kunnen een grote last betekenen voor
hun familie, zozeer zelfs dat in sommige onderzoeken het accent
al verlegd is van draaglast naar draagkracht: hoe houdt de familie
het vol? In de hulpverlening is die vraag al ettelijke jaren aan-
leiding om meer programma's to ontwikkelen om de familie to
helpen beter met de patient om to gaan en het langer met hem of
haar uit to houden. Het is duidelijk dat hct ooit zo overheersende
beeld van de familie als vijand van de patient en als blokkade van
zijn herstel geleidelijk heeft plaatsgemaakt voor een beeld waarin
de vaak wanhopige inzet van de familie om verwijdering -
letterlijk en figuurlijk - van de patient to voorkomen, door de
hulpverlening wordt erkend en de steun van de familie bij het
herstel van de patient ook actief wordt gezocht.

Deze verandering ten goede neemt niet weg dat familieleden
vaak toch het gevoel hebben dat de patient over duidelijk meer
rechten ten opzichte van hen lijkt to beschikken dan zij over de
patient hebben. In die An voelen ze zich ook snel de dupe van een
hulpverleningssysteem, dat zich alleen in geval van een onvrij-
willige opname echt verantwoordelijk weet voor de patient en zich
in geen enkel geval formeel verantwoordelijk hoeft to voelen voor
de consequenties die het eigen handelen of dat van de patient
heeft voor de familie. De praktijk is dat hulpverleners en
patienten beiden niet zelden de familie voor onaangename
verrassingen en. faits accomplis plaatsen. Soms houdt dat een
directe financiele aanslag op de middelen van de familie in, maar
altijd is het ook een sociale, emotionele en morele aanslag. De
familie voelt zich moreel aan en tot de patient verplicht en aan
hem gebonden, maar tegelijkertijd kan dit ook beleefd worden als
een zware emotionele en sociale belasting voor de familie en de
individuele leden daarvan.

Psychiatrische patienten leggen altijd een grotere claim op hun
omgeving dan omgekeerd mogelijk is. Dat is de essentie van hun
conditie: door een overmaat aan of juist een tekort aan gedrag en
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gevoel doorbreken ze de grenzen van de normale communicatie
en interactie, zonder dat ze daarvoor volledig aansprakelijk
gesteld kunnen worden. Ze zijn er niet vrij in, maar tegelijkertijd
ook meestal weer niet zo onvrij, dat ze - als zwakzinnigen of
demente bejaarden -met hun beperkingen samenvallen. De on-
vrijheid is meestal conditioneel: wisselend in de tijd, in intensiteit
en in extensiteit. Niet altijd, meestal niet zelfs, vallen alle levens-
gebieden eronder en niet altijd is de onvrijheid even groot. In veel
gevallen is er zelfs gedurende lange tijd van geen enkele beperking
sprake.

Juist uit deze wisselingen en onzekerheden komen de
juridische problemen voort. Psychiatrische patienten zijn per
definitie een uitdaging voor het juridische denken, dat in feite niet
in staat is materiele regels to maken voor wisselende graden van
competentie. Meer dan procedures kan het recht hier niet bieden
en daar zit meteen een belangrijk deel van het probleem: voor de
familie bieden deze procedures kennelijk onvoldoende soelaas.
Procedures die zonder instemming van de patient kunnen worden
aangegaan (de procedure voor een ondercuratelestelling bij-
voorbeeld), worden naar hun card en consequenties bijna altijd als
to zwaar aangemerkt - ze beroven patienten uiteindelijk van veel
van hun rechten en maken hen handelingsonbekwaam - en
hetzelfde geldt eigenlijk voor minder zware procedures, zoalshet
beschermingsbewind. Naarmate echter meer de instemming of
zelfs het initiatief van de patient vereist is (zoals bijvoorbeeld in
geval van de instelling van een mentorschap), ontstaat weer het
probleem van de kans op gebrek aan medewerking van de patient
aan de procedure in juist die gevallen, waarin de familie zon
procedure uiterst wenselijk vindt.

Het lijkt mij geheel in de zo volstrekt niet legalistische en bij
uitstek tot pragmatische compromissen geneigde Nederlandse
regelcultuur to passen dat er zo duidelijk wordt gezocht naar een
formule die de familie `an and fur sich' rechten toekent ten
opzichte van de meerderjarige psychiatrische patient, zonder dat
dit formeel `inlevering' van de rechten van de psychiatrische
patient zelf ten gevolge hoeft to hebben, maar tegelijkertijd
natuurlijk ook zonder dat de inmenging van de familie per se met
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instemming van de patient dient to geschieden. Juridisch is dit
zoiets als de kwadratuur van de cirkel en dus ook wetstechnisch
onmogelijk.

Praktisch blijkt zoiets echter heel goed mogelijk to zijn. Her is
niet voor niets dat het aantal onderbewindstellingen steeds ver
beneden de verwachtingen is gebleven, er is immers al jaren een
informele praktijk van een beschermingsbewind ten aanzien van
duizenden demente bejaarden en zwakzinnigen. Handelings-
onbekwaamheid wordt in de meeste van die gevallen simpelweg
door alle betrokken partijen verondersteld en over allerlei
materiele en immateriele zaken wordt `bij hen, over hen, voor hen
en zonder hen' beslist door familieleden, vertrouwenspersonen en
hulpverleners. Formeel is er meestal weinig of niets geregeld en in
de praktijk levert dat ook niet zo erg veel problemen op. Dat wil
niet zeggen dat er nooit misbruik van de situatie wordt gemaakt of
dat er nooit een beslissing van dubieuze kwaliteit genomen wordt,
maar daartegen beschermt ook de beste formele procedure niet.
Het verschil is hoogstens dat de formele procedures meer
mogelijkheden van controle en sanctie bieden. Tegelijkertijd
legitimeren formele procedures echter ook min of meet rigoureus
handelen van een persoon, waar in de informele praktijk gemeen-
schappelijk gedeelde voorzichtigheid lijkt to overheersen.

Is zo'n informele praktijk nu ook denkbaar ten opzichte van
`moeilijke mensen', dat wil zeggen psychiatrische patienten met
persoonlijkheidsstoornissen, gedrags-, gevoels- en denk-
stoornissen die de redelijke waarneming van het eigen belang
wezenlijk belemmeren? De `hinderkracht' van zulke patienten
was altijd al groot, maar hun `verhindermacht' is door een
vergrondwettelijking van het juridisch en maatschappelijk
denken de laatste jaren wel veel groter geworden. Her treurige is
dat de toegenomen `verhindermacht' van de patient in veel
gevallen de hulpverlening er bijna toe dwingt zelf meet en
gemakkelijker afstand to nemen van juist de lastigste patienten,
met als onvermijdelijk gevolg dat de `hinderkracht' van de patient
ten opzichte van zijn directe sociale omgeving - en meestal ook
ten aanzien van zijn eigen welzijn - sterk toeneemt.

Dat kan niet de bedoeling zijn, zeker niet nu ook in de verste
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uithoeken van de geestelijke gezondheidszorg het inzicht
vanzelfsprekend is geworden dat een psychiatrische patient het
beste zo lang mogelijk in zijn eigen omgeving kan blijven en dat
weinig hulpverlening zo efectief is als de steun die het eigen
sociale netwerk kan bieden. Voor hulpverleners in de geestelijke
gezondheidszorg zou dit moeten betekenen dat dit in de hulp-
verlening aan de patient de kwaliteit van een randvoorwaarde
krijgt: de sociale hulp- en steunbronnen van de patient zijn to
belangrijk om zomaar door de patient zelf to laten bederven of
met een simpele verwijzing naar de hoogst individuele
behandelingsrelatie to negeren. De psychiatrie valt allang niet
meer samen met de maatschappelijke controlefunctie, die haar
oorsprong is, maar zoals in de lichamelijke gezondheidszorg
kwaliteit mede afgemeten wordt aan de mate waarin rekening
gehouden wordt met de persoon die het lichaam onder
behandeling bewoont, zo hoort in de geestelijke gezondheidszorg
rekening gehouden to worden met de gemeenschap waar de
patient deel van uitmaakt. Te veel patienten staan al to veel alleen
en wanneer dat (nog) niet zo is, moet de hulpverlener er ook alles
aan gelegen zijn to voorkomen dat dit gebeurt.

Wat betekent dat concreet? In ieder geval het meer betrekken
van de sociale omgeving bij de behandeling en de besluitvorming
daarover, het meet geven van informatie over de ziekte, over de
beste wijze van omgang met de patient in moeilijke situaties, de
medicatie, enzovoort. Dat hoeft de persoonlijke vertrouwens-
relatie met de patient, waarvan nu ook wter niet zo vaak sprake is,
niet aan to tasten, noch neer to komen op een schending van het
medische beroepsgeheim.

Het betekent ook niet to snel buigen voor de weigering van de
patient aan de behandeling mee to werken, als het evident is dat
de behandeling het welzijn van de patient dient en de weigering
niet erg reeel lijkt. In de nieuwe Wet op de geneeskundige
behandelingsovereenkomst geeft artikel 465, lid 3-6, de hulp-
verlener en de `familie' daar in principe mogelijkheden toe. Het
gebruik van die mogelijkheden zal ongetwijfeld in een aantal
gevallen aangevochten worden, maar dat is niet iets om tevoren al
voor terug to deinzen. lets anders is dat de wetenschap to allen
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tijde met betrekking tot het hulpverlenende handelen ter verant-
woording geroepen to kunnen worden, tot de nodige zorgvuldig-
heid in de besluitvorming zou kunnen leiden. Dat is natuurlijk
prima, maar dat is niet hetzelfde als uit angst voor verantwoording
verantwoordelijkheid schuwen.

Voor de familie (bij de patient direct betrokkenen) geldt iets
soortgelijks. Men hoeft zich niet alles to laten welgevallen, noch
van de patient, noch van de hulpverlening. Als het beleid crop is
gericht de patient slechts kort op to nemen en zoveel mogelijk in
zijn eigen omgeving to laten, dan houdt `continuity of care' in zo'n
situatie ook in dat rekening wordt gehouden met de draagkracht
van de sociale omgeving van de patient. Wat kan men aan, wat is
men bereid to doen voor de patient en onder welke condities wil
en kan men dat doen? Dat zijn vragen die hulpverleners als
vanzelfsprekend mee moeten nemen in hun behandelplan, willen
we niet uiteindelijk steeds meer met de `verhindermacht' van de
sociale omgeving zelf geconfronteerd worden: de weigering van
de familie nog voor de patient to willen zorgen. In plaats van met
uitstoting, krijgen we dan met `terugstoting' to maken, met het
afwijzen van mensen, hoe nabij ook, die met een beroep op hun
individuele vrijheids- en grondrechten de even fundamentele
rechten van andere mensen kunnen aantasten onder impliciete
verwijzing naar een moraal van verbondenheid en verplichting.
Die moraal zit nog altijd diep, maar is toch niet bestand tegen
voortdurende uitholling door gebrek aan wederkerigheid.

Uit: L. M. Horn e.a. (red.), Met recht betrokken. Stichting Labyrint,

Utrecht 1991, pp. 127-129
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4
Het kenmerk van het ware

Over eenvoud in de psychiatrie

I. DE BESCHEIDENHEID VAN DR. BACAMARTE

`De psychiater' (1882) van de Braziliaanse schrijver Machado de
Assis is een verhaal over eenvoud die een fout is in de psychiatrie,
over bescheidenheid die in arrogantie van de hulpverlener ont-
aardt, over wetenschap die in terreur omslaat. Het is bet verhaal
van Dr. Simao Bacamarte, die besluit zich to gaan wijden aan de
`nagenoeg ondoorvorste materie van het psychopathologisch on-
derzoek' (het verhaal speelt zich of aan bet einde van de achttiende
eeuw), want `de gezondheid van de geest is het verhevenste stre-
ven van de medicus'. Treurige toestanden heersen in Itaguai, zijn
woonplaats: `Zo werd elke gevaarlijke gek opgesloten in een slaap-
kamer in zijn eigen huis, en niet verzorgd, maar verwaarloosd [...]
de ongevaarlijke gekken liepen los op straat.' Dat moest verande-
ren. Dr. Bacamarte begint plannen to maken voor de bouw van een
gekkenhuis. Hij moet veel weerstand onder de bewoners van de
stad en de leden van de gemeenteraad overwinnen: sommigen be-
weerden zelfs dat `het idee, de gekken in gemeenschap to willen
laten leven in eenzelfde huis, op zichzelf al een symptoom van
geestesziekte leek'.

Het huis komt er en Dr. Bacamarte zet zich aan een diepgaande
studie van de waanzin, met als doe] `tenslotte de oorzaak van het
verschijnsel en de universele remedie to ontdekken'. Langzaam
maar zeker maakt hij vorderingen en geleidelijk begint bet hem to
dagen: `De waanzin, [...] was tot nu toe een eiland, verloren in de
oceaan van de rede; ik begin to vermoeden dat het een continent is
[...] Het verstand is het volmaakte evenwicht van alle vermogens;
daarbuiten, waanzin, waanzin, en niets dan waanzin.'

De theorie van bet volmaakte evenwicht maakt bet mogelijk
definitief de grenzen tussen verstand en waanzin vast to leggen.
Niet zonder slag of stoot, maar uiteindelijk door de gemeenteraad
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gelegitimeerd en op gezag van de wetenschap, die slechts aan God
rekenschap hoeft of to leggen, ziet Bacamarte zich gedwongen
viervijfde van de bevolking van Itaguai in zijn gekkenhuis op to
nemen, inclusief zijn eigen vrouw. Nergens immers was het even-
wicht volmaakt en dus was alles waanzin.

Op een goede dag echter geeft Dr. Bacamarte opdracht de
poorten van het gekkenhuis open to zetten en iedereen vrij to la-
ten. Hij had zijn theorie herzien en wel op strikt logische gronden.
Als de bevolking in meerderheid geestelijk niet volkomen en abso-
luut evenwichtig is, dan ligt de conclusie voor de hand, dat met de
toestand van onevenwichtigheid als pathologisch moet worden
beschouwd, maar juist de toestand van een ongestoord evenwicht.
Zijn kliniek zou zich dan ook vanaf dat moment met deze patien-
ten gaan bezighouden: de behandeling zou zich richten op men-
sen `die bevonden werden in het genot to zijn van het volmaakte
evenwicht hunner geestelijke vermogens'.

Drukke tijden breken aan voor de dokter. Hoe moeilijk is het
niet om zulke patienten to vinden en hoeveel tijd en energie kost
het niet om vast to stellen, dat een potentiele patient inderdaad
volmaakt in evenwicht is. Maar het lukte hem en zo vulde de kli-
niek zich langzaam opnieuw. Er waren aparte afdelingen voor be-
scheidenen, voor verdraagzamen, waarheidslievenden, trouwhar-
tigen, grootmoedigen, scherpzinnigen en oprechten. Die verde-
ling was nodig, omdat Bacamarte zijn behandeling richtte op bet
meest karakteristieke kenmerk van de volmaaktheid van zijn pa-
tienten. De therapie werkte voortreffelijk, de een na de ander kon
ontslagen worden en zich leugenachtig, kleinzielig, onbetrouw-
baar, laf, zelfingenomen of arrogant weer onder de andere, even
gezonde mensen scharen.

Toen de laatste patient ontslagen was, verviel de dokter in
zwaarmoedig gepeins. Er moest nog een diepere waarheid liggen
achter zijn zo succesvolle theorie en ineens vroeg hij zich of of de
mensen die hij van hun voortreffelijkheid had weten to genezen,
misschien niet toch al latent onevenwichtig waren geweest. Maar
dan zou Itaguai geen enkele gek en geen enkele geestesziekte heb-
ben gehad, geen enkel uitgebalanceerd brein in een toestand van
absoluut evenwicht en totale harmonie. Dat kon niet en dat mocht
niet, en het was ook niet zo. Hij hoefde zijn theorie van de psycho-
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pathologie van het volmaakte evenwicht niet op to geven: `Simao
Bacamarte had in zichzelf de karakteristieken geconstateerd van
het volmaakte geestelijke en intellectuele evenwicht; het kwam
hem voor, dat hij de scherpzinnigheid bezat, het geduld, de
verdraagzaamheid, de waarheidslievendheid, de zielskracht, de
trouw, enfin, alle wezenstrekken van de volslagen idioot.' Beschei-
denheid had hem verhinderd zijn eigen geestelijke gezondheid in
to zien. Verheugd over deze redding van zijn theorie trok hij zich-
zelf terug in zijn kliniek, als de laatste en nu nog slechts de enige
patient. Hij stierf, zoals Machado de Assis meldt, 17 maanden
later, in dezelfde staat waarin hij was gekomen, zonder zichzelf
van zijn eigen voortreffelijkheid to hebben kunnen genezen.

2. DR. BACAMARTE'S REVOLUTIE VAN DE GEEST

Eenvoud is het kenmerk van het ware. Dat is de grondslag van de
psychiatric van Dr. Bacamarte. Eenvoud is het kenmerk van zijn
elegante theorie, die op een principe gebaseerd is, universele gel-
digheid bezit en vrij is van iedere ambivalentie en ambiguiteit.
Eenvoud kenmerkt ook de praktijk van zijn psychiatrie. En wat
voor een sublieme eenvoud: een messcherpe diagnostiek, neutraal
en objectief, een uiterst consequent doorgevoerd opnamebeleid,
een volledig op de theorie gebaseerd en hoogst effectief behande-
lingsprogramma. Eenvoud kenmerkt ook de houding van Dr.
Bacamarte zelf: zijn oogmerken zijn humanitair en gespeend van
ieder persoonlijk belang. De Assis wijsi op zijn `vaderlijke zorg'
voor de patienten en zijn `christelijke naastenliefde'; zijn beschei-
denheid en eerlijkheid worden door iedereen in Itaguai geprezen.
Als het moet neemt hij ook zijn vrouw en zichzelf op. Bijna belette
zijn mateloze bescheidenheid hem het inzicht in de volmaaktheid
van zijn eigen geestelijke gezondheid en daarmee in zijn eigen
psychopathologie.

De psychiatric van Dr. Bacamarte is een typisch messianistische
of heilspsychiatrie, die de verbreiding van de inzichten van de
wetenschap overal ingang wil doen vinden ter verbetering van de
menselijke geest en ten behoeve van de schepping van een geluk-
kigere en gezondere wereld. De heilspsychiatrie is een positieve
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psychiatric, gericht op de realisering van een ideaal van geestelijke
gezondheid, gericht dus ook op genezing, heropvoeding en aan-
passing aan een zelf gestelde norm. Natuurlijk is Itaguai een uto-
pie, maar eementen van de heilspsychiatrie komen we in de hele
geschiedenis van de psychiatric tegen. In het streven naar een
positieve geestelijke gezondheidszorg bijvoorbeeld, in alle pogin-
gen om primaire preventie van psychische stoornissen to bedrij-
ven, in het streven naar een doordeseming van de samenleving met
de idealen van de geestelijke volksgezondheid en wat in Neder-
land in de nieuwe gemeentelijke Wet op de Collectieve Preventie
Volksgezondheid (1990) opgewekt 'psycho-hygiene' wordt ge-
noemd, al heeft de wetgever er wijselijk van afgezien dat begrip
een nadere omschrijving to geven. Het streven naar een positieve
psychiatric is op zichzelf niet fout, maar het houdt wel het gevaar
in van simplificatie van zowel problemen als oplossingen. In feite
worden de echte psychische problemen ondergeschikt gemaakt
aan bet streven psychische perfectie tot stand to brengen.

Elementen van een positieve psychiatric met messianistische
trekjes komen we ook tegen in de `revoluties', die zich met enige
regelmaat in de psychiatric voltrekken: de bestaande praktijk (on-
doorzichtig, vastgeroest, op een dwaalspoor, corrupt, afhankelijk
makend) wordt radicaal onder vuur genomen en er wordt een al-
ternatief voorgesteld, dat zowel eenvoudig als universeel is. Psy-
chische stoornissen bestaan niet, de psychiatrische ziekenhuizen
moeten worden gesloten, psychische stoornissen zijn stoornissen
in bet biologisch substraat, de psychiatrische patient ontstaat door
stigmatisering en etikettering, psychofarmaca zijn onze enige
hoop. Het is maar een willekeurige greep uit de revolutionaire
vaandels van de heilspsychiatrie, zich nu eens kerend tegen het
hele systeem van de psychiatric, dan weer gericht op een omwen-
teling die een opvatting tot de dominante moet maken.

De heilspsychiatrie is per definitie een psychiatric van de een-
voud. Ingewikkeld wordt het pas later, wanneer na de overwinning
de confrontatie met de weerbarstige werkelijkheid van de psychia-
trische patient plaatsvindt en de revolutie onvermijdelijk haar
eigen geesteskinderen gaat slachten. De eenvoud van de heilspsy-
chiatrie wordt een fout op het moment, dat de psychiatric in
dienst wordt gesteld van een hoog en abstract. ideaal (de vooruit-
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gang van de wetenschap, het geluk van de mens, de verbetering
van de wereld) en de individuele patient, zijn lijden en zijn levens-
lot uit bet gezichtsveld verdwijnt. Het moderne psychiatrische
denken is historisch gezien ontstaan uit de humanitaire idealen
van de Verlichting en de Franse Revolutie en uit her filosofische
inzicht, dat psychiatrische stoornissen als ziektes dienen to wor-
den beschouwd en de lijders eraan als patienten. De moderne psy-
chiatrie komt voort uit bepaalde idealen, waarop ook de verweten-
schappelijking en medicalisering van de psychiatric is gebaseerd.

In de heilspsychiatrie worden de verhoudingen als bet ware
omgedraaid en dat houdt, net als bij Dr. Bacamarte, bijna noodza-
kelijk de fatale ontkenning in van het feit dat de psychiatric als
praktische hulpverlening individu- en niet maatschappijgericht
is. Met alle onzekerheid van then is de psychiater per definitie
beter in staat de criteria to formuleren om in een bepaald geval tot
`ziekte' to besluiten dan om de criteria to ontwikkelen om in het
algemeen tot `gezond' to besluiten. Dat is geen tekort van de psy-
chiatrie, her is er een kenmerk van. Typisch voor de psychiatric is
dan ook dat wat zich per individueel geval iedere keer weer als bij
uitstek complex, ondoorzichtig, ambigu en ambivalent manifes-
teert, zich in de benadering en de behandeling weerspiegelt in de
vorm van een intensieve, onzekere, zoekende en tastende aanpak
van de problemen van de patient. Een psychiatric zonder aanzien
des persoons echter is een onmenselijke psychiatric.

3. DR. BACAMARTE'S GEVAARLIJKE FLIRT

MET DE MACHT

In zijn nawoord bij `De psychiater' wijst August Willemsen, de
vertaler van Machado de Assis, crop dat Bacamarte niet zomaar
een naam is, maar een duidelijk metaforische betekenis heeft. In
het Portugees is Bacamarte de naam van een snort geweer, dat bij
ons als `donderbus' bekend staat, maar in bet Portugees volksety-
mologisch afgeleid is van `boca-morte': mond-dood. Dat is pre-
cies wat Bacamarte doet: met veel retorisch geweld, vol verwijzin-
gen naar de wetenschap (maar zonder enig bewijs) en met een be-
roep op hoge morele principes, worden de mensen monddood
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gemaakt en willekeurig tot patienten verklaard en opgesloten. Dat
ging natuurlijk niet zomaar, maar Bacamarte had zich verzekerd
van de steun van machtige lieden in de stad, de notabelen en de
gemeenteraad. Ze waren geimponeerd door zijn beroep op de
principes van de wetenschap, maar hadden soms ook heel particu-
liere interesses om het interneringsbeleid van de ijverige dokter to
ondersteunen. In Itaguai zien we dan ook de psychiatric van de
eenvoud een verbond aangaan met de macht, die bereid is het
woord van de wetenschap to legitimeren. De psychiatric van de
eenvoud wordt zo een psychiatric die het zichzelf eenvoudig
maakt: de heilspsychiatrie wordt een machtspsychiatrie.

De gevoeligheid voor de sociale-controlefunctie van de psy-
chiatrie, de angst voor misbruik van de psychiatrie ter beteugeling
van wat zich als alternatief of afwijkend manifesteert, is vooral na
1970 sterk toegenomen. In democratisch ingerichte landen heeft
de psychiatric de sociale-controlefunctie nooit uit eigen beweging
of in de directe dienst van het uitvoerende staatsapparaat kunnen
en mogen uitoefenen, zoals in de landen van het Oostblok, maar in
de loop der jaren had zich toch een opmerkelijk eenvoudige prak-
tijk van formeel of feitelijk gedwongen opneming in psychiatri-
sche ziekenhuizen ontwikkeld. Geleidelijk is deze praktijk inge-
perkt, uiteindelijk zelfs zozeer, dat de nieuwe Wet op de Bijzon-
dere Opneming in Psychiatrische Ziekenhuizen (BoPZ), waaraan
bijna 25 jaar is gewerkt en die in 1994 is ingevoerd, al voor de
invoering als moeilijk uitvoerbaar gezien werd, juist in die geval-
len waarin men graag een beroep op een wettelijke mogelijkheid
voor opneming zou willen doen, uit overwegingen van bestwil
meer dan van gevaar. De installing van patientenraden, de komst
van patientenvertrouwenspersonen en de ontwikkeling van een
heel complex van wetgeving ter codificatie van patientenrechten
getuigen niet alleen van de emancipatie van de patient tot een
eigen partij met eigen belangen in het arrangement van verzor-
ging, maar zeker ook van de angst die er bestaat voor een psychia-
trie die zich als instrument van de macht laat gebruiken of zijn
eigen machtsinstrumenten gaat ontwikkelen. Het onderscheid
tussen `war-mond' en `mond-dood' wordt dan snel onzichtbaar:
het eerste lijkt het tweede to rechtvaardigen, zo niet to impliceren.
Wie niet recht kan spreken, heeft geen recht van spreken.
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De Bacamarte-psychiatrie is de alliantie met de macht - de ge-
meenteraad van Itaguai - aangegaan, en gaat bovendien met haar
messianistische boodschap nog een grote stap verder. In haar
meest extreme vorm herinnert zij aan de psychiatric die in de
Sovjet-Unie van politieke dissidenten psychiatrische patienten
met een elders onbekende vorm van `sluipende schizofrenie' kon
maken. Het is to gemakkelijk deze psychiatric uitsluitend als cy-
nisch of to doen, want het is minstens ten dele ook een bevlogen en
idealistische psychiatrie met messianistische trekjes geweest. Dat
maakt de situatie misschien nog wel angstaanjagender: het is geen
handelen tegen beter weten in geweest, althans zeker niet bij
iedereen, maar een handelen op grond van beter weten.

In een overzichtsartikel in het Tijdschrift voor Psychiatrie heeft
Manfred Cramer (1985) laten zien hoe de psychiatrie in nazi-
Duitsland de `Vernichtung unwerten Lebens' tot programma ver-
hief `mit von Missionsgedanken getragener Begeisterung', zoals
een van de mcdeschuldigen later verklaarde. Al in de Eerste
Wereldoorlog ging de psychiatrie, vooral in Duitsland, deel uit-
maken van het krijgsbedrijf en werd zo een representant bij uitstek
van een martiale geest. Het mes sneed aan twee kanten: de staat en
het leger zagen hun macht versterkt door het gezag van de weten-
schap en de autoriteit van de medische stand, de psychiatrie op
haar beurt steeg in eer en aanzien, kreeg meer invloed en trof bo-
vendien een vruchtbare voedingsbodem aan voor de verwerkelij-
king van allerlei ideeen over de verbetering van ras en volk. Al lang
voor de nazi's definitief aan de macht kwamen, stelde de Duitse
psychiatrie de opsporing en vernietiging van geestelijk ongezonde
elementen openlijk boven de zorg en de behandeling van patien-
ten. In de periode '14-'18 zagen de psychiaters het als hun eerste
taak in kiirzester Zeit ein Maximum von Kriegshysterikern zu
brauchbaren Arbeitern hinter der Front zu machen' en na de oor-
log was de eerste zorg to voorkomen dat ex-soldaten op grond van
oorlogsneurosen of posttraumatische stress-reacties aanspraak op
een uitkering zouden maken. In de verder uiterst vriendelijke en
zelfs wat onbenullige autobiografie uit 1919 van de grote psychia-
ter Emil Kraepelin zijn juist over dit probleem in hun vooringeno-
menheid en minachting schokkende uitspraken to vinden. `Auf
dem ersten Blick zeigte es sich, dass man es fast durchweg mit
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minderwertigen, unfahigen, vielfach auch boswilligen Person-
lichkeiten zu tun hatte.'

Zo eenvoudig was dat en uit het citaat blijkt al wel hoe men het
voor zich zo eenvoudig kon maken. Waar de heilspsychiatrie de
individuele patient voorbijloopt met het oog op de verwerkelijking
van een algemeen ideaal van geestelijke gezondheid, is voor de
machtspsychiatrie bet individu alleen interessant voor zover hij
afwijkt van een politiek bepaalde norm van geestelijke gezond-
heid. De norm zelf staat niet ter discussie, noch de mate of de aard
van de afwijking en zeker niet de persoon van degene die in eni-
gerlei opzicht afwijkt. Het enige wat telt is het feit van de afwij-
king, het enige wat moet gebeuren is het vaststellen van dat feit,
het enige wat helpt is de verwijdering van bet afwijkende, door ge-
forceerde aanpassing of uitsluiting uit het sociale verkeer. In nazi-
Duitsland betekende dat de dood, op attest van een psychiater die
louter op basis van schriftelijke stukken zijn diagnose stelde en
voor ieder doodvonnis extra betaald werd. Niet veel overigens, een
mark per geval, waarmee de Werilosigkeit van deze levens nog eens
onderstreept werd.

Ook in de Verenigde Staten en in Engeland heeft de psychiatrie
een groot deel van haar ontwikkeling en toenemende maatschap-
pelijke invloed to danken gehad aan de beide wereldoorlogen. Het
verschil met Duitsland was echter, dat de psychiatrie niet werd
ingezet in dienst van een staatsideologie, maar van een burgerlijke
moraal. De compassie met de individuele soldaat-patient stond
ook daar in bet teken van bet belang van de staat bij snelle en zeke-
re (her)inzetbaarheid, maar de integriteit van de betrokken soldaat
was niet per definitie afhankelijk van het belang van de staat. De
keerzijde van de medaille van de moraal is dat in het Amerikaanse
leger bepaalde puriteinse opvattingen over de morele aanvaard-
baarheid van gedragingen in de prive-sfeer zo'n gewicht konden
krijgen, dat daar zonder bezwaar militaire belangen voor werden
opgeofferd. Shilts (1993) heeft uitvoerig gedocumenteerd hoe
tienduizenden militairen op grond van vaak niet meer dan een
vermoeden van homoseksualiteit de krijgsdienst hebben moeten
verlaten. De machtspsychiatrie krijgt dan bet karakter van eenfat-
soenspsychiatrie, in een burgerlijke samenleving waarschijnlijk
de gevaarlijkste, want minst controleerbare vorm van psychiatrie.
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De antipsychiatrie heeft zich meer beziggehouden met de macht
van het fatsoen dan met het fatsoen van de macht. In sterk burger-
lijke landen als Nederland en Engeland heeft men zich wel
bediend van een retorisch gebruik van begrippen uit het arsenaal
van de politieke macht, maar uiteindelijk ging het toch vooral om
een verzet tegen de verschaalde normen van een kleinburgerlijke
cultuur, die `afwijkend gedrag' als onfatsoenlijk en in die An ge-
vaarlijk beschouwde.

De heilspsychiatrie reikt over mensen heen, de machtspsychia-
trie plaatst zich boven mensen, de fatsoenspsychiatrie oordeelt
over mensen en elk keren zij zich uiteindelijk tegen mensen. De
fout is steeds dezelfde, de verwaarlozing van de belangrijkste
opdracht van de psychiatrie als medische discipline: de zorg voor
en de hulp aan individuele mensen met psychische stoornissen.
Dat is en blijft het kenmerk van het ware in de psychiatrie, zelfs als
die hulp niet op verzoek van de betrokken patient, maar uit naam
van de samenleving plaatsvindt.

4. DR. BACAMARTE BOUWT EEN GESTICHT

Voordat Dr. Bacamarte de terreur van zijn theorieen op de bevol-
king losliet, leek hij nog geinspireerd door de oorspronkelijke
opdracht van de psychiatric. Hij zag de gevaarlijke gekken opge-
sloten en verwaarloosd, `totdat de dood hen de weldaad des levens
afhandig kwam maken'. De dokter trok zich hun lot aan en wilde
hen niet langer de proof van verwaarlozing laten zijn. Maar hij
ging verder, want hij zag dat de ongevaarlijke gekken vrij rondlie-
pen. De dokter vond dat niet goed - waarom eigenlijk niet, zo zou
men hem hebben mogen vragen - en begon met de bouw van een
gekkenhuis, `het had vijftig ramen aan elke kant, een binnenplaats,
en talrijke cellen voor de geinterneerden'. De kosten van onder-
dak, behandeling en voeding van gekken zonder eigen middelen of
familie werden door de stad gedragen en al heel snel moest Dr.
Bacamarte zijn kliniek uitbreiden, zoveel gekken stroomden toe.
Ze kwamen nu uit zichzelf of werden door hun familie gebracht,
niet door de dokter zelf geselecteerd en geinterneerd, zoals later in
de heils- en machtspsychiatrie. In de handen van de familie en van
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de patienten zelf werd het gesticht zo het instrument bij uitstek
van de gemakspsychiatrie, de institutie die de verantwoordelijkheid
voor het dagelijkse leven in al zijn facetten overneemt. Voor Dr.
Bacamarte was dat geen probleem, want juist de vele gekken in
zijn kliniek maakten het hem mogelijk zijn onderzoekingen naar
de classificatie van de psychische stoornissen to vervolmaken en
op zoek to gaan naar de mogelijkheden om ze to genezen.

In i88o beschrijft De Assis zo in het verre Brazilie een ontwik-
keling, die zich in de negentiende-eeuwse psychiatrie in Europa
en de Verenigde Staten ook werkelijk voltrokken heeft: de op-
komst van het gesticht als een combinatie van asiel, verpleeghuis
en gevangenis voor de opvang en behandeling van psychiatrische
patienten, die niet voor zichzelf kunnen zorgen en waar anderen
niet langer voor kunnen of willen zorgen. In Dr. Bacamarte her-
kennen we veel van de hervormers van de psychiatrie in de negen-
tiende eeuw. In Bacamarte's classificatiedrift zien we het werk van
Kraepelin en zovele anderen terug, terwijl de beschrijving van het
gesticht van Itaguai doet denken aan de `Schets der volstrekte ver-
eischten van een goed gesticht tot genezing van krankzinnigen, en
der wijze van beheer van het zelve', zoals die in Nederland in 1838
door Schroeder van de Kolk werden geformuleerd. En hoewel in
de Schets al in de eerste zin wordt uitgesproken, dat het hoofddoel
niet moet zijn `de bewaring, maar de genezing der krankzinnigen',
gaat het toch vooral over de organisatie van de `bewaring' en de
architectonische voorzieningen die daarvoor nodig zijn. De afde-
lingen moeten naar sekse gescheiden zijn en elke afdeling telt weer
drie klassen, voor de verschillende standen naar hun behoefte
ingericht, bovendien moeten er aparte ruimtes zijn voor de onrus-
tigen en woeligen, terwijl er voor iedere klasse en sekse ook een
aparte tuin zou moeten zijn. Wel, en dat moet gezegd worden,
dacht Schroeder van der Kolk niet aan cellen als verblijfsruimten,
maar aan zalen (Binneveld 1985).

Tot in details schetst Schroeder van der Kolk zo een gesticht,
dat qua indeling de sociale structuur van de samenleving buiten
weerspiegelt, maar qua regime het midden houdt tussen een ge-
vangenis, een Wooster en een kazerne. Het psychiatrische zieken-
huis dus als total institution (Goffman 1961), waarin een functione-
le indeling op basis van kenmerken van patienten samengaat met
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een strikt hierarchische ordening. Wat binnen het gesticht opvalt,
is de grote aandacht voor orde, netheid, reinheid en verzorging.
Wat buiten het gesticht opvalt, is de zorg voor de afsluiting en de
afgeslotenheid van het gebouw, en daarmee samenhangend, de
zorg voor de overgang tussen binnen en buiten. In dezelfde tijd dat
het concept van het psychiatrisch ziekenhuis algemeen ingang
begint to vinden (vanaf ongeveer 1840), wordt ook een wet op de
onvrijwillige opneming acuut (Vijselaar 1985 a, b). De toegang tot
het ziekenhuis wordt bewaakt (je kunt ook zeggen, de burger
wordt beschermd tegen een opname), maar wie eenmaal de drem-
pel over is, is ook geheel en al overgeleverd aan het regime dat aan
de andere kant heerst.

Kenmerkend voor totale instituties is het gesloten-systeemka-
rakter. Ze functioneren binnen een veel groter systeem - de
samenleving, de staat -, dat ook de randvoorwaarden voor hun
functioneren formuleert, maar binnen de muren van deze voor-
waarden is de autonomie erg groot. In systeem-theoretische ter-
men wil dat zeggen, dat deze instituten hun eigen complexiteit
kunnen ontwikkelen, onafhankelijk van andere systemen en ge-
stuurd door eigen principes. Wat concreter: in de loop van de
negentiende eeuw en in de twintigste eeuw zien we de `gestichten'
niet alleen groeien in omvang en aantal, maar ook in complexiteit.
Het kazerneachtige gebouw in de binnenstad maakt plaats voor
dorpsachtige complexen van paviljoens op grote landgoederen
buiten de stad, het doelloze rondhangen of opgesloten zitten van
patienten maakt meer en meer plaats voor de uitoefening van land-
bouw, bosbouw en eenvoudige huisarbeid. Het personeel woont
grotendeels op het terrein, er komt een ketelhuis voor de verwar-
ming, er zijn eigen wasserijen en allerlei gemeenschapsvoorzienin-
gen, varierend van een centrale keuken tot een eigen kerk. Be-
heersmatig, financieel en personeel beginnen de gestichten of zie-
kenhuizen steeds meer op grote bedrijven to lijken, soms functio-
neren ze bijna geheel autarkisch.

In deze toenemende complexiteit speelden de patienten geen
eigen rol; ze waren niet sturend, maar ook niet controlerend of
meepratend, zelfs niet verstorend, want als de organisatie ergens
in voorzag, dan was het wel het opvangen van de rust verstorende
patienten. Zoals in een klassiek leger de soldaat als individu geen
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rol speelt, zo speelt de patient die niet in bet klassieke gesticht.
Goffman (1961) heeft in Asylums laten zien hoe vindingrijk pa-
tienten kunnen zijn in bet zich ten eigen nutte maken van de offi-
ciele en formele structuur van de organisatie (door hem treffend
underlife genoemd), maar ook dat is bekend uit bet leger en ook
daar is bet duidelijk dat bet eerder de onmacht van bet individu
dan zijn macht onderstreept. In de inrichtingspsychiatrie van de
negentiende eeuw - en dat is meer een aanduiding van een type
dan van een periode! - is bet individu een simpele teleenheid
geworden: een vertegenwoordiger van een bepaalde categorie. De
enige zorg is dat hij enerzijds niet ten onrechte als patient geselec-
teerd wordt en anderzijds terecht gesorteerd wordt, dat wil zeggen
in de juiste categoric geplaatst en op de juiste afdeling onderge-
bracht.

De inrichtingspsychiatrie is in principe een eenvoudige psychia-
trie. Maatschappelijk gesproken stelt zij zich bescheiden op: van
een streven naar verbetering of beheersing van de wereld is geen
sprake meer, en ook de doelstellingen zijn bescheiden. Het aan-
vankelijke optimisme over de behandelbaarheid van psychische
stoornissen door een goed voorbeeld en persoonlijke begeleiding -
de `moral treatment' uit het begin van de negentiende eeuw (Bin-
neveld 1985) - maakte al snel plaats voor een zeker pessimisme en
voor de ontwikkeling van classificaties en theorieen, die of de on-
mogelijkheid van behandeling (en daarmee de noodzaak van pre-
ventie) of de moeilijkheid van beoordeling (en daarmee de nood-
zaak van veel wetenschappelijk onderzoek) moesten aantonen. De
belangstelling verplaatst zich zo van de psychiatrische patient
naar de psychiatrische stoornis, van behandeling naar onderzoek,
en daarmee ook van de inrichting naar de universiteit.

Zeventig jaar geleden betreurde Kraepelin al de gevolgen van
deze ontwikkeling, die de inrichtingspsychiatrie steeds meer bet
karakter van een verblijfspsychiatrie gaf, waar niet echt behandeld
werd, en de universiteitspsychiatrie tot een onderzoekspsychiatrie
maakte, enerzijds beschrijvend-classificerend van karakter, ander-
zijds steeds meer bepaald door de ontdekkingen (of quasi-ontdek-
kingen) op het gebied van de fysiologie, de anatomie en de neuro-
logie. Wetenschap en praktijk raakten in de psychiatrie steeds
meer van elkaar gescheiden. In veel landen is er tot op de dag van
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vandaag weinig verandering gekomen in deze situatie en dat geldt
eens to meer voor de landen, waar de verblijfspsychiatrie in feite
niet als een gezondheidszorgvoorziening erkend en gehonoreerd
wordt. Wie in Duitsland en Oostenrijk nog maar nauwelijks twin-
tig jaar geleden een niet-particulier psychiatrisch ziekenhuis be-
zocht, of in de Verenigde Staten vroeger een State Mental Hos-
pital, kwam niet in een behandelingsinstituut terecht, maar in een
asiel voor arme mensen. In Nederland heeft Querido, als rondrei-
zend gestichtsarts-voor de gemeente Amsterdam, een plastische
beschrijving gegeven van het leven in de gestichten in de jaren
dertig (Heerma van Voss 199o). In de landen van Midden- en
Oost-Europa zijn vergelijkbare toestanden ook nu nog to zien
(Schnabel1995).

Uiteraard is de verandering in en de ontwikkeling van de psy-
chiatrie niet onopgemerkt aan de gestichten in het Westen voor-
bijgegaan, maar de overname van nieuwe inzichten en mogelijk-
heden is wel heel selectief verlopen. Wat goed aansloot bij de eigen
structuur van de inrichtingspsychiatrie en de daar geldende prin-
cipes van orde, netheid en regelmaat, werd vrijwel overal zonder
veel moeite overgenomen. Aan het einde van de negentiende eeuw
was dat de bedverpleging, in de twintigste eeuw de op de uitvoe-
ring van eenvoudig werk gerichte `actievere' therapie (zeker in de
buiten de stad gelegen gestichten) en na 195o de toediening van
psychofarmaca op grote schaal en in vaak hoge doseringen. Veel
moeilijker en in veel gevallen helemaal niet werden inzichten over-
genomen, die de structuren en de principes van de inrichtingspsy-
chiatrie in haar grondvesten leken aan to tasten en bovendien om
grote investeringen in geld en deskundigheid vroegen. Te denken
valt daarbij aan de klinische psychotherapie, het concept van de
therapeutische gemeenschap, de invoering van resocialisatie- en
nazorgprogramma's, de ontwikkeling van de creatieve therapieen
en de dagbehandeling, de stimulering en begeleiding van zelfbe-
heer en zelfverzorging.

De veranderingen waar het hier om gaat, hebben vooral to
maken met behandeling en resocialisatie, met een verbetering van
de situatie van de individuele patient. De eerder genoemde veran-
deringen hebben vooral to maken met een verbetering en stroom-
lijning van het beheer van het verblijf van alle patienten. Daar
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waar de veranderingen tot deze laatste aspecten beperkt bleven, is
dat niet alleen een kwestie van onwil van de betreffende instituten
geweest, maar zeker ook een kwestie van gebrek aan geld en daar-
mee ook van een gebrek aan politieke wil bij de verantwoordelijke
beleidsorganen en aan maatschappelijke belangstelling voor het
lot van de psychiatrische patienten. Querido trok in de jaren der-
tig Tangs de Nederlandse gestichten om to zien welke Amster-
damse patienten ontslagen zouden kunnen worden, niet omdat dit
op zichzelf beter voor de patienten zou zijn, maar alleen omdat de
gemeente Amsterdam graag wilde bezuinigen op de kosten van de
zorg voor deze patienten.

Betekende de eenvoudige inrichtingspsychiatrie in de negen-
tiende eeuw een stap vooruit in de verzorging en bescherming van
mensen met psychiatrische stoornissen, die tot dan toe aan ver-
waarlozing en mishandeling blootgesteld waren, in de twintigste
eeuw is deze eenvoudige psychiatric zelf een vorm van verwaarlo-
zing en mishandeling geworden, omdat ze achterblijft bij het nu
bereikte niveau van therapeutische mogelijkheden en bij het ni-
veau van verzorging en bejegening, dat nu als maatschappelijk
aanvaardbaar geldt. De eenvoud van de klassieke inrichtingspsy-
chiatrie is een fout geworden op het moment, dat de individuele
patient ondergeschikt werd gemaakt aan de orde van het instituut
en het perspectief van de behandeling verdween. Een fout die het
gelijk lijkt to bevestigen van die inwoners van Itaguai, die toen ze
hoorden van Dr. Bacamarte's plannen voor de bouw van een ge-
sticht, verzuchtten dat `het idee, de gekken in gemeenschap to wil-
len laten leven, op zich al een symptoom van geestesziekte leek'.

5. AFSCHEID VAN DR. BACAMARTE

Dr. Bacamarte trok de uiterste consequentie uit zijn denken en
ging daarmee verder dan zelfs de antipsychiatrie ooit is gegaan.
Een psychiatrie die zichzelf opneemt, die gezondheid voor de
ware ziekte houdt (en het zieke van deze gedachte niet kan inzien)
is uiteraard ten dode opgeschreven. Dr. Bacamarte verlaat zijn
eigen gesticht dan ook niet meer levend. Na zijn dood werd er in
de stad gefluisterd, dat hijzelf de enige echte gek vah Itaguai was
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geweest. In ieder geval kan men zeggen dat hij zichzelf en zijn
eigen ideeen to serieus heeft genomen. Hoe gevaarlijk een psychia-
trie kan worden die zichzelf to serieus neemt, hebben we hiervoor
gezien in de beschrijving van de ongelukkige gevolgen van de
heils-, machts-, fatsoens- en inrichtingspsychiatrie. In alle geval-
len eindigt wat begon als een heroische psychiatrie in een gemaks-
psychiatrie, die aan de individuele patient, zijn lijden en zijn lot
voorbijgaat. Het is ook een fout van de eenvoud to denken in ter-
men van de theoretische eenheid en de praktische autonomie van
de psychiatrie. De psychiatrie is een maatschappelijk bedrijf, dat
niet in eerste instantie gestoeld is op theorie of wetenschap, maar
op wanhoop: van individuele patienten, van hun familieleden en
van de samenleving. Wat hen verbindt, is het gevoel dat het zo
niet langer kan en dat de voorwaarden voor een aanvaardbaar en
gemeenschappelijk leven voorlopig zijn verdwenen of minstens
ernstig bedreigd.

De eenvoud, waar het in de psychiatrie tegenwoordig in de
positieve An van het woord om gaat, is het vinden van een aankno-
pingspunt bij de individuele patient en zijn behoefte aan hulp,
behandeling en verzorging. De complexiteit van het samenleven
en de samenleving verdraagt de patient niet meer - de formulering
is hier welbewust ambigu - en wordt vervangen door een com-
plexiteit, die zich welbewust als georganiseerde eenvoud presen-
teert. Complex is de organisatie, eenvoudig de wijze waarop deze
zich aan de patient wil voordoen. Dat is een altijd weer moeilijk to
leveren prestatie, die onder de druk staat van de illusie, dat het
vroeger anders en beter was, dat het toen gemakkelijker was een-
voud to organiseren en dat deze ook natuurlijker tot stand kwam.

Het huidige verlangen naar eenvoud in de psychiatrie is dan
ook eerst en vooral een verlangen naar de directe en ongecompli-
ceerde relatie tussen hulpverlener en hulpvrager, zoals die vroeger
bestond. Dat is een mooi streven, maar het gaat uit van de verkeer-
de veronderstelling, dat er ooit zoiets was als een directe en onge-
compliceerde relatie tussen hulpvrager en hulpverlener. De gewo-
ne, niet-bemiddelde en niet-interessante psychiatrische patient
kreeg vroeger nauwelijks een psychiater to zien en met de verple-
ging bestond er misschien wel een directe en ongecompliceerde
relatie, maar erg persoonlijk was die meestal niet. De eenvoudige
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relaties van vroeger waren voor een belangrijk deel zeer hierarchi-
sche en door macht bepaalde verhoudingen, gemakkelijk voor
hulpverleners, die meer oppassers dan verpleegkundigen en zeker
Been therapeuten of begeleiders waren. Voor de patienten waren
de relaties alleen gemakkelijk omdat ze dndelijk en direct waren,
gemakkelijk to verdragen waren ze niet. Tegelijkertijd was het
principe van de fundamentele gelijkheid in de onderlinge verhou-
dingen nog zo weinig ontwikkeld dat in de relatief zeldzame geval-
len waarin een ogenschijnlijk gelijkwaardige relatie tussen bij-
voorbeeld psychiater en patient bestond, het niet zelden de
patient was die als betalende partij de boventoon in de relatie voer-
de. De ontwikkeling van de medische professionaliteit heeft uit-
eindelijk ook hier een einde aan gemaakt.

Van het moderne verlangen naar gelijkwaardige en symmetri-
sche, niet door machts- of stand sverschillen getekende relaties
was vroeger dus nosh in het gewone leven, noch in de relatie tus-
sen arts en patient sprake. Ik vraag me of of er in de hedendaagse
psychiatric - ondanks alle intake-, doorverwijzings-, overdrachts-

beleidsvormingsproblemen - niet juist veel meer dan in heten
verleden sprake is van `eenvoudige' relaties tussen hulpverleners
en hulpvragers. Het contact is vaak veel persoonlijker en ook de
betrokkenheid mag meer zichtbaar worden. Zulke relaties zijn
natuurlijk nooit echt `eenvoudig', maar wat de zaak vooral compli-
ceert is, dat het kader waarbinnen voor deze relaties plaats is, zo
ingewikkeld is geworden. Er zijn zoveel hulpverleners, zoveel ver-
schillende disciplines en zoveel medewerkers die elk maar een
bepaald aantal uren werken, er zijn zoveel patienten en zij blijven
vaak maar zo kort, er zijn zoveel taken en formaliteiten to vervul-
len en zij vragen zoveel overleg. De paradox is dat dit hoogontwik-
kelde kader voor de zorg dat de meer persoonlijke en `eenvoudige'
relaties mogelijk, want veilig en beheersbaar maakt, er tegelijker-
tijd voor zorgt dat de kans op continuiteit en constantheid voort-
durend bedreigd wordt. De moderne hulpverlening in de psychia-
trie lijdt onder de gevolgen van het principe van de ultrastabiliteit:
een hoog prestatievermogen gaat samen met en wordt steeds be-
dreigd door een zo mogelijk nog hogere kwetsbaarheid voor alle
mogelijke storingen van op zichzelf eenvoudige aard (afwezigheid
door ziekte, vakantie of opleiding bijvoorbeeld).
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Het verlangen naar eenvoud drukt zich voor een belangrijk
deel uit in een gevoel van afkeer tegen de ingewikkelde en ondoor-
zichtige organisatie van de zorg, waardoor het steeds onduidelij-
ker lijkt to worden wie voor wat verantwoordelijk is en vooral ook
wat dat eigenlijk nog bijdraagt aan het uiteindelijke doel van alle
hulpverlening: de verbetering van het lot van de patient. Heerma
van Voss (1985) bracht dit gevoel scherp onder woorden, toen hij
zich afvroeg hoe eigenlijk de vreemde collectieve illusie heeft kun-
nen ontstaan, `dat het grote manco van de geestelijke gezond-
heidszorg is dat deze nog niet goed geregeld is. Hoe goed je de
zorg ook regelt, het gaat uiteindelijk om een zo hoog mogelijke
kwaliteit van de hulpverlening, minder abstract gezegd, om het zo
goed mogelijk vermijden van de akelige momenten waarop de
hulpverlening tekort schiet en de hulpverlener met lege handen
tegenover de patient staat.

De oude structuren konden zulke situaties niet voorkomen, de
nieuwe al evenmin, althans het blijkt buitengewoon moeilijk to
zijn nieuwe structuren to ontwikkelen die uiteindelijk leiden tot
een beter functioneren van de hulpverlening ten opzichte van de
patienten in de psychiatrie. Het gevoel, dat het allemaal onnodig
ingewikkelder en nauwelijks beter is geworden, spreekt intuitief
aan en het is met moeilijk er uit de praktijk rechtvaardigingen voor
aan to dragen. Toch is ook dat weer de weg van de minste weer-
stand. Het verlangen naar eenvoud en echtheid, dat in het verzet
tegen to veel gedoe doorklinkt, is namelijk niet het gevolg van het
simpele feit alleen dat het allemaal zo inFewikkeld is geworden,
zelfs niet van het gevoel dat het to ingewikkeld is geworden, maar
van de hinder die gevoeld wordt van een complexiteit die vreemd
is, die van buiten komt en zich met de traditionele middelen van
binnen niet meer laat beheersen.

Koken voor 6oo mensen is in geen enkel psychiatrisch zieken-
huis een probleem, hoewel het technisch en organisatorisch zeer
ingewikkeld is. Patienten die zelf willen koken, zijn wel een pro-
bleem omdat het systeem daar financieel, ruimtelijk en organi-
satorisch niet op ingesteld is. Er zijn voorbeelden to over van
woonvoorzieningen voor chronische patienten die, vele kilome-
ters buiten het eigenlijke ziekenhuisterrein gelegen, dagelijks de
maaltijden uit de ziekenhuiskeuken geleverd krijgen en wekelijks
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de technische dienst uit de hoofdlocatie op bezoek hebben om de
nodige spijkers in de muur to slaan of schroeven aan to draaien.
Dwangmaatregelen, een ander voorbeeld, zijn in veel ziekenhui-
zen lange tijd een minder groot probleem geweest dan een be-
trouwbare registratie van die dwangmaatregelen (Van Erven
1992). Ononderbroken verblijf is gemakkelijker dan weekendver-
lof, opnamepapieren zijn sneller geregeld dan een ontslagbrief
geschreven kan worden. De voorbeelden kunnen nog eindeloos
worden aangevuld en ook het perspectief kan steeds worden ge-
wisseld. Patienten vinden andere dingen hinderlijk ingewikkeld
dan hulpverleners, de verpleging hinderen andere dingen dan de
directie, enzovoort. Waar het om gaat is niet complexiteit op zich,
maar hinderlijke complexiteit en dat roept altijd de vraag op naar
`hinderlijk voor wie en waarom?'.

In de inrichtingspsychiatrie is in korte tijd de hoeveelheid hin-
derlijke complexiteit absoluut en relatief snel toegenomen. Gelei-
delijk is de samenleving zich meer en meer gaan interesseren voor
wat er binnen de muren van de psychiatric gebeurde, de overheid
ging zich er ook daadwerkelijk mee bemoeien, de psychiaters kre-
gen concurrentie van nieuwe beroepsgroepen, de verpleegkundi-
gen professionaliseerden zich en de patienten toonden zich mon-
diger dan ooit mogelijk en wenselijk werd geacht. Van een stille
vijver in het bos werd de psychiatric een open water met verbin-
dingen naar elders. Het is heel interessant om to zien, dat naarma-
te de verbindingen met de samenleving en met de andere sectoren
in de hulpverlening sterker werden, de duidelijk toenemende
complexiteit steeds meer als een interne uitdaging, als eigen com-
plexiteit werd gezien, en dat deze steeds meer zijn eigen oplossin-
gen genereerde. Heel wat psychiatrische ziekenhuizen zijn nu
bezig met innovaties, die twintig en zelfs tien jaar geleden door
hun scherpste critici nog niet werden gevraagd. Aan de andere
kant van het spectrum blijken ook veel RIAGG's zich tot visies en
praktijken to hebben bekeerd, die bij hun oprichting in 1982 nog
door niemand voorzien of zelfs maar verhoopt werden.

De complexiteit waarmee de huidige psychiatric aanvankelijk
zoveel problemen heeft gehad, is voor een belangrijk deel het ge-
volg van de afgedwongen vermaatschappelijking van de psychia-
trie. Er is een tijd geweest dat de psychiatric zich in de vorm van
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de geestelijke volksgezondheid met de samenleving ging bezig-
houden, na 196o werd het even stil en daarna bleek de samenleving
zich geheel onverwacht en in toenemende mate to gaan interesse-
ren voor wat er achter de muren van het gesticht eigenlijk allemaal
gebeurde. Het onverwachte succes van een boek als Wie is van
hout? (1969) van Jan Foudraine is daar in Nederland het meest
welsprekende getuigenis van geweest. De negatieve kanten van
deze maatschappelijke en al gauw ook politieke belangstelling zijn
in de psychiatric breed uitgemeten als een vorm van ongepaste
inmenging in interne belangen (als extern gegenereerde com-
plexiteit dus), de positieve kanten zijn nauwelijks gezien, omdat ze
vanzelfsprekend lijken of volledig in de sfeer van de onzichtbare
randvoorwaarden vallen.

Positief is bijvoorbeeld de definitieve erkenning van de psy-
chiatrie als onderdeel van de gezondheidszorg, en van de geestelij-
ke gezondheidszorg als eigen sector daarin, wat onder andere tot
uitdrukking komt in de volledige financiering als gezondheids-
zorg en met (meer) als bijvoorbeeld welzijnszorg, maatschappelijk
werk of armenzorg (bijstand). Daardoor kon de dagverpleegprijs
in dertig jaar tijd met 5000% stijgen en werd er ruimte geschapen
voor een algehele verhoging van de kwaliteit van de voorzieningen
op een internationaal uitzonderlijk hoog gemiddeld niveau. Posi-
tief is zeker de politieke erkenning van de noodzaak van een goede
en voor iedereen gelijkelijk bereikbare en beschikbare hulpverle-
ning bij psychische problemen, en de bereidheid deze erkenning
om to zetten in een beleid dat in vergelijking met de meeste andere
landen relatief veel geld steekt in een verbetering van de infra-
structuur van de hulpverlening. Positief is ook de `natuurlijke'
orientatie van de geestelijke gezondheidszorg op de standaarden
van kwaliteit en professionaliteit zoals die in de hele gezondheids-
zorg gebruikelijk zijn of minstens als ideaal bestaan. Enerzijds
houdt dat een orientatie op wetenschappelijk onderzoek in, ander-
zijds op verantwoordelijkheid voor het handelen ten opzichte van
individuele patienten. Positief is ten slotte de toegenomen aan-
dacht voor de rechtspositie van de psychiatrische patient.

Het negatieve spiegelbeeld van deze factoren is bekend: de
planning en de bouw van een ziekenhuis of zelfs maar een afdeling
zijn onderworpen aan zich eindeloos voortslepende procedures, al
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begint zich nu ook op dat gebied een zekere mate van vrijheid voor
individuele instellingen to manifesteren. In de gezondheidszorg is
er verder sprake van een zeer beperkt inzicht in de problemen van
de patient en dat leidt in de geestelijke gezondheidszorg tot een
relatieve verwaarlozing van de sociale en maatschappelijke proble-
men van de patient, die vaak toch niet los to zien zijn van zijn psy-
chische moeilijkheden. Het op zichzelf voor de verzorgingsstaat
constituerende en altijd positief beoordeelde principe van de ver-
delende rechtvaardigheid ten slotte leidt tot een steeds maar
voortgaande herverkaveling van de zorg, terwijl de aandacht voor
de bescherming van de rechtspositie van de patient jarenlang de
belangrijkste blokkade is gebleven op de weg naar een definitieve
versie van de BOPZ. Het betere werd bier met recht de vijand van
bet goede.

6. NOOIT MEER TERUG NAAR ITAGUAI

Blijft er bij zoveel extern gegenereerde complexiteit, die intern op
alle fronten zo sterk merkbaar is, toch nog wel een plaats voor een-
voud of is eenvoud in zo'n situatie per definitie een fout geworden,
een simplificatie van iets wat alleen nog maar als complexiteit
gedacht kan worden? Een paar dingen zijn in ieder geval duidelijk.
Het idee dat psychische stoornissen eenvoudig zijn of eenvoudig
begrepen kunnen worden - als varianten van een algemene stoor-
nis of als veroorzaakt door een duidelijke factor - kunnen we
gevoeglijk vergeten. Als iets de afgelopen honderd jaar duidelijk is
geworden, dan is bet wel dat bet om uiterst diverse verschijnselen
gaat, die voortkomen uit zeer complexe en vaak sterk individueel
bepaalde samenhangen. De tragiek is misschien juist, dat alles wat
in principe wel `eenvoudig', dat wil zeggen monocausaal-soma-
tisch, bleek to zijn, na ontdekking en behandeling of helemaal
(dementia paralytica) of in ieder geval uit de psychiatrie (epilep-
sie) verdween. Eenvoud blijkt dus onverwacht ook een bedreiging
voor bet voortbestaan van de psychiatrie to zijn!

De problemen zijn niet eenvoudig, maar ook de behandeling is
dat niet. Zelfs de komst van de eerste psychofarmaca in de jaren
vijftig heeft de behandeling niet gemakkelijker gemaakt; ze maak-
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ten in veel gevallen behandeling juist pas mogelijk. Een belangrijk
deel van de ambulante zorg voor psychotici en depressieven zou
zonder psychofarmaca niet denkbaar zijn. Tegelijkertijd blijkt
daaruit ook weer hoe een bepaalde oplossing zijn eigen complexi-
teit, zijn eigen `Folgeprobleme' genereert. De zorg voor niet-
opgenomen patienten is in veel gevallen zelfs ingewikkelder en
duurder! In de behandeling zien we dezelfde trend als bij de be-
studering van de stoornissen zelf: toenemende specificiteit en toe-
nemende aandacht voor de persoon als subject van de stoornissen
en als object van behandeling. Dit staat dan nog helemaal los van
de vraag naar de effectiviteit van de behandeling: of door de spe-
cifieke inzet van bepaalde therapieen en middelen ook de beoogde
resultaten - en alleen die - worden bereikt. Eerlijkheid maant hier
nog steeds tot bescheidenheid.

Wat zeker ook niet eenvoudiger is geworden, is de organisatie
van de zorg, het beleid om de zorg heen, de opleidingen van de be-
roepsbeoefenaren. Dat is een complexiteit die maar zeer ten dele
met de psychiatric als zodanig to maken heeft, en daarentegen zeer
veel met het ontwikkelingsniveau van de samenleving als geheel.
De psychiatric is van een relatief gesloten nu een relatief open sys-
teem geworden en dat betekent, dat de ingewikkeldheid van de
samenleving als geheel zich voortzet in de organisatie van de psy-
chiatric. Op die weg is er eigenlijk geen terug meer - bet gaat in de
hele geestelijke gezondheidszorg om meer dan zeven miljard gul-
den en honderdduizend werknemers en dat is op zichzelf al een
voldoende gegronde reden voor een permanente betrokkenheid
van staat en maatschappij bij deze sector.

Eenvoud is wel mogelijk en zelfs wenselijk, waar het de toegang
tot bet systeem van de geestelijke gezondheidszorg en de gang
door dit systeem betreft. Met andere woorden, als bet goed is,
merkt de patient er niets van dat zijn omgeving zo ingewikkeld van
opbouw en structuur is. Paradoxaal is natuurlijk wel, dat bet stre-
ven naar een voor de patient transparante, consequente, continue
en constante hulpverlening een zeer ingewikkelde beleidsstrategie
met zich meebrengt, die op alle niveaus afzonderlijk en gezamen-
lijk gerealiseerd moet worden en bovendien permanent bewaakt.
Het is de eenvoud van de chip: moeilijk om to maken, gemakkelijk
to gebruiken, gevoelig voor storingen, lastig to repareren.
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Ik denk dat een patient-vriendelijke en patient-adequate orga-
nisatie van de zorg langzamerhand een algemeen beleidsdoel in de
GGZ kan worden. In feite betekent dat het onzichtbaar maken van
de organisatiestructuur en het opheffen van de discontinuiteit in
de zorg. Elke keer blijkt weer dat met name dat laatste bijzonder
moeilijk to realiseren is in een systeem als het Nederlandse, met
aan de ene kant een grote differentiatie aan hulpverleningsmoge-
lijkheden en aan de andere kant een hoge mate van autonomic van
instellingen en beroepsbeoefenaren. Er zijn echter steeds meer
aanwijzingen dat de instellingen, ten dele onder druk van de ziek-
tekostenverzekeraars, een meer klantgerichte en ook op onderlin-
ge samenwerking gerichte houding gaan aannemen.

Eenvoud is juist in dat kader steeds beter denkbaar als prakti-
sche Ieidraad voor het handelen en de houding van de hulpverle-
ners. Dat klinkt heel ethisch en esoterisch, maar het is ook heel fei-
telijk. Er is nog zoveel dat we niet weten en zoveel dat we met kun-
nen en nooit zullen kunnen, dat een zekere bescheidenheid ten
opzichte van de individuele patient en zijn problemen zeer pas-
send lijkt. Dat betekent concreet, dat de individuele patient, zijn
problemen en zijn mogelijkheden het uitgangspunt van de psy-
chiatrie als wetenschap en als praktijk moeten blijven. Psychiatric
is een specificerende en geen reducerende wetenschap, een indivi-
dualiserende en geen generaliserende praktijk. Eenvoud is ook in
de psychiatric het kenmerk van het ware, wanneer het gaat om `het
ware' in de An van de juiste houding, de juiste inzet en het juiste
besef van waar het in de psychiatric om gaat. Eenvoud wordt in de
psychiatric een fout op het moment dat de illusie ontstaat dat de
waarheid zelf eenvoudig is, of erger nog, dat wat eenvoudig is,
alleen al daarom ook waar zou moeten zijn.
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Twee overzijden
die elkaar schijnen

to vermijden
De moeizame verhouding

tussen psychoanalyse en maatschappij

Ik zag de nieuwe brug. Twee overzijden
die elkaar vroeger schenen to vermijden
worden weer buren.
MARTINUS NIJHOFF (1934)

I. HARDE FEITEN

Ieder jaar heeft in Nederland meer dan een half miljoen mensen
contact met de geestelijke gezondheidszorg (Jacobs en Bijl 1991).
Ieder jaar ook beginnen naar schatting zo'n 50.000 mensen met
een psychotherapeutische behandeling (Lemmens e.a. 1988;
Lemmens en Schnabel 1994). Minder dan i procent, nauwelijks
meer dan o,i procent zelfs, begint met een psychoanalyse. Op een
totaal van bijna 4000 psychotherapeuten (psychiaters, psycholo-
gen, artsen e.a.; zie Hutschemaekers e.a. 1993) zijn er zo'n 500 als
psychoanalyticus to beschouwen en daarvan zijn er ruim 300 ook
daadwerkelijk voor een deel van hun tijd actief als psychoanalyti-
cus (Beenen e.a. 1988).

Dat beeld is niet nieuw, maar de verhouding wordt wel steeds
schever. Het aandeel van de psychoanalyse in het totaal van de
psychotherapie wordt steeds kleiner. Dat is in Nederland zo, maar
in de Verenigde Staten en de Bondsrepubliek zien we een verge-
lijkbare ontwikkeling (Nedelmann en Reiche 1990; Cremerius
1990). Echte therapeutische analyses werden in Nederland overi-
gens traditioneel al weinig gegeven en op bet Psycho Analytisch
Instituut in Amsterdam, dat Binds kort samen met het instituut in
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Utrecht als Nederlands Psychoanalytisch Instituut de kern van de
psychoanalyse in Nederland vormt, is een stijgend aantal aanmel-
dingen (tot 500 per jaar) gepaard gegaan met een dalend percenta-
ge analyse-indicaties (6%!) en een nog geringer percentage werke-
lijk begonnen analyses (De Nobel i9g i ).

In totaal gaat het in Nederland tegenwoordig om niet meer dan
6 a 700 lopende analyses. Al meer dan tien jaar geleden vertelde
een directeur van het middelgrote Instituut voor Multidiscipli-
naire Psychotherapie (imp), nu als afdeling psychotherapie on-
derdeel van een RIAGG, mij dat de indicatie psychoanalyse in zijn
instituut misschien twee keer per jaar werd gesteld. De directeur
van een middelgroot RIAGG kwam onlangs zelfs op een schatting
van minder dan een keer per jaar. Hij had er wel de capaciteit voor,
maar niet het gevoel dat er in zijn regio veel belangstelling voor
bestond.

Alleen al kwantitatief is de relatie tussen psychoanalyse en
samenleving dus uiterst bescheiden to noemen. Zelfs op het be-
perkte gebied van de psychotherapie is de psychoanalyse een ge-
talsmatig bijna to verwaarlozen factor geworden. Ook kwalitatief
lijkt de relatie tussen psychoanalyse en samenleving niet erg sterk
ontwikkeld. Geen enkele analyticus speelt in Nederland maat-
schappelijk een rol van betekenis of is door zijn publikaties alge-
meen bekend. Van de huidige hoogleraren klinische psychiatrie is
er nog slechts een ook analyticus, twintig jaar geleden waren ze dat
nog bijna allemaal, en van de Nederlandse analytici die door vak-
genoten als belangrijk gezien worden, is er niet een buiten de eigen
kring bekend. Er is geen modern Nederlands psychoanalytisch
handboek, er is zelfs geen systematische inleiding in bet analytisch
denken in het Nederlands verkrijgbaar. Op geen van de Neder-
landse universiteiten is psychoanalyse een verplicht vak of een
studieonderdeel (Beijk ig85). In het beste geval blijft het - en dan
meestal nog alleen bij psychologen, pedagogen of sociologen, niet
bij medici - bij een vluchtige kennismaking met het oudste werk
van Freud of met de kritiek daarop.

Ook dat is niet alleen in Nederland zo. De jaarvergadering van
de American Psychiatric Association, met 12.000 deelnemers het
grootste en belangrijkste psychiatriecongres ter wereld, laat nau-
welijks ruimte voor psychoanalytische inzichten en bijdragen.
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Sinds 1980 zijn zowel psychoanalyse als psychotherapie bijna van
het programma verdwenen. Het accent ligt niet alleen steeds meer
op het biologisch psychiatrische onderzoek, maar op empirisch
onderzoek in het algemeen en daarnaast op de praktische proble-
men van een psychiatric, die zich in toenemende mate richt op
ernstig gestoorde mensen. Ook in de Verenigde Staten en de
Bondsrepubliek zijn beoefenaren van de psychiatrie niet meer per
definitie psychoanalyticus en at is de psychoanalyse in de praktijk
van de zelfstandig gevestigden zeker nog belangrijk, de trend naar
kortdurende psychotherapieen is ook hier, net als in Nederland,
onmiskenbaar (Altshuler 1990; Cremerius 1990).

Geen opgewekt beeld voor de psychoanalyse dus en zeker geen
beeld dat veel hoop geeft voor de toekomst. Zal het de psychoana-
lyse in de komende jaren net zo vergaan als het georganiseerde
communisme en het gedachtengoed van Marx? Definitief door de
tijd ingehaald en minachtend naar de schroothoop van de geschie-
denis verwezen, van binnen uitgehold en van buiten versleten?
Een eeuw na de dood van Marx is het historisch-materialisme als
theorie en praktijk voorbij; geldt hetzelfde voor de psychoanalyse
at een halve eeuw na de dood van Freud?

2. DE WERELD VAN DE PSYCHOANALYTICI

Zo ver is het nog niet en zal het voorlopig ook wet niet komen, in
ieder geval niet voor het psychoanalytische gedachtengoed op
zich. Voor de psychoanalytische beweging en de psychoanalyti-
sche instituten is de situatie echter allerminst veilig en net als bij
het communisme zijn de problemen in hoge mate `hausgemacht'
en `selbstverschuldet'. Er is veel minder weerstand tegen de ana-
lyse dan afweer van psychoanalytici tegen de veranderende eisen
van de werkelijkheid.

Voor de opleiding tot analyticus is nog altijd belangstelling,
zowel bij psychiaters als bij psychologen. In de Verenigde Staten is
de belangstelling van psychiaters overigens wet sterk teruggelo-
pen. In 1987 begonnen in de Verenigde Staten bijna 70 psychia-
ters (slechts 5% van het aantal nieuwe inschrijvingen in het spe-
cialistenregister!) en 30 psychologen met de opleiding. Ook in
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Nederland is nog maar een fractie van de ongeveer 70 psychiaters
die er de laatste tien jaar gemiddeld per jaar zijn bijgekomen (De
Haen en Van der Windt 1991), in opleiding tot analyticus. Dat
percentage is nog lager onder de gemiddeld 700 klinische psycho-
logen die er ieder jaar afstuderen (Beekman en Heijke 199o). Van
hen volgt maar een klein deel de postdoctorale opleiding tot psy-
chotherapeut of klinisch-psycholoog, en van deze groep is er weer
een klein aantal, dat voor de opleiding tot psychoanalyticus kiest
en daarop ook toegelaten wordt. Het aantal aanmeldingen voor de
psychoanalyse-opleiding is inmiddels zo klein geworden, dat er
pas een nieuwe cursus begint als er voldoende kandidaten zijn.
Dat kan enkele jaren duren.

Cooper (1990) spreekt bezorgd van een `demedicalization' van
de psychoanalyse, maar de reden daarvoor is vooral dat de Ame-
rican Psychoanalytic Association sinds enkele jaren ook psycholo-
gen tot de opleiding toelaat. In Nederland is de verhouding tussen
psychiaters en psychologen in de psychoanalytische verenigingen
al jaren in alle opzichten in evenwicht en niemand heeft nog
behoefte aan een discussie over het medische karakter van de psy-
choanalyse of de psychoanalyticus. Die strijd ligt al enkele decen-
nia achter ons (Brinkgreve 1984; Reijzer 1993). In de behande-
lingspraktijk is de psychoanalyse een psychologische methode
voor de behandeling van strikt psychische klachten.

De opleiding zelf is lang, intensief, zwaar en duur en vraagt
bovendien een meer dan gewone persoonlijke inzet omdat er zo-
wel een leeranalyse als enkele controle-analyses geheel afgerond
dienen to worden (De Blecourt 199o; Malcolm 1982). Voor het
veertigste jaar is vrijwel niemand met de opleiding klaar. De zin
van de zeer lange en moeizame opleidingsweg staat in de psycho-
analytische wereld niet ter discussie, hoewel nooit onderzocht is of
de intensieve combirtatie van leer- en controle-analyses enerzijds
en theoretische cursussen anderzijds wel nodig is om een goede
analyticus to kunnen worden.

De vraag `waarom dat alles?' is zeker verdedigbaar wanneer
men bedenkt dat ook iemand die zijn hele werkweek besteedt aan
het doen van analyses - en dat is slechts een enkeling - in een
periode van 30 jaar praktijk niet meer dan hoogstens 50 tot 75
behandelingen regulier zal kunnen afsluiten. De meeste analytici
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zullen daar ver onder blijven. Ik denk dat de gemiddelde analyti-
cus in zijn hele leven nog niet op 20 volledige behandelingen vol-
gens bet klassieke model komt, dat wil zeggen, zeker 6 jaar 4 a 5
zittingen van elk 45-6o minuten per week. Daarbij gaat bet dan in
de meeste gevallen om patienten, die zichzelf goed in de hand heb-
ben - dat is vaak juist hun probleem - en van wie een hoge mate
van zelfregulatie in de omgang met hun problemen verwacht
wordt. Een analyticus hoort veel leed, maar ziet weinig ellende.

Objectief gesproken zijn de risico's en gevaren die met de uit-
oefening van bet vak verbonden zijn, dan ook niet erg groot. Het is
meer een intellectuele en ten dele ook een emotionele uitdaging.
Bij mijn weten is aan de mogelijke consequenties van de geringe
totale case-load voor bet opdoen van voldoende ervaring met en
voor een voldoende variatiebreedte aan patienten nooit aandacht
besteed. Evenmin is er ook maar enige discussie over de vraag of
gezien de aard van bet patientenbestand en de daarin huizende
problematiek zo'n intensieve opleiding we] nodig is. Zo heb ik ook
nog nooit een beschouwing gezien over de tegenoverdrachtsas-
pecten van de angst van de analyticus in opleiding voor de irregu-
liere beeindiging van een controle-analyse. Toch is dat een reeel
probleem, want een afgebroken analyse telt niet mee en een `mis-
lukking' in deze zin kan een aanzienlijke verlenging van de oplei-
dingsduur met zich mecbrengen. Traditioneel staat de discussie
over de moeilijkheid van bet vak nog in bet teken van de bewer-
king van complexe overdrachtsproblematiek en de beheersing van
de problemen die kunnen optreden in de `termineer'-fase, de
beeindiging en afsluiting van een therapie (Schnabel en Sorbi
1993; Schnabel 1994).

Hoewel analytici bet soms doen voorkomen alsof de Neder-
landse overheid hun de beroepsuitoefening onmogelijk maakt, is
het reeler to stellen dat zonder de Nederlandse overheid er nauwe-
lijks beroepsuitoefening door analytici zou zijn. De strikt particu-
liere markt is daarvoor in Nederland veel to klein, terwijl dankzij
bet (sociale) verzekeringssysteem ingewikkelde financiele regelin-
gen en afhankelijkheden - van de goedgunstigheid van de analyti-
cus of van de goedheid van familieleden - vermeden kunnen wor-
den (De Nobel 1990). Het is overigens wel steeds moeilijker ge-
worden om de psychoanalyse-indicatie ook werkelijk gehonoreerd
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to krijgen en het uitzicht daarop lijkt in de komende jaren eerder
kleiner dan groter to worden. Een volledige analyse komt al gauw
neer op een bedrag van 200.000 a 250.000 gulden en voor dat be-
drag kunnen 40 tot 50 patienten met een individuele psychothera-
pie van gemiddeld iets minder dan 40 zittingen geholpen worden.
De help is niet hetzelfde, maar toch zo vergelijkbaar dat als er een
afweging moet worden gemaakt - en dat is bij vaste budgetten
bijna per definitie het geval - de keuze zeker niet vanzelfsprekend
in de richting van de analyse zal gaan.

Rijk worden als analyticus is er in Nederland niet bij, maar de
economische situatie van de analyticus in Nederland kan ook niet
slecht genoemd worden. Dit komt daardat de meeste analytici ook
andere en meer gangbare vormen van psychotherapie bedrijven.
Het Nederlandse ziektekostenverzekeringssysteem maakt vergoe-
ding van een analyse in principe en van psychotherapie heel vaak
mogelijk op een niveau en voor een periode, die maar in weinig
andere landen een equivalent vindt. In de Verenigde Staten en
Groot-Brittannie krijgt men bijvoorbeeld helemaal geen finan-
ciele bijstand, in de Bondsrepubliek maar in beperkte mate.

Het blijft overigens wel een beetje bizar to bedenken dat een niet
onaanzienlijk deel van de inkomsten van analytici wordt gevormd
door het geven van leeranalyses en het superviseren van controle-
analyses: de analytici in opleiding houden in belangrijke mate de
beroepsgroep in stand en omgekeerd zorgt de georganiseerde be-
roepsgroep er via de `instituten' weer voor dat de analytici in op-
leiding hun controle-analyses kunnen doen. Een gesloten systeem
met grote interne afhankelijkheden. Hoewel de leer-analyticus
een ander dient to zijn dan de controle-analyticus, is de greep van
het instituut en de vereniging op de leerling-analyticus toch zeer
groot en ook zeer persoonlijk: men weet `alles' van hem of haar en
hij (of zij) heeft er `alles' (in ieder geval veel) voor over uiteindelijk
als analyticus geaccepteerd to worden. Het staat overigens ieder-
een vrij zich `psychoanalyticus' to noemen of psychoanalyses uit to
voeren. Geen ziektekostenverzekeraar is echter bereid voor de
kosten van een `wilde' analyse op to draaien en bij gebrek aan een
particuliere en kapitaalkrachtige vraag van enige omvang is er op
dit gebied dus ook geen aanbod.

112 Psychoanalyse en maatschappij



De meeste analytici doen weinig of geen therapeutische analy-
ses (zie ook Brede 1989). Waarom is er dan toch belangstelling
voor de opleiding en zoveel bereidheid daarin to investeren? De
opleiding biedt behalve voor de psychoanalyse in strike zin, ook
een goede basis voor de psychoanalytische psychotherapie, die -
lager in frequentie, korter van duur en meer probleemgericht -
relatief veel gegeven wordt.

Voor de beginnende analyticus is het inzichtgeven aan anderen
misschien wel minder belangrijk dan bet inzicht krijgen in bet
eigen functioneren en het inzicht verwerven in de problematiek
van anderen. Een analytische opleiding is bij uitstek geschikt voor
het leren formuleren van hypothesen over de dynamiek van de
persoonlijkheidsontwikkeling van patienten en de specifieke pro-
bleemconstellatie waarin zij zich bevinden, met name in relatie tot
anderen. Deze hypothesen blijven vaak werkhypothesen voor
eigen gebruik door de therapeut, die zich ten opzichte van de
patienten kan beperken tot bijvoorbeeld een kortdurende, struc-
turerende en steunende therapie, eventueel op analytische basis
(De Jonghe e.a. 1987). Ook waar geen inzicht gevende therapie
wordt geboden, is de benadering vaak wel inzicht nemend.

3. DE PRAKTIJK VAN HET `PSYCHODYNAMISCH
THEORETISCH COMPLEX'

Is de psychotherapeutische praktijk in toenemende mate eclec-
tisch en ook wel integratief van karakter (Lemmens e.a. 1991;
Beitman e.a. 1989), theoretisch gezien is er sprake van een enorme
differentiatie in bet denken. Dat geldt ten dele ook voor de psy-
choanalyse zelf, al lijkt daar op methodisch gebied de uniformiteit
toch groter - en scherper bewaakt - dan in de psychotherapie als
geheel. Op theoretisch gebied is er echter ook in de psychoanalyse
sprake van een toenemende differentiatie. Ondanks alle suggesties
van bet tegendeel is het onophoudelijk refereren aan Freud vaak
niet meer dan een reverence (als Freud niet zo'n interessante
auteur was gebleven, zou hij zeker bijna net zo obligaat zijn als de
verplichte Marx-melding in het vroegere werk van Oosteuropese
psychologen en psychiaters). Kan bij Freud zelf al niet van een
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theorie of van uniformiteit in de begrippen gesproken worden, in
het analytische denken is inmiddels zelfs geen sprake meer van
enige consensus, al spreken Wallerstein en Weinshel (1989) nog
we] van een `fragmented consensus', maar Wallerstein (1990) blijft
dan ook als een van de laatsten op zoek naar de `common ground.

In de praktijk zien we echter vooral een uitwaaiering van theo-
rieen, die niet eens altijd met elkaar rivaliseren (Richards 199o).
Kohut en Kernberg, Melanie Klein en Anna Freud, Fromm en
Bowlby, Bion en Lacan, Loewald en Chasseguet-Smirgel, Malan
en Mahler, zelfs Alice Miller, ze maken allemaal deel uit van wat ik
voor het gemak het `psychodynamisch theoretisch complex' (PTC)
noem, zonder dat ze het zelfs op hoofdpunten met elkaar eens
hoeven to zijn en ook zonder dat de zegen van de International
Psychoanalytic Association (IPA) hun deelachtig hoeft to zijn
geworden. In Nederland hebben wat betreft de praktijk van de
psychoanalyse als psychotherapie De Jonghe e.a. (1987) de enor-
me breedte van het gebied in theoretische en therapeutische zin
laten zien en dit gebied hebben zij opgevat als de ruimte waarin
het analytisch proces zich kan voltrekken. Hun `psychoanalytisch
beschreven theoriecontinuum' opent met de `utopische psycho-
analyse waarover men als psychoanalyticus het meest hoort,
spreekt, leest en schrijft - maar die men in de dagelijkse praktijk
het minst meemaakt' (De Jonghe e.a., p. 186).

Hoewel het in psychoanalytische kring nog steeds gebruikelijk
is van `onderzoek' to spreken als het gaat om de intake, de selectie
en de indicatiestelling (vroeger werd. ook de analyse zelf wel
`onderzoek' genoemd), is wetenschappelijk onderzoek in de empi-
rische zin van het woord op het gebied van de psychoanalyse nooit
echt tot ontwikkeling gekomen (Grunbaum 1984, Panhuysen en
Terwee 1991). Geen van de belangrijke psychoanalytische tijd-
schriften publiceert zelfs maar een kwantitatief empirisch artikel
per jaar en ten aanzien van het kwalitatieve onderzoek bestaan
grote twijfels, omdat er eigenlijk nooit sprake is van een methodi-
sche, dat wil zeggen systematische en to controleren aanpak.
Pogingen dat to veranderen blijven in licht wanhopige en altijd
onbevredigende aanzetten steken (Shulman 199o). Weliswaar is
de case-study al sinds Freud bij uitstek de vorm waarin psychoana-
lytisch onderzoek gepresenteerd wordt, niettemin is er ook hier
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geen sprake van systematiek of van de ontwikkeling van een
methode van verantwoording. Er is zelfs geen fundamenteel ver-
schil tussen de case-study als gevalsbeschrijving en de case-study als
vignet bij de bespreking van een bepaald aspect van de theorie of
de methode. Psychoanalytische tijdschriften publiceren in feite
uitsluitend essays, waarbij er fundamenteel geen onderscheid
bestaat tussen de ontwikkeling van ideeen aan de hand van litera-
tuur, de bespreking van patientenmateriaal of de interpretatie van
bijvoorbeeld romanteksten of beeldmateriaal.

Zonder enthousiast to hoeven zijn voor wat er in andere psy-
chotherapeutische stromingen wordt aangeboden en zonder het
empirische psychotherapie-onderzoek heilig to willen verklaren,
moet toch gezegd worden dat de psychoanalyse op deze manier
steeds verder verwijderd raakt van wat zelfs maar als een begin van
wetenschappelijke verantwoording en toetsing geldt. De aan-
vaardbaarheid van de psychoanalyse in wetenschappelijke en aca-
demische kring zal daardoor eerder minder dan meer worden,
maar war minstens zo erg of zelfs erger is, de psychoanalyse ver-
werft zo uiteindelijk ook Been inzicht in haar eigen kwaliteit en
effectiviteit. Her een noch bet ander kan per definitie of op grond
van een historische aanspraak worden opgeeist, bet zal moeten
worden aangetoond. De psychoanalyse mag bogen op een histo-
risch voorschot en een behoorlijk krediet aan geloofwaardigheid,
maar op de lange termijn is dat niet genoeg. Noblesse oblige, en dat
eens to meer, nu uit bet weinige - en methodologisch niet erg ster-
ke - onderzoek blijkt, dat de psychoanalyse wel recht van bestaan
heeft, maar dat er zeker geen reden is voor een al to zelfbewust
opeisen van bepaalde rechten (Wallerstein 1986; Weber e.a. 1985).
Theoretisch mag de psychoanalyse dan misschien `goud' zijn, in
de praktijk onderscheidt zij zich wat betreft effectiviteit niet bij-
zonder van her `koper' van andere therapievormen en dus is de
discussie over het `goud' dat een analyse kost, zeker niet onge-
rechtvaardigd.
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4. NIETS IS ZO PRAKTISCH ALS EEN GOEDE THEORIE

In psychoanalytische kring wordt er niet veel en misschien ook
niet graag over nagedacht, maar het is natuurlijk weinig minder
dan een echec dat de psychoanalyse geen ingang heeft weten to
verwerven in de systematiek van de DSM III (APA 1980, 1987) en
zijn opvolger DSM Iv, het nu internationaal als standaard gehan-
teerde systeem voor de classificatie van psychische stoornissen.
Zelfs de afweermechanismen zijn er niet in opgenomen, omdat zij
to vaag geformuleerd en to moeilijk van elkaar to onderscheiden
bleken om ze in de `wereldstandaard' to kunnen introduceren, ter-
wijl men bovendien in de analytische kring zelf niet in staat was
vast to stellen hoeveel afweermechanismen er iiberhaupt onder-
scheiden zouden moeten worden (Vaillant 1984; Spitzer 1984).

In de DSM III is het evenmin gekomen tot een nadere om-
schrijving van neurotische stoornissen, bij uitstek het gebied van
de psychoanalyse en de psychotherapie in het algemeen. Dat heeft
in de praktijk van de geestelijke gezondheidszorg tot een afne-
mende herkenning van en verminderende aandacht voor specifie-
ke neurotische stoornissen geleid, tot een onnodig ruim gebruik
van de DsM-codes voor de niet nader to classificeren stoornissen
en tot een dating van de status van de psychotherapie en de psy-
chotherapeut.

Wat vooral opvalt is het gebrek aan een gemeenschappelijke
taal op dit gebied. Er is geen sprake van een consensus over de
inhoud van bepaalde concepten. Zeer algemene begrippen (stress,
trauma, angst, onzekerheid) kunnen alleen nog per patient nader
omschreven worden. Het zijn containerbegrippen geworden, die
naast de DSM zijn komen to staan.

Het is dan ook bijna een wonder, dat deze dubbele diagnosti-
sche mislukking de verdere aanvaarding van het psychodynami-
sche denken als de `lingua franca' van de psychiatrie niet in de weg
heeft gestaan. Als de classificatie volgens de DSM III de anatomie
van de psychiatric is, is het PTC (het psychodynamisch theoretisch
complex) nog altijd de fys' logie van de psychiatrie. De geldigheid
van de DSM III mag omstreden zijn, de betrouwbaarheid staat
buiten kijf, een consequentie immers van de voor de opstelling van
de classificatie gevolgde procedure van consensus onder beroeps-
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beoefenaren. Evenzo kan men stellen dat de problematische toets-
baarheid van het PTC blijkbaar de bruikbaarheid en plausibiliteit
als interpretatiekader niet in de weg staat. Met bet PTC is het niet
alleen mogelijk historiciteit, hermeneutiek en conflictoplossing in
het diagnostische proces to introduceren, maar ook een verbin-
ding to leggen tussen enerzijds de pathologie en anderzijds de ge-
zonde kanten van de persoonlijkheid van de patient. Geen theorie
op bet gebied van de psychiatrie is complexer van aard dan de psy-
choanalyse in al haar diversiteit, maar geen theorie is ook prak-
tisch, als heuristische methode, beter in staat recht to doen aan de
complexiteit van de problematiek en de persoon van iedere indivi-
duele patient.

De analytische theorievorming op het gebied van de schizofre-
nie heeft overigens het gevaar van een hermeneutische weten-
schap als de psychoanalyse voldoende aangetoond (Van den Bosch
1993): de theorie beschermt niet tegen het zoeken van een `bood-
schap' waar geen boodschap to vinden is of waar in ieder geval in
het licht van de problematiek als geheel de boodschap van onder-
geschikte betekenis is. Her concept van de `schizofrenogene moe-
der' heeft meer kwaad aangericht dan goed gedaan: er was geen
empirisch bewijs, de schizofrene patient was er niet mee geholpen
en de relatie tussen hulpverlening en sociaal systeem is er door
bedorven (Van Meer 1991). Betrokkenheid bij de patient is to ge-
makkelijk geinterpreteerd als een bewijs voor beklemming van de
patient in zijn jeugd. Daarnaast heeft de theorie er ook toe geleid
dat er een blinde vlek kon ontstaan voor zaken die wel degelijk aan
de orde waren, zoals seksueel misbruik.

Het PTC is, in de gevallen waarin dat in het licht van de proble-
matiek als geheel relevant en opportuun is, uitermate geschikt om
iemands `persoonlijke ontwikkeling' en de `persoonlijkheid als ge-
heel' to kunnen beschrijven en begrijpen. Daarnaast vervult het
PTC ook een belangrijke functie als instrument om momentane
intrapersoonlijke conflicten - en hun oplossingen - en interper-
soonlijke processen, inclusief de daaruit voortvloeiende proble-
men, to beschrijven en to analyseren. Naar zijn aard is het PTC ook
in staat om op basis van zowel het ontwikkelings- als het conflict-
aspect uitspraken to doen over de toekomst. Het maakt bet hande-
len van de patient begrijpelijk, op zichzelf en in bet perspectief
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van zijn leven en persoon, bet maakt het mogelijk rationeel door
duiding en interpretatie de zin to ontdekken van wat zich op bet
eerste gezicht aan duiding lijkt to onttrekken. Het psychodynami-
sche denken maakt mensen vergelijkbaar in hun individualiteit.

Het is dan ook bijna vanzelfsprekend dat psychodynamische
concepten vooral ingang hebben gevonden in situaties, waarin de
ontwikkeling van de persoonlijkheid - eventueel van een persoon-
lijkheidsstoornis - in bet centrum van de aandacht staat. Zowel in
de kinder- en jeugdpsychiatrie als in de forensische psychiatric en
ten dele ook in de verslavingszorg speelt het PTC dan ook onveran-
derd een grote, zij bet niet meer exclusieve rol. Veel groter in ieder
geval dan in de geestelijke gezondheidszorg in bet algemeen of in
de klinische psychiatric in het bijzonder, waar vaak de directe be-
heersing van verstoord gedrag, een verstoorde situatie of een
gestoord gevoelsleven centraal staat. Herstel van de oorspronkelij-
ke toestand of bet leefbaar maken van de huidige is dan meer bet
doel dan het begrijpen en verwerken van wat er fout gegaan is.

Op zich betekent bet beperkte werkingsgebied van bet PTC
nog Been terreinverlies voor het analytische denken zelf. Het is
eerder verbazingwekkend dat de psychoanalyse vooral in de jaren
vijftig en dan weer vooral in de Verenigde Staten, theoretisch
maatgevend heeft kunnen zijn op een gebied, waar ze weinig of
niets to melden heeft (De Jonghe 1990; Wallerstein 1989). Voor
Freud was al duidelijk dat de psychoanalyse machteloos stond
tegenover een groot deel van wat nu als het echte gebied van de
psychiatric beschouwd wordt: schizc frenie, depressie, manic,
dwang, paniek. Na hem groeide vooral binnen de Amerikaanse
psychiatric een grout vertrouwen in de psychoanalyse als panacee,
maar dat was vooral een gevolg van een gebrek aan alternatieve
verklarings- en behandelingsmodellen. Op bet teveel is weer een
reactie gekomen, die sommigen nu doet verzuchten dat psychia-
ters dreigen to vergeten dat bet toch the mind' is die the brain'
interessant maakt.

Het mooie en bijzondere van het PTC blijft dat bet de enige
theorie is die in staat is in de theorie zelf plaats in to ruimen voor
de ambivalentie en ambiguteit die voor bet menselijk bestaan ken-
merkend zijn. In bet psychoanalytisch denken is evenzeer plaats
voor tegenstrijdige gevoelens (haat en liefde ten opzichte van het-
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zelfde object, een gevoel van schaamte en tegelijkertijd een gevoel
van trots) als voor de analyse van de verschillende betekenissen die
een bepaalde representatie tegelijkertijd kan hebben voor een spe-
cifiek individu, zonder in conflict to komen met het feit dat de-
zelfde representatie (of hetzelfde symbool) voor een ander indivi-
du een andere betekenis kan hebben, eventueel zelfs op basis van
dezelfde interpersoonlijke processen.

Dit theoretische vermogen van het PTC bepaalt ook de maat-
schappelijke betekenis en invloed van het analytisch denken in een
geseculariseerde wereld. Het PTC vertelt niet alleen het algemene
verhaal van de ontwikkeling van de mens tot individu, maar maakt
ook een individuele reconstructie van het eigen verhaal van ieder
individu mogelijk. De bedoeling daarvan is therapeutisch, maar
het effect van de combinatie van algemeen en individueel is bij uit-
stek ook zingevend. Daarom is het PTC vanaf het begin meer ge-
weest dan alleen een conceptueel arsenaal voor professionele
hulpverleners.

5. MEER WETEN VAN FREUD

Die maatschappelijke meerwaarde in termen van zingeving maakt
het ook begrijpelijk, dat de relatieve neergang van de psychoana-
lyse als therapie kan samengaan met een nog steeds groeiende
belangstelling voor leven en werk van Freud. Freuds werk is nu
vrijwel volledig in het Nederlands beschikbaar en de Duitse `stu-
denteneditie' van zijn werk wordt regelmatig herdrukt. Er zijn
tegenwoordig twee Freud-musea, in Wenen en in Londen, en
Freud is stof geworden voor filmscenario's en toneelstukken. Er is
in Wenen zelfs een musical gewijd aan zijn leven en werk. De
musical flopte, maar onmiskenbaar bestaat er juist bij mensen die
zelf niet als analyticus of therapeut werkzaam zijn, een grote fasci-
natie voor de persoon van Freud, voor de figuren om hem been en
de oorsprongen en achtergronden van het analytisch denken, bij-
na meer dan voor dat denken zelf.

De belangstelling voor Freud als persoon is niet alleen een
puur biografische interesse (zoals bij Clark 1980), maar is ook
geinspireerd door vragen als hoe origineel (Sulloway 1979; Gay

119 Psychoanalyse en maatschappij



1988; Israels 1993) Freud nu eigenlijk was, hoe eerlijk en fatsoen-
lijk als prive-persoon (Swales 1982), als wetenschapper en als arts
(Masson 1984, Israels 1990). De vraag hoe `groot' Freud wel is -
een vraag waaropjones (1953) en Eysenck (1985) heel verschillen-
de antwoorden hebben gegeven - lijkt daarbij langzamerhand
minder belangrijk dan de vraag of Freud wel een `aardige' man
was in de moderne zin van het woord (Roazen 1975, Grosskurth
1991). Uit zijn brieven komt in ieder geval naar voren, dat Freud
meer een `aardige' man kon en durfde to zijn dan de meesten van
zijn generatiegenoten.

Uit de vragen die nu worden gesteld, blijkt al dat het om meer
gaat dan gewone of zelfs wetenschappelijke nieuwsgierigheid naar
bet leven van iemand, van wie en over wie dankzij de zorgen van
leerlingen en vrienden heel veel materiaal bewaard is gebleven
(zelf deed hij dat welbewust niet). Het werk van Freud heeft het
zelfbeeld van de westerse mens sterk veranderd in die zin, dat
naast de traditionele morele reflectie op het eigen handelen de
moderne psychologische reflectie op de eigen persoon is komen to
staan.

Uit deze reflectie is weer een nieuwe moraal gegroeid, die
uiteraard zelf weer sterk psychologisch bepaald is en waarin waar-
den als `authenticiteit', `eerlijkheid' en `autonomic' centraal staan.
Waarden overigens, die Freud niet de zijne achtte en ook nooit uit-
gedragen heeft. Hij was een typische exponent van de negentien-
de-eeuwse bourgeoisie, die zeer hechtte aan uiterlijk fatsoen in de
wetenschap dat het daglicht de werkelijkheid daarachter niet goed
zou kunnen verdragen. Freud wilde die wereld wel kennen, maar
alleen om haar rationeler to kunnen beheersen en er minder het
slachtoffer van to zijn. Hij zou zich dan ook zeker niet herkennen
in het sterk morele en bekennende karakter van de vraag wie en
hoe iemand `werkelijk' is, niet op grond van diens publieke
gedrag, maar op grond van diens prive-leven en vooral diens `bin-
nenleven'. Hij zou het ook zeker geen onderwerp van publieke
discussie vinden. Toch is de publieke dwang en de persoonlijke
drang tot `coming out' de onverwachte uitkomst van Freuds eigen
speurtocht naar meer nn1 over het `seksuele van de waarheid',
om de woorden van ouc uI t (1976) to gebruiken, die in de per-
soonlijke een kenmerk ziet van de moderne
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samenleving. Psychoanalyse is natuurlijk bij uitstek de methode
om tot kennis van het to bekennende to geraken.

De belangstelling voor het leven en werk van Freud heeft dan
ook direct to maken met de wil om to weten in hoeverre Freud ook
zelf als persoon iets to bekennen had en de moderne waarden van
authenticiteit en eerlijkheid belichaamde. Het is een onvoorziene
en onbedoelde uitkomst van onder meer Freuds werk, dat van lei-
dende figuren, zeker als zij als ]elders ook symbolen zijn, een scru-
puleus soort voortreffelijkheid, een persoonlijke perfectie ver-
wacht wordt, terwijl zij zich vroeger, juist op grond van hun lei-
dende positie, daarvan wisten vrijgesteld. Het symboolkarakter
van modern leiderschap - voorzover dat leiderschap niet simpel-
weg gebaseerd is op macht, geld of schoonheid - is afhankelijk
geworden van de geloofwaardigheid van de persoon en geloof-
waardigheid impliceert `voorbeeldigheid'. De huidige biografi-
sche belangstelling voor Freud - en ook voor de eerste generatie
analytici na hem - is dan ook een voortdurende toets op `voorbeel-
digheid', een puriteinse wens tot onkreukbaarheid die tegelijk
overal gekreukte lakens vermoedt.

Deze toets staat min of meet los van en is ook later gekomen
dan de erkenning van Freuds betekenis - hoe omstreden ook - als
een van de grote erflaters van de twintigste eeuw. Dat laatste komt
het meest duidelijk tot uitdrukking in het beeld van de psychoana-
lyse als pars pro toto voor psychotherapie en psychiatric, en van de
psychoanalyticus als het archetype van de psychiater, de psycho-
loog en de psychotherapeut. De meeste mensen maken absoluut
geen onderscheid tussen al deze toch redelijk verschillende groot-
heden.

Het Nederlandse beeld op dit gebied is bovendien sterk be-
paald door het vooral Amerikaanse cartoon-, televisie- en film-
stereotype van de psychoanalyticus (Van Ginneken iggi). In
oudere films is de psychoanalyticus een joodse immigrant met een
grijze board en een dik Duits accent, sigaren rokend achter de
divan. In meer moderne films is hij zijn Newyorkse zoon, met een
pijp en een tweedjasje met leren elleboogstukken, maar nog steeds
achter de divan gezeten, minder afstandelijk dan zijn vader en ook
veel meer behept met dezelfde problemen als zijn patienten. De
moderne analyticus `tends to be viewed as the comforting friend
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and sharer of knowledge', in tegenstelling tot vroeger, toen de rol
van de analyticus meer die van een `finder of secrets' en `holder of
special privileged knowledge' was (Cooper 199o, p. 193). De mo-
derne analyse is veel meer `steunend' (De Jonghe e.a. 1987) en
Cooper is daar niet onverdeeld gelukkig mee.

Ook de patienten zijn veranderd. Ze zijn opgegroeid in een cul-
tuur die met psychoanalytische inzichten doordesemd is, ze heb-
ben vaak in hun eigen studie of beroepsleven expliciet kennisge-
maakt met de theorie en ze zijn zeker meer `geprotoprofessionali-
seerd' (De Swaan 1979), dat wil zeggen, geneigd zich to bedienen
van begrippen en daarmee van concepties, die ook onder hulpver-
leners opgeld doen. Woody Allen is in dit opzicht niet alleen in
zijn films, maar ook in de merkwaardige strips die eruit zijn afge-
leid, to beschouwen als het prototype van de moderne analytische
patient: veel inzicht, weinig verandering.

6. WEERSTAND TEGEN EN AANVAARDING

VAN DE PSYCHOANALYSE

Er bestaat ook een wat meer geacheveerd beeld van de psychoana-
lyse, maar dat beperkt zich tot de ontwikkelde, geprotoprofessio-
naliseerde leken. Freud is daar de man van de droomuitleg, van de
versprekingen, de fallussymbolen, bet Oedipuscomplex, de bete-
kenis van vroege jeugdervaringen, de seksualiteit als oerdrift en
het onbewuste als het `onderbewuste'. Het algemene beeld van de
psychodynamiek is dat het ]even wordt beheerst door een stoom-
ketel vol primitieve en vooral seksuele driften, die in de kelder van
bet onbewuste staat en via de verwarmingsbuizen in alle kamers
van bet huffs zijn invloed doet voelen en altijd gevaar loopt onder to
huge druk to komen staan. Anders gezegd, het hogere wordt be-
paald door bet lagere, zonder dat het hogere zich daarvan steeds
bewust is; driften zoeken een bevrediging en tegendruk doet hun
een uitweg zoeken op de zwakste plek en daar ontstaan dan `neu-
roses'. Het is opvallend genoeg meer een druk- en stuur- dan een
conflictmodel, dat er bij de ontwikkelde leek van de psychoanalyse
bestaat (Russelman 1983). Het beeld wordt bovendien beheerst
door de `vroege' Freud van de drifttheorie.
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Het zijn eigenlijk alleen psychotherapeuten die de psychoana-
lyse met begrippen als conflict, weerstand, afweer en overdracht
associeren, enerzijds dus meer met de behandelingsdynamiek dan
met de metapsychologie en anderzijds meer met de persoonlijk-
heidsontwikkeling en de oplossing van interne conflicten dan met
het oppervlakkige verraad van de verspreking of de seksuele dui-
ding van droomherinneringen. In de psychopathologie van het
alledaagse leven is men nu minder geinteresseerd dan in het alle-
daagse leven van de psychopathologie.

Het is at een cliche geworden om to zeggen dat Freud na Co-
pernicus en Darwin de mens de derde narcistische krenking toe-
diende. Sinds Copernicus weten we dat de aarde niet het centrum
van het heelal is, rinds Darwin dat de mens niet de meester, maar
het produkt van de natuur is, en sinds Freud dat de mens niet de
Was is over zijn eigen psyche. Freud voegt aan deze relativering
van de menselijke wit zelfs nog een vierde krenking toe. De psyche
is immers in zijn opvatting geen onschuldige speelweide, waar
mooie gedachten en tedere gevoelens ronddartelen, maar een slag-
veld waar duistere conflicten beslecht worden.

Freud heeft de mens `lelijk' gemaakt, maar tegelijkertijd ook
geindividualiseerd door to laten zien dat ieder mens zijn eigen en
unieke geschiedenis wordt door deze at lerend to maken, ook at
heeft hij daarover nict at to veel to zeggen. Dat maakt het verhaal
van iedere individuele mens erg interessant en dat is dan ook pre-
cies de reden waarom het psychoanalytisch denken, in tegenstel-
ling tot wat analytici graag willen geloven, zo bijzonder populair is
geworden. Omdat de psychoanalyse ieder individu zo interessant
maakt, is de psychoanalyse het interpretatiekader bij uitstek ge-
worden voor het gedrag en de persoon van anderen dan de betrok-
kene zelf.

De psychoanalyse maakt het mogelijk personen en gedrag to
beoordelen in termen van motieven, onbewuste drijfveren, gehei-
me verlangens en onontkoombare gebeurtenissen. Het toepassen
van dezelfde instrumenten ter analyse van het eigen gedrag is uiter-
aard veel moeilijker en pijnlijker. Dan wordt merkbaar, wat analy-
tici ten aanzien van de analysereceptie in het algemeen voor waar
houden: de weerstand tegen de psychoanalyse als zodanig, het
weerbarstige verzet tegen het zelfinzicht.
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Natuurlijk is de `lekenanalyse' in deze zin een banalisering, tri-
vialisering en ook reificatie van vooral losse elementen uit de
vroegste psychoanalytische theorieen, maar geldt dat terugkij-
kend niet evengoed voor de wijze waarop Freud zelf en de eerste
analytici na hem naar elkaar keken en elkaars gedrag en dromen
`analyseerden'? De neiging buiten de spreekkamer door to analy-
seren en de werkelijkheid van alledag to zien als een bijna platoon-
se afschaduwing van een andere en `echtere', zij het lelijkere wer-
kelijkheid, is in de psychoanalytische beweging al heel vroeg gein-
stitutionaliseerd als het draaiboek bij uitstek om meningsverschil-
len to interpreteren en conflicten to beslechten, uiteindelijk zelfs
schisma's to forceren en zuiveringen door to voeren. Tegenover de
grotere mate van `sophistication' die men daarbij in analytische
kring in vergelijking met de ontwikkelde leek aan de dag weet to
leggen, staat ook een grotere scherpte van de gevolgen en een
hogere graad van onverzoenlijkheid.

Waar in iedere triangulatie roddel - want daar gaat het in laat-
ste instantie om - een functie heeft in de coalitievorming over en
weer, heeft het in de psychoanalytische wereld alleen maar tot col-
lusies, tot samenzweringen geleid (Goffman 1970. De `bondjes'
dienden niet om een wij-gevoel to bevestigen, maar om een schei-
ding aan to brengen ten opzichte van degenen met wie het wij-
gevoel niet langer gedeeld kan worden.

Voor de samenleving als geheel is in positieve zin vooral van
belang dat de psychoanalyse in belangrijke mate heeft bijgedragen
aan de psychologisering van het denken van de mens over zichzelf en
zijn problemen. In de overgang naar de eenentwintigste eeuw is
het duidelijk dat een eeuw psychoanalyse er in ieder geval toe heeft
gelcid, dat de westerse mens minder geneigd is zijn problemen to
somatiseren en to demoniseren of to bezien in een voluntaristisch
of fatalistisch perspectief. Somatisering is juist een kenmerk van
vrijwel alle niet-westerse culturen, zoals demonisering een typi-
sche trek van niet-moderne culturen is (Eppink 199o). Psycho-
logiseren maakt het de mens overigens niet gemakkelijker en de
problemen ook niet minder, maar het leidt wel tot een toename van
rationaliteit in en reflectie op het eigen leven. De psychoanalyse
verklaart niet alles, maar maakt veel begrijpelijk en daarmee zin-
vol, dat wil zeggen herkenbaar als uitdrukking van zingeving.
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Waar zelfreflectie mogelijk is, hoeven conflicten niet onmiddel-
lijk geexternaliseerd to worden. Voor een belangrijk deel kunnen
ze intern opgelost worden en in die An bevordert psychologise-
ring enerzijds zelfcontrole, terwijl het anderzijds ruimte schept
voor de aanvaarding van psychologische behandelmethoden. Dat
verklaart ook waarom de maatschappelijke vraag naar psychothe-
rapie, niet noodzakelijkerwijs alleen psychoanalyse, van jaar tot
jaar toeneemt, evenals de mogelijkheid van `instituutsoverdracht',
zoals die in de hoogtijdagen van de IMP'S bestond (Schnabel
I 991). In een sterk geseculariseerde samenleving blijkt de onzicht-
bare hand als eigen handelen zichtbaar gemaakt to kunnen wor-
den. Dat is beangstigend, omdat het verantwoordelijk maakt,
maar het is ook geruststellend, omdat het handelen daardoor be-
spreekbaar en mededeelbaar wordt. Dat gebeurt voor een belang-
rijk deel in de herhaling van het handelen in de relatie met de psy-
chotherapeut of het instituut dat hij vertegenwoordigt, en dat
zowel gezag en erkenning als hoop belichaamt.

7. DE PSYCHOANALYSE EN DE WERELD

Is het meer dan alleen een indruk dat de psychoanalyse minder
dan vroeger een mening heeft over de wereld en wat er politick,
sociaal en cultureel aan de hand is? Klopt het dat de opstelling in
het algemeen terughoudender, maar ook behoudender is gewor-
den? Dit zijn geen retorische vragen, maar om ze to kunnen beant-
woorden moet wel onderscheid gemaakt worden tussen de psy-
choanalytici als behandelaars van individuele patienten en de psy-
choanalytische denkers. Deze twee categorieen kunnen samenval-
len in een persoon, maar dat lijkt toch steeds minder het geval to
zijn (Cooper 199o).

Freud zelf bewoog zich weliswaar nog op meerdere terreinen
tegelijk, en schuwde de reflectie op politieke en maatschappelijke
ontwikkelingen niet, maar hij gaat slechts een enkele keer - en dan
nog indirect - in op concrete en actuele maatschappelijke vraag-
stukken (Freud 1915; 1933). Waar zijn werk en denken zich buiten
het terrein van de psychoanalytische theorie en praktijk begeeft, is
het vooral cultuurpsychologisch en filosofisch-antropologisch van
karakter.
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Na Freud vinden we de cultuurpsychologische lijn eigenlijk
alleen nog terug bij Erich Fromm (194i) en Alexander Mit-
scherlich (1967), en in zekere zin ook bij Erik H. Erikson (1958),
met name waar het de psychoanalytische biografie - een op zich-
zelf zeer succesvol genre (Mitscherlich 1972) - betreft. Voor het
overige is met name de verbinding tussen sociologie, geschiedenis
en psychoanalyse vruchtbaar gebleken, zoals blijkt uit het werk
van de Frankfurter Schule (Adorno, Horkheimer, Marcuse,
Lowenthal, later ook Habermas; zie Jay, 1973) en vooral dat van
Norbert Elias (Mennell 1989) en de figuratiesociologen (Van Stolk
1991). Daarnaast moet nog gewezen worden op bet work van
Christopher Lasch (1979) en Peter Gay (1985), die eigenlijk meta-
psychoanalytici zijn, analytisch geschoold en werkend vanuit dit
kader, maar niet therapeutisch georienteerd. Een interessant tus-
sengeval is de van oorsprong Nederlandse organisatie-adviseur
Manfred Kets de Vries (1984), die in zijn boeken en in zijn praktijk
organisaties beschouwt als neurotische patienten. Hoe vruchtbaar
zo'n aanpak ook mag zijn - lastige problemen worden er begrijpe-
lijk door en dat suggereert behandelbaarheid - het psychoanalyti-
sche begrippenapparaat wordt in zo'n geval toch metaforisch
gebruikt. Organisaties zijn geen patienten in de strikte zin van het
woord.

In Nederland is eigenlijk alleen Jan Groen to noemen als een
duidelijk voorbeeld van een analyticus, die de behandeling van
patienten combineert met een analytische visie op maatschappe-
lijke vraagstukken. Mogelijk hebben anderen die ook, maar dan is
hij toch de enige die in algemeen toegankelijke publikaties de
actualiteit van de analyse als interpretatiekader buiten de spreck-
kamer probeert to laten zien. Dat is met name bet geval in zijn
boek over de moderne `gender'-problematiek, bet sekseverschil en
de dreigende opheffing of minstens ontkenning daarvan (Groen
1983). In een studie over `afgunst' wordt een begrip dat zowel uit
de alledaagse ervaringswereld stamt als in het analytische reper-
toire een rol vervult nader onderzocht op zijn betekenis in de
moderne samenleving (Groen 1986).

In bet algemeen is de toon van analytici, als het over maat-
schappelijke vraagstukken en vooral over tendenties tot vernieu-
wing of emancipatie gaat, bezorgd en terughoudend. De verande-
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ringen gaan in ieder geval to snel, houden onvoldoende rekening
met het beperkte aanpassingsvermogen van de mens en staan
eigenlijk voor iets anders, meestal een onopgelost intern conflict
dat op gevaarlijke wijze wordt uitgeageerd (Sobo 1977). In de
meer progressieve varianten zijn de ongunstige ontwikkelingen in
bijvoorbeeld de persoonlijkheidsontwikkeling een gevolg van po-
litieke, maatschappelijke en economische veranderingen, die de
vervreemding bevorderen. Dit standpunt is overigens onder prak-
tizerende analytici weinig to vinden, het is vooral populair (ge-
raakt) bij degenen die psychoanalyse en historisch materialisme
met elkaar proberen to verzoenen (Gottschalch 1985).

In het politieke en culturele generatieconflict van de jaren
zestig is er nauwelijks een praktizerend analyticus geweest die zich
heeft gebogen over het waarom en het wat van dit conflict. De aan-
dacht richtte zich op de psychodynamiek van het conflict zelf en
met name op het pathologische karakter van het verzet tegen de
oudere generatie, die zelf vrijwel buiten het blikveld van de analy-
tische aandacht bleef (Anselm 1991). De algemene opinie onder
analytici lijkt to zijn dat bewust gewilde vernieuwing en bewust
nagestreefde verandering uiteindelijk alleen maar tot nieuwe en
nog grotere ellende zal leiden. Het opgewekte en naieve vertrou-
wen van beoefenaars van de Transcendente Meditatie, dat het
simpele felt van hun gezamenlijke mediteren tot een verminde-
ring van het kwaad in de wereld zal leiden, heeft in de analyse een
wereldwijze, maar sombere antipode gevonden (Schnabel 1982).

De psychoanalyse is. naar haar aard dan ook niet opbouwend
maar analyserend, niet constructief maar interpreterend, niet ont-
werpend maar ontdekkend. Het accent komt dan al gauw op het
problematische en negatieve to liggen, maar daarmee wordt niet
per definitie ook het `eigenlijke' of `oorspronkelijke' blootgelegd.
Misschien dat de keuze voor een bepaald politick en maatschap-
pelijk handelen op het niveau van het individu autobiografisch
begrijpelijk gemaakt kan worden, maar dan nog is het handelen
zelf daarmee in zijn morele kwaliteit of maatschappelijke beteke-
nis onbesproken.
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8. DE PSYCHOANALYSE EN DE KUNST

Dat de psychoanalyse inderdaad vooral analytisch en minder syn-
thetiserend, meet ontledend dan ontwerpend is, blijkt duidelijk
uit de relatie tussen psychoanalyse en kunst. Een psychoanalyti-
sche interpretatie van een film of roman is bijna altijd, van een
muziekstuk soms en van een werk van beeldende kunst vaak
mogelijk. Dat betekent niet dat daarmee alles of zelfs maar het
belangrijkste over het werk gezegd is - vaak is over het werk zelf
juist weinig of niets gezegd - noch dat toepassing van analytische
inzichten op zichzelf een kunstwerk zal opleveren. Het tegendeel
is eerder het geval. De schilderijen van Melle met hun expliciete
verwijzingen naar Freudiaanse thema's zijn mede daardoor min-
der interessant dan bijvoorbeeld het veel subtieler daardoor bein-
vloede werk van Pyke Koch.

Louis Couperus schreef Eline Pere (1889) nog voor zelfs maar
de Studien fiber Hysterie (Freud en Breuer 1895) waren gepubli-
ceerd. Toch is Eline Pere `psychoanalytischer' dan de enkele ro-
man die bewust psychoanalytisch geconstrueerd is (zoals recenter
The White Hotel [ 1981 ] van D. M. Thomas) en er is analytisch zelfs
meer uit to halen dan uit bijvoorbeeld Van de koele meren des doods
(19oo) van Frederik van Eeden, die ook even analyticus is geweest
en als een van de eerste Nederlanders bevriend raakte met Freud
(Brinkgreve 1983). Ik noem deze twee voorbeelden uit de Neder-
landse romanliteratuur, omdat ze daadwerkelijk vanuit een psy-
choanalytisch kader geinterpreteerd zijn; door respectievelijk De
Jonghe (1991) en Rumke (1964).

Het is overigens opvallend dat er zo'n psychoanalytische be-
langstelling voor erkende, vaak al volledig gecanoniseerde kunst
en cultuur bestaat. Hier lijkt to gelden wat uit de hulpverlening
maar al to bekend is: de status van de patient bepaalt de status van
de dokter. Hoe hoger de kunst, hoe chiquer de psychoanalyse zelf
lijkt. Strikt vanuit psychoanalytisch oogpunt zouden `triviaallite-
ratuur', filmkitsch, popmuziek en zeker ook reclame, strips en
pornografie echter veel interessanter studiemateriaal kunnen zijn.
Wat de film betreft heeft in Nederland onlangs De Kuyper (1993)
- zelf geen analyticus - een unieke poging gedaan de verbeelding
van het mannelijk lichaam in de Hollywoodfilm in een psychoana-
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lytisch kader to plaatsen. Van Dantzig (1993) publiceert al enkele
jaren `psychologische' filmrecensies, die een bijna natuurlijke psy-
chotherapeutische houding verraden. Dit zijn echter uitzonderin-
gen. De tradities van het `Bildungsburgertum' zijn in de analyse
nog diepgeworteld en een psychoanalytische analyse van Kuifje
(Tisseron 1986) lijkt daarom alleen als pastiche denkbaar, wat het
toch niet is. Het is niet toevallig dat Tisserons studie Frans is. In
Frankrijk en Italie heeft men een heel eigen psychoanalytisch dis-
cours ontwikkeld met een sterk metapsychologisch en filosofisch
karakter. Het psychoanalytische denken is daar een interpreta-
tiekader voor vorm en samenhang geworden, zoals ook bij De
Kuyper, die - uit Belgie afkomstig - daar sterke banden mee heeft.

Wat voor boeken en schilderijen geldt, geldt ook voor films en
toneelstukken: zodra er welbewust psychoanalytische `citaten' in
gebracht worden, worden ze minder genietbaar en psychoanaly-
tisch gezien juist ook minder interessant, vaak zelfs wat komisch.
Voor Nederland heeft Bulhof (1983) overtuigend aangetoond dat
de artistieke vertaling van Freuds ideeen, net als de inlijving van
zijn gedachtengoed in een katholiek of protestant mensbeeld, is
gedoemd to mislukken. Er is niets `moois' of van blijvende waarde
uit voortgekomen. Freud gebruikte zelf graag literaire thema's om
psychoanalytische concepten to verhelderen. Het omgekeerde zou
hij nooit gedaan hebben en ook niet zinvol hebben gevonden.

Dat neemt niet weg dat er natuurlijk wel degelijk sprake is van
een invloed van de psychoanalyse op beeldende kunstenaars,
schrijvers, filmers, acteurs en regisseurs. Die invloed drukte zich
aanvankelijk vooral op surrealistische manier uit (dromen), maar
later ook in een sterkere mate van psychologisering en een toene-
mende complexiteit van karakters. Zodra de invloed echter to
groot en to direct wordt, veranderen symbolen in steriele citaten
en verworden karakters tot karikaturen. De psychoanalyse wordt
werkelijkheid in de analyse van een specifiek individu, maar de
psychoanalyse heeft niet de middelen om zelf een specifiek indivi-
du to ontwerpen.
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9. GEVESTIGDEN EN BUITENSTAANDERS

IN DE PSYCHOANALYSE

Psychoanalytici hebben het moeilijk met veranderingen in de
samenleving, maar ook binnen de muren van bet eigen huis gelden
verandering en vernieuwing niet steeds als een aanbeveling. Veel
van de vernieuwingen op bet gebied van de psychotherapie, zowel
in de methode als de theorie, zijn echter ontwikkeld door analytici,
meestal op basis van analytische concepten en opvattingen. In veel
gevallen hebhen de vernieuwingen echter ook een gedwongen af-
scheid van de gevestigde analytische orde tot gevolg gehad. Freud
was uiteraard al weinig geneigd niet door hem zelf geinstigeerde
verbeteringen of veranderingen als interessante alternatieven,
aanvullingen of correcties to accepteren. De binnen de analytische
wereld toonaangevende figuren na en naast hem waren nog min-
der origineel in hun ideeen en van de weeromstuit ook minder
bereid de waarde van verandering en vernieuwing op zich - geheel
los nog van de inhoud en de implicaties - in to zien. De internatio-
nale psychoanalytische beweging kwam alleen nog in heweging als
men het gevoel had dat de overgeleverde waarheid bedreigd werd.
Voor bet overige beperkte men zich tot bet bewaken van de Graal
en bet koesteren van de gedachte aan een bedreigende huitenwe-
reld, waarin de weerstand tegen de analyse eerder groter clan klei-
ner leek to worden.

Het spel van de `gevestigden' en de `buitenstaanders' (Elias en
Scotson 1976) wordt in de analytische wereld op een heel speciale
en ingewikkelde manier gespeeld. Allereerst zijn er natuurlijk de
echte buiienstaanders, de niet-opgeleiden en niet-erkenden, die
nooit de status van gevestigden zullen kunnen bereiken, omdat ze
niet worden binnengelaten, nosh aanhoord, tenzij als patient. Ook
als vernomen wordt, wat door buitenstaanders wordt gezegd, is er
officieel geen reactie en gaat men ook niet in discussie. Wie niet
door opleiding en achtergrond tot de analytische kring behoort,
kan er ook niet door prestaties of inhoud toe gaan behoren. De
kring is een gesloten cirkel, waarin discussie nooit communicatie
met een buitenwereld kan zijn.

Moeilijker heeft de analytische wereld het met de tweede groep
buitenstaanders, omdat het hier oorspronkelijk gevestigden betreft,
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die op grond van hun afwijkende opvattingen of praktijken tot
buitenstaanders zijn gemaakt. Vanaf Jung is de geschiedenis van
de psychoanalyse een geschiedenis van zuiveringen en afrekenin-
gen geweest. Dat is inmiddels wel minder geworden, maar vooral
omdat de effectiviteit van dit gedrag - ook in preventieve An - wat
begint of to nemen. Enerzijds zijn veel mensen niet meer bereid
om een hoge prijs to betalen om `gevestigd' to kunnen taken,
anderzijds is de wereld van de buitenstaanders zo veel groter en
machtiger geworden dan de wereld van de gevestigde analytici,
dat uitsluiting niet langer vereenzaming, praktijkverlies, inko-
mensteruggang of zelfs achteruitgang in prestige of status hoeft to
betekenen. De psychoanalytische vereniging is niet meer een club
waar men ten koste van alles bij wil of moet horen. Het lidmaat-
schap is steeds meer een persoonlijke keuze geworden, met weinig
professionele consequenties. -

Er is een derde categorie die bet gevaar loopt van gevestigde tot
buitenstaander verklaard to worden. Tot die categorie behoren de
analytici die succes hebben buiten de eigen kring. Maatschap-
pelijk succes, tot uitdrukking komend in een grote lezerskring en
een zekerc mate van publieksbekendheid, is in analytische kring
uiterst verdacht. Een to grote publieke zichtbaarheid wordt in het
algemeen als niet goed voor de relatie met de patienten beschouwd
en een to grote `leesbaarheid' betekent weinig minder dan een bot-
sing met het leerstuk van de onvermijdelijke en noodzakelijke
weerstand tegen de psychoanalyse in de samenleving.

Veel van de moderne, toonaangevende analytische literatuur
grenst dan ook aan de onleesbaarheid of is juist to leesbaar, zoals
vroeger al Fromm en Mitscherlich en nu Miller, Gay en Lasch.
Waar de weerstand bijval wordt, moet lets mis zijn met de gedach-
ten die uitgedragen worden, zo is de impliciete redenering. Net als
het traditionele marxisme kent ook de psychoanalyse haar gestaal-
de kaders, die zich de bewakers weten van een overgeleverde waar-
heid, die per definitie nooit populair zal en kan worden. De waar-
heid At verborgen in het onwelgevallige. Het is een gedachte die
Freud zelf al koesterde en die we in Nederland in de jaren dertig
bijvoorbeeld bij Menno ter Braak (1934) terug kunnen vinden.
Hij spreekt over Freuds `kwetsende nuchterheid', over de `gevaar-
lijke' elementen in zijn leer, die van populariteit uitgesloten zijn
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gebleven en voert dan Adler op als degene die de psychoanalyse
van haar scherpe kanten heeft ontdaan.

Een `politbureau' heeft de analytische beweging al sinds haar
eerste jaren - Freud begon er zelf mee (Grosskurth 1991) - en al
heeft geen instantie in de psychoanalytische wereld ooit de macht
gehad van de politbureaus in Oost-Europa, op bet niveau van
individuele analytici zijn de gevolgen van een tot ostracisme
geneigde politick toch vaak erg dramatisch geweest. Ook voor de
gevestigde analyse zelf zijn de gevolgen ernstig, in feite komt deze
politick neer op een toenemend en zelfgezocht isolement, waarin
analytici een belangrijk deel van hun analytische werk wijden aan
bet opleiden van analytici, die zelf weer andere analytici zullen
opleiden of als zij dat niet doen, nauwelijks de kans zullen krijgen
als analyticus to werken. Wie als patient of als therapeut iets
anders wil dan de traditionele bankanalyse van 4 of 5 keer per
week, krijgt - althans in Nederland, de Verenigde Staten en de
Bondsrepubliek - per definitie geen analyse meer en dus speelt de
overgrote meerderheid - op die ene laatste procent na - van de
psychotherapie zich ver buiten de wereld van de psychoanalyse af.
De voorstanders van een psychoanalytische psychotherapie heb-
ben een eigen vereniging opgericht, omdat er binnen de psycho-
analyse onvoldoende plaats voor hen was. Langzamerhand begint
bet crop to lijken dat de gevestigde zich zelf tot buitenstaander aan
het maken is.

10. BEHOUD EN VERNIEUWING

De psychoanalyse heeft bewust vele ontwikkelingen op bet gebied
van de psychotherapie afgewezen en heeft daarmee in bet streven
naar het bewaren en bewaken van het Freudiaanse erfgoed veel
mogelijkheden tot vernieuwing en verandering gemist. Dat wordt
in de psychoanalytische beweging zelf zeker niet door iedereen zo
gezien, al is er inmiddels wel het besef gegroeid dat men vooral de
eigen wereld representeert en daarbuiten geen grote rol mecr
speelt.

Dat hoeft geen probleem to zijn, maar jammer genoeg beperkt
bet probleem zich niet tot bet gesloten houden van de gelederen.
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Ook inhoudelijk en professioneel zijn er vele kansen gemist. In
Nederland heeft de ontwikkeling van de psychotherapie en de
vorming van het beroep psychotherapeut zich bijna helemaal bui-
ten de sfeer van de psychoanalyse voltrokken, hoewel het vrijwel
zonder uitzondering analytici zijn geweest die deze ontwikkelin-
gen op gang hebben gebracht. De groei van de IM P's, de ontwik-
keling van de groepspsychotherapie, de introductie van het con-
cept van de psychotherapeutische gemeenschap, de inrichting van
de psychotherapie-opleiding, de opzet van de beroepsregistratie,
ja zelfs de financiering en erkenning van de psychotherapie - en
dus ook van de psychoanalyse - zijn voor een belangrijk deel geen-
tameerd en bepaald door psychoanalytici. Toch zijn de psycho-
analytische instituten in deze ontwikkeling niet de voortrekkers
geweest, maar juist de hekkesluiters geworden.

Dat geldt zeker voor de Nederlandse Vereniging voor Psycho-
analyse en het Psychoanalytisch Instituut Amsterdam, omdat het
juist leden van het in Utrecht gevestigde Nederlands Psycho-
analytisch Genootschap waren (met name A. van Dantzig, J.H.
Dijkhuis, H. Blankstein), die veel van de veranderingen en ver-
nieuwingen bewerkstelligd hebben. Door een conflict v66r hun
tijd was naast de Vereniging het Genootschap ontstaan (Brink-
greve 1983), dat anders dan de Vereniging internationaal niet
erkend was en daardoor ook niet verbonden met de International
Psychoanalytic Association (IPA) en dus ook niet gehouden aan
haar reglementen. De leden van her Genootschap waren zo bui-
tenstaande gevestigden geworden; hun internationaal zwakke
positie gaf hun nationaal de kracht en de vrijheid tot vernieuwing
en verandering aan to zetten. Her bewaken van de zuiverheid in de
leer leidde bij de Vereniging tot overgrote voorzichtigheid in de
omgang met nieuwe inzichten en opvattingen. De wat rekkelijkere
houding van het Genootschap daarentegen, heeft er juist toe ge-
leid dat de invloed van het psychoanalytische denken, ondanks
alle vernieuwing, als zodanig toch betrekkelijk groot is gebleven in
het totale gebied van de Nederlandse psychotherapie.

Een paar voorbeelden. Het opleidingsmodel voor de psycho-
therapeut is geent op dat van de analyticus, de multidisciplinari-
teit van de imp's heeft een sterke psychodynamische orientatie
niet in de weg gestaan (Schagen 1985) en in de intramurale psy-
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chiatrie is meer aan psychoanalytisch gedachtengoed geintegreerd
dan door de Vereniging zelf ooit is aangedragen of goedgekeurd.
De traditionele psychoanalyse mag bewaakt worden door de
Vereniging, het psychoanalytische denken zelf is bewaard geble-
ven door het werk van analytici, die het verbonden met nieuwe
ontwikkelingen in de psychotherapie en de geestelijke gezond-
heidszorg.

Bij gebrek aan erkenning door de International Psychoanalytic
Association is het Genootschap niet internationaal georienteerd,
maar daardoor hoeven Genootschapsleden zich ook niet inge-
toomd to voelen door de onzichtbare teugels van het bestuur van
de IPA en zijn directe vertegenwoordigers in Nederland. Natio-
naal heeft hun dat de erkenning als voortrekkers en bekendheid als
protagonisten van de psychotherapie opgeleverd, die leden van de
Vereniging internationaal, maar dan alleen in eigen kring, als trou-
we volgers en orthodoxe volgelingen hebben kunnen verwerven.
Het respect dat de Vereniging nationaai onder psychotherapeuten
geniet - daarbuiten is haar bestaan onbekend - is het respect dat
ook oude adel nog toekomt. Het is een buiging voor traditie en
afkomst, niet voor prestatie, kennis of macht.

Nederlandse analytici publiceerden lange tijd relatief weinig en
bovendien weinig over de psychoanalyse. Dat heeft zeker to
maken gehad met de sterke sociale controle van analytici under-
ling en met de angst of to wijken van een nooit voorgeschreven,
maar altijd voorgehouden lijn, die zowel disciplinair als dynastiek
van aard is. Hoe geringer de afstand tot Freud, des to geringer de
afstand van Freud en des to groter de invloed op jongere genera-
ties. Kleine oorzaken met uiteindelijk steeds grotere gevolgen, die
er ten slotte toe hebben geleid dat Nederland een van de landen is
waar de psychoanalyse al zeer vroeg gevestigd kon worden, maar
vernieuwing binnen de psychoanalyse zelf vrijwel is uitgebleven.
Pas de laatste jaren, nu de generatie van Freud-nabije stichters en
dragers van de Vereniging door de dood of hoge leeftijd haar greep
op de geest van de Vereniging - en van de opleiding - begint to
verliezen, is er sprake van een opvallende stijging van het aantal
publikaties. Er wordt een grotere vrijheid in schrijven en spreken
voelbaar. Opvallend is dat ook hier het Genootschap de toon zet,
met het tijdschrift Psychoanalytisch Forum en de publikatiereeks
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bij uitgeverij Boom naar aanleiding van de jaarlijkse - en openbare
- studiedag. In 1993 verscheen dan het eerste Dutch Annual of
Psychoanalysis en in 1995 het Tijdschrift voor Psychoanalyse. Het
verschil tussen Vereniging en Genootschap is daarin verdwenen.

De orthodoxie in de Vereniging heeft er zeker ook toe geleid,
dat er in de internationale analytische literatuur al tientallen jaren
nauwelijks sprake is van een Nederlandse bijdrage op het eerste
plan. Ook het werk van mevrouw dr. J. Lampl-de Groot (1985),
jarenlang de leidende figuur in de Vereniging, heeft volgens mij
die status niet of niet meer, al is er zeker sprake van een reveren-
tieel respect voor deze leerling van Freud, wier eerste werk ook
nog door hemzelf aangehaald is.

Het gebrek aan een goed Nederlands handboek voor de psy-
choanalyse of zelfs maar een introductie tot de psychoanalyse he-
schouw ik ook als teken van vrees voor het ongewild overtreden
van de regels van de orthodoxie. Bovendien werkt die lacune rem-
mend op de toekomstige intellectuele ontwikkeling van de psy-
choanalyse in Nederland en beperkt het de invloed van de analyse
in een tijd waarin het handboek steeds belangrijker wordt voor de
kennisoverdracht. Gezien de veranderingen die nu merkbaar wor-
den, mag misschien verwacht worden dat zo'n handboek er bin-
nen niet al to lange tijd komt.

II. TWEE GEMISTE KANSEN

Een belangrijk voorbeeld van een gemiste inhoudelijke kans is de
late en aarzelende erkenning van de realiteit van incest en seksuele
traumatisering. Zonder to hoeven stellen dat Freud uit opportu-
nistische motieven op zijn oorspronkelijke inzichten terugkwam
en de fantasie meer gewicht toekende dan de realiteit (Masson
1984; Knorzer 1988), kan gezegd worden dat in de geschiedenis
van de psychoanalyse zowel de realiteit zelf als de betekenis van de
realitei.t vrijwel geheel plaats heeft moeten maken voor fantasieen
van patienten over de realiteit en de betekenis van die fantasieen.
Zelfs toen onderzoek aan het licht bracht dat incest en seksueel
geweld niet alleen veel meer voorkomen dan gedacht (Draijer
1990), maar ook een bijna autonoom traumatiserende werking
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blijken to hebben, bleef onder analytici officieel een houding be-
staan die zij bij anderen in termen van afweermechanisme zouden
interpreteren.

Ontkenning is er daar een van. Het gevolg is geweest dat waar
de analyse eerst vooropliep, uiteindelijk een bijna onoverkomelij-
ke achterstand is ontstaan, die de psychoanalyse bovendien veel
goodwill heeft gekost, zeker in de wereld van de vrouwenhulpver-
lening. In zekere zin kan zelfs gesteld worden, dat bet hele psycho-
traumabegrip, in oorsprong toch een analytisch begrip, in zijn
huidige betekenis en omvang juist door analytici onvoldoende
erkend wordt. De aandacht voor de realiteit van bet interne con-
flict heeft bet beeld van de realiteit van externe conflicten verduis-
terd. Het belang van de beleving kan bet gewicht van de belevenis
echter niet uitsluiten, op dit gebied nog minder dan elders.

Een ander en in andere zin treffend voorbeeld van een gemiste
kans betreft de relatie tussen psychoanalyse en homoseksualiteit
(Lewes 1988). Vergeleken met de algemene opinie van zijn tijd was
de visie van Freud op homoseksualiteit en homoseksuelen bepaald
open en tolerant to noemen. Uit zijn werk blijkt dat hij over de
etiologic van homoseksualiteit erg onzeker was, in ieder geval zo
onzeker dat hij in geval van een exclusieve homoseksuele partner-
keuze een biologische grondslag van de homoseksualiteit niet uit-
sloot en van onveranderbaarheid van deze voorkeur uitging. De
analytische generaties na hem, vooral de Amerikaanse, waren op
dit punt minder ambivalent en zagen wel degelijk een therapcuti-
sche opdracht weggelegd in de richting'van een heteroseksuele
partnerkeuze. Het is opvallend dat in de Amerikaanse literatuur
dit standpunt steeds explicieter werd geformuleerd als bet doe]
van een analyse bij homoseksuelen, met name door Socarides
(1978).

Al in de jaren twintig was de toelating van homoseksuele kan-
didaten tot de psychoanalytische opleiding of beroepsuitoefening
een probleem aan bet worden. Analytici met zelf soms uiterst in-
gewikkelde verhoudingen met vrouwen, zonodig ook vrouwelijke
patienten, zagen er geen been in potentiele collega's met een ho-
moseksuele voorkeur als `te neurotisch' voor de analytische prak-
tijkuitoefening of to wijzen. Pas onlangs heeft de Amerikaanse
psychoanalytische vereniging haar officiele beleid op dit punt ge-
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wijzigd en verzacht, en dat alleen nog onder grote externe druk en
uit angst als discriminatoire organisatie aangemerkt to worden,
met als mogelijk gevolg verlies van subsidies van de overheid. Tot
voor zeer kort was er bijna overal sprake van de klassieke Catch 22-
situatie, die de voor zijn of haar homoseksualiteit uitkomende kan-
didaat per definitie van de opleiding uitsloot, terwijl de kandidaat
die zijn homoseksualiteit verborgen hield alle kans had om wet tot
de opleiding to worden toegelaten. Als het belang maar groot
genoeg is, lukt het tot in de leeranalyse toe best om bepaalde zaken
achter to houden. Iedere analysant heeft geheimen voor zijn analy-
ticus!

In de afgelopen jaren heeft een hoogleraar psychiatric en psy-
choanalyticus uit New York, Richard Isay, enerzijds de aandacht
op zich gevestigd door een nieuwe psychoanalytische theorie over
de homoseksualiteit to ontwerpen (hij gaat daarbij uit van een bio-
logisch gegeven homoseksuele aanleg, die tot een soort `linkshan-
dige' - maar zeker niet `negatieve' - variant van bet Oedipus-
complex leidt: de gezonde verliefdheid van bet jongetje op zijn
vader), en anderzijds door steeds nadrukkelijker ruimte to vragen
voor de homoseksuele psychoanalyticus (Isay, 1990).

Inmiddels heeft hij zichzelf ook duidelijk als zodanig gemani-
festeerd en wordt zijn praktijk in belangrijke mate bepaald door
homoseksuele psychiaters en psychoanalytici, die bij hem hun
eigen therapeutisch heil komen zoeken, na de leeranalyse en vaak
ook na eerdere therapeutische analyses (Isay i99i). Binnen de
officiele analytische wereld is zijn rol echter vrijwel uitgespeeld en
is hij van een `gevestigde' geleidelijk steeds meer een buitenstaan-
der geworden. Ook zijn theorie over homoseksualiteit, opvallend
juist door de traditionele Freudiaanse signatuur, wordt in analyti-
sche kring nauwelijks serieus besproken, al heeft hij door persoon-
lijke contacten wel toegang gevonden tot in de analytische wereld
hoog aangeschreven staande tijdschriften als The Psychoanalytic
Study of the Child en Psychiatric Quarterly.

Nederland is geen Amerika en de opvallende Amerikaanse
homofobie heeft in Nederlandse analytische kringen geen equiva-
lent gevonden. Het is een publiek geheim dat enkele vooraan-
staande analytici zelf homoseksueel zijn en al aan het begin van de
jaren tachtig heeft de Amsterdamse hoogleraar psychiatrie en psy-

I37 . Psychoanalyse en maatschappij



choanalyticus P. C. Kuiper openlijk blijk gegeven van een veran-
dering in zijn opvattingen over homoseksualiteit (Kuiper 1982).
Toch is het niet toevallig dat de Nederlandse Vereniging voor
Psychoanalyse zich in internationaal verband nooit sterk heeft
gemaakt voor een andere opvatting dan de Amerikaanse. De ruim-
te die men in Nederland informeel liet, is nooit formeel of op
internationaal niveau geclaimd. De kansen die bier lagen en die al
aan bet eind van de jaren zestig door bijvoorbeeld Sengers (1969)
theoretisch en praktisch waren uitgewerkt, zijn nooit als kansen,
laat staan als morele verplichtingen of therapeutische verbeterin-
gen gezien.

12. EEN VREEMDE WERELD

Het is dat we bet al bijna een eeuw zo gewend zijn, maar eigenlijk
is het natuurlijk bizar dat een theorie die zichzelf als wetenschap-
pelijk beschouwt, bewaakt wordt door een organisatie. Theorieen
hoeven niet bewaakt to worden, het enige dat bewaakt moet wor-
den is de vrijheid van discussie over theorieen. Natuurlijk is de
psychoanalyse meer dan een theorie, maar ook dan blijft bet bizar
dat de praktijk veel verdergaand bewaakt wordt dan alleen in bet
kader van een opleiding. Wie verstarring wil in plaats van ontwik-
keling, deviatie in plaats van discussie, conflict in plaats van con-
sensus, die moet met de psychoanalyse doen wat er met het
marxisme al in de tijd van de ontwikkeling van de psychoanalyse is
gebeurd: een theoretisch concept tot grondslag van een organisa-
tie maken, die afwijkingen van de leer controleert, de introductie
in de leer beheert, de opleiding beheerst en de beroeps- en prak-
tijkuitoefening bepaalt.

Dit is precies wat er met de analyse is gebeurd. In de analy-
tische verenigingen en instituten zijn belangenbehartiging, be-
roepsuitoefening, wetenschapsbeoefening, hulpverleningsprak-
tijk, opleiding, erkenning en toezicht onverbrekelijk met elkaar
verbonden. Deze verknoping van zaken die beter gescheiden kun-
nen blijven, wordt nog eens extra stevig aangetrokken door bet
persoonlijke karakter van de onderlinge verhoudingen. De oudere
generaties, de leeranalytici, weten bijzonder veel van de jongere
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generaties, de leeranalysanten, en hoewel de beoordeling inmid-
dels losgekoppeld is van de leeranalyse zelf, houdt de leeranalyse
niet alleen een indringende vorm van socialisering in, maar blijft
het ook een instrument van disciplinering en afhankelijkheid.

De dynastisch-generationele rangorde, de nabijheid tot Freud,
is in de psychoanalytische organisaties belangrijker dan de func-
tioneel-hierarchische orde. Nog altijd overheerst vooral in de ver-
enigingen een archaische structuur, die de oudere generaties een
definitieve en permanente controle op nieuwe ontwikkelingen
garandeert. De gevestigde en oudere generaties bepalen ook wie
tot het beroep wordt toegelaten, wie waarover en op welke manier
mag spreken, wie daarbij mag zijn, wie de vragen mag stellen en of
en hoe er gepubliceerd wordt en voor wie dat toegankelijk zal zijn.
Dit absolute gezag hoeft vaak niet eens feitelijk uitgeoefend to
worden, er wordt effectief op geanticipeerd.

Een dergelijke combinatie van intensieve interne controle en
een hoge mate van externe autonomic is organisatiekundig ge-
sproken inmiddels een gepasseerd station of in ieder geval een sta-
tion waar nog maar weinig passagiers op de trein willen wachten.
Het is ook zeer de vraag of de prijs die voor zo'n structuur betaald
moet worden, niet veel hoger is dan de winst die ermee wordt
behaald. De psychoanalytische wereld is een buitenstaander
geworden in de psychotherapie, de ontwikkelingen gaan allang
aan de psychoanalyse voorbij. De naar binnen gerichte aandacht
van de psychoanalytische verenigingen en instituten heeft niet
kunnen voorkomen - waarschijnlijk eerder bevorderd - dat steeds
meer mensen zich van deze kring verwijderen en de onderlinge
omgang steeds voorzichtiger en terughoudender wordt. Zelf-
genoegzaamheid en middelmatigheid sluipen zij aan zij naar bin-
nen, ook al zijn er gezien de keuzes die er gemaakt zijn ten aanzien
van de opleidingsstructuur weliswaar geen absolute, maar toch
redelijke argumenten voor het `geheime genootschap'-karakter
van de psychoanalyse (Rustin 1985).

De psychoanalytische beweging is aan het eind van de negen-
tiende eeuw ontstaan en draagt nog altijd de trekken van een toen
moderne organisatiestructuur, die ook terug to vinden is in de tra-
ditionele vakbeweging, de vroegere socialistische en marxistische
partijen, de scouting en het Rode Kruis. De opzet is hierarchisch
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en nationaal, de organisatie straf en strak, her lidmaatschap sterk
identiteitsvormend en vooral dienstbaar aan de doelstellingen. De
leden zijn er voor de organisatie, `die Sache', zoals Freud het
noemde, en het hele idee van een lichte, platte en zelf dienstbare
organisatie, die geen absolute trouw van de leden vraagt, is nog
volstrekt afwezig. Het is interessant dat steeds weer blijkt dat
organisaties grote mocite hebben hun verleden van zich of to
schudden. De structuur blijkt vaak zelfs duurzamer en onveran-
derlijker dan de inhoud (Buchinger 1993).

De verouderde verenigings- en instituutsstructuur leidt onver-
mijdelijk tot een toenemend conservatisme en tot maatschappelijk
en wetenschappelijk isolement. Enerzijds zal de georganiseerde
psychoanalyse steeds minder aansluiten op wat in een steeds indi-
vidualistischer wordende samenleving nog als een redelijke graad
en mate van organisatie zal worden gezien, anderzijds zal zij de
`insiders' steeds meer dwingen tot een rigoureuze aanpassing aan
de overgeleverde waarden en normen. Daarmee zal de aantrekke-
lijkheid voor `outsiders' onvermijdelijk weer kleiner worden (Petri
1985). Dan zou zich in nog sterkere mate kunnen gaan voordoen
wat nu, al zichtbaar is: het kleiner worden van het aantal psycho-
analytici en analysanten pur sang en het groter worden van de
belangstelling voor de psychoanalyse buiten de traditionele kaders
van de analyse zelf. Nog ontleent de analytische wereld een deel
van haar vitaliteit aan bet dood verklaren van anderen, maar ruim
50 jaar na de dood van Freud dringt zich toch ook hier bet voor-
beeld van de marxisten op, die een eeuw na Marx' verscheiden
zichzelf dood moesten verklaren om hun vitaliteit weer to herwin-
nen.

EPILOOG

Ik gaf dit verhaal als titel een variant op enkele beroemde dichtre-
gels van Martinus Nijhoff mee. Bijna zestig jaar geleden ging
Nijhoff naar Zaltbommel om de nieuwe brug to zien, waarvan hij
de functie poetisch zo treffend wist to omschrijven. Wie vandaag
gaat kijken, ziet een wel zeer smal ogende verbinding tussen beide
oevers. Het grootste deel van de dag is er sprake van minstens lich-
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to filevorming, zodat de overzijden soms onbereikbaar worden en
elkaar bijna weer schijnen to vermijden. Anders gezegd, de ver-
binding tussen psychoanalyse en `maatschappij' is van vitale bete-
kenis, en tegelijkertijd beperkt en nauw, en bovendien behoorlijk
verstopt.

Met bet beeld van de `overzijden' heb ik willen aanduiden dat
enerzijds de wereld van de psychoanalyse zelf het karakter van een
samenleving heeft, maar dat anderzijds de maatschappij als geheel
ook weer als een wereld voor de psychoanalyse to beschouwen is.
Tussen beide oevers zijn verbindingen, maar bet zijn er minder
dan mogelijk zou zijn en ze zijn smaller dan nodig of wenselijk is.
Er is dus nog heel wat to doen.

I
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Acht jaar later

r

Als ik dit schrijf, heb ik nog een MGv-redactievergadering en
vijf uur psychoanalyse to gaan. Ruim acht jaar geleden werd ik
redacteur van bet Maandblad en in dezelfde tijd, iets eerder,
begon ook mijn analyse. Toeval, ach wat is toeval? Mijn
redacteurschap was eerst nog omstreden, omdat het NcGv-
bestuur, dat de redactieleden benoemt, bang was dat de komst van
een NcGv-medewerker de onafhankelijkheid van de redactie zou
kunnen aantasten. Voor de analyse schrok ik zelf terug en ik heb
nog een jaar lang in groepstherapie geaarzeld of ik het wel zou
doen. Ik herinner me een vage angst om heel erg to veranderen of
mijn onafhankelijkheid to verliezen (mijn fantasie over wat `over-
dracht' in de analyse zou gaan betekenen), maar ik was zeker ook
bang voor wat er boven tafel zou komen en vooral hoe. In de
analyses waar ik over had gelezen, ging het er vaak nogal heftig
aan toe en ik hield niet van dat soort theater. Nog niet trouwens, al
weet ik inmiddels wel dat bet hebben van gevoelens niet gepaard
hoeft to gaan met het maken van veel lawaai.

Alice Miller's Drama des begabten Kindes hielp me over de
drempel, maar ik zou misschien toch nog rechtsomkeert gemaakt
hebben, als ik toen geweten had, dat ik die drempel nog meer dan
1500 keer over zou moeten gaan om een punt to bereiken, waarbij
ik nog altijd niet het gevoel heb klaar to zijn, maar wel weet nu niet
verder meer to kunnen komen. i 5oo uur is ook niet veel, als het
gaat om het herstel van in de 300.000 uur daarvoor gemaakte
fouten en ze zijn me dan ook niet lang gevallen.

Met het Maandblad is dat toch anders. Mijn termijn als
redacteur zit erop, maar ik wil ook zelf weg, omdat ik me na ioo
redactievergaderingen en meer dan 1500 grote en kleine stukken
een beetje versleten voel. Als de dikke enveloppen met de Maand-
bladstukken arriveren, denk ik allang niet meer `ha, eens kijken
wat er nu weer voor leuks bijzit'. In de analyse was dat wel zo.
Naarmate het langer duurde, werd het `leuker' en spannender.
Ik kreeg steeds meer lol in mijn eigen geval en daar slijt je niet van.
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Achtjaar later

Het is heel moeilijk het effect van een analyse to bepalen.
Het leven gaat in die acht jaar gewoon verder, maar tegelijkertijd
zijn die acht jaar toch ook weer sterk bepaald door de analyse.
Elke dag opnieuw ben je je daarvan bewust, omdat de agenda
georganiseerd moet worden rond die vaste 45 minuten, maar
onbewust werken al die eerdere uren weer door in de rest van de
dag. Die invloed is niet to controleren en in die zin kan ik ook niet
over het effect van een analyse spreken, maar wel over de
betekenis. Die is voor mij heel groot, dat zal duidelijk zijn. Of de
invloed ook blijvend is, weet ik niet. Ik moet dan altijd denken aan
een interview van een jaar of tien geleden in Avenue, waarin prof.
Kuiper zei dat hij dankzij de analyse geen last meer had van
depressies. Ik bedoel maar, in de analyse trek je wel een nieuw
wagenspoor naast het oude, maar het oude spoor is dieper en
regelmatig glij je er toch weer in terug. Het is moeilijk dat to
vermijden en het is nog moeilijker er dan weer uit to komen en
opnieuw je eigen spoor to trekken. Dat ik in het oude spoor
doorgaand uiteindelijk definitief vastgelopen zou zijn, weet ik
voor mezelf heel zeker, maar ik hoop dat ik niet meer in staat zal
zijn dat in een natuurlijk experiment to demonstreren.

Veranderd ben ik wel, vind ik zelf, maar heel anders dan ik
dacht. Het aardige van de analyse is dat je voor je eigen gevoel
minder een ander wordt dan je al was, maar juist steeds meer met
jezelf gaat samenvallen. Sommige van die veranderingen kan ik
zelf direct constateren: ik heb geen last meer van slapeloosheid of
hoofdpijn en ik ben veel meer onderhevig aan stemmingen.
Andere kan ik vermoeden: ik werk lekkerder en ik voel me vrijer
en zekerder. Enkele veranderingen zijn uitgebleven: ik kan nog
steeds niet zingen, ik ben nog steeds niet groot en blond en ik kan
nog altijd niet plassen als er anderen in de buurt zijn. Dat laatste is
soms lastig (al weet ik nu natuurlijk wel waarom het zo is), maar de
rest interesseert me niet meer, al vind ik het soms nog wel eens
jammer, dat ik's morgens niet wordt uitgewuifd door een
mevrouw met een parelkettinkje en een opstaand kraagje, die net
bezig is een jongetje met stekelhaar en een meisje met een mond-
beugeltje naar school to helpen. Dat was kennelijk to veel
gevraagd, de veranderingen die de analyse aanbrengt, hebben
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toch meer iets van het regelen van bet toerental van een platen-
speler. lets to hoog of iets to laag en het geluid is niet meer om aan
to horen. Het zijn de kleine afwijkingen die juist zo bijzonder
storend kunnen zijn, zoals een iets to hoge of iets to lage lichaams-
temperatuur een onbehaaglijker gevoel kan geven dan echte
koorts.

Freud heeft eens gezegd dat bet doel van een psychoanalyse is
om gefantaseerde ellende door reele ellende to vervangen. Ik vond
dat altijd een prettig soort relativering van hooggespannen
therapeutische verwachtingen, maar ik wist toen nog niet, dat de
ellende die het meest reeel en het meest hardnekkig is, juist de
fantasie zelf is. Die reele ellende begint met het akelige besef dat
de ellende grotendeels `hausgemacht' is, een zelf gefantaseerde
variatie op een geheim familierecept om ongeluk to verzoeten en
geluk to verzuren.-Fen verslavende combinatie, want al geloven
we misschien wel voor het geluk geboren to zijn, de hechting aan
het ongeluk wordt al gauw een band voor het leven. Tenzij er
iemand ingrijpt.

Uit: Maandblad Geestelijke volksgezondheid 43 (1( 88) 9,
column `Buiten de orde', pp. 1054-1055
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6

Een groep van gelijken,
het gelijk van de groep

1. GROEPSPSYCHOTHERAPIE VAN BUITENAF BEKEKEN

Over groepspsychotherapie bestaat vrijwel alleen groepspsycho-
therapeutische li-teratuur: door groepstherapeuten, voor groeps-
therapeuten. Dat lijkt vanzelfsprekend, maar het leidt ook tot een
opmerkelijke eenzijdigheid. Groepspsychotherapeuten zijn gein-
teresseerd in groepspsychotherapie en de meeste literatuur gaat
dan ook daarover: de grootte van de groep, de frequentie en duur
van de bijeenkomsten, de fases die de groep doormaakt, de dyna-
miek in de groep, de rol van de psychotherapeut, de afsluiting van
de behandeling. Groepspsychotherapeutische literatuur is een
typische binnenwereldliteratuur, de aandacht voor de buitenwe-
reld beperkt zich tot het probleem van de selectie van de patien-
ten, de intake en de indicatiestelling. Dat er groepspsychotherapie
bestaat, dat er uberhaupt vraag is naar dat type hulpverlening, is
voor de groepspsychotherapeut hoogstens een praktisch pro-
bleem, op het moment namelijk dat er to veel of to weinig vraag
naar is. Een principieel probleem is het voor hem niet en de
groepspsychotherapeut staat er verder ook niet bij stil.

Ik doe dat wel, maar ik ben dan ook geen groepspsychothera-
peut. Kijkend vanafde buitenkant is het verschijnsel groepspsy-
chotherapie eerder verbazend dan vanzelfsprekend, kijkend naar
de buitenkant van het verschijnsel vallen bovendien aspecten op,
die voor de deelnemers binnen, de therapeuten en de clienten,
verborgen blijven.

Ik zal eerst iets laten zien van de historische wortels van de
groepspsychotherapie, en vervolgens vooral aandacht besteden
aan een bijzondere vorm van differentiatie binnen de groepspsy-
chotherapie: het verschil tussen homogene en heterogene groe-
pen. De invalshoek is sociologisch, terwijl de groepspsychothera-
peutische benadering zelf natuurlijk bij uitstek psychologisch van
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karakter is. Dat levert geen tegenstrijdigheden of conflicten op,
alleen een andere belichting van hetzelfde.

2. HET BEGIN VAN DE GROEPSBENADERING

IN DE PSYCHOTHERAPIE

De groepsbenadering in de psychotherapie is nu ongeveer 50 jaar
oud. Ten dele is de groepspsychotherapie uit de nood geboren: er
waren in en na de oorlog eenvoudigweg niet voldoende mogelijk-
heden voor een individuele therapie - toen nog bijna per definitie
psychoanalyse - beschikbaar en betaalbaar. Ten dele is de groeps-
psychotherapie ook ontstaan uit het inzicht dat het werken in en
met groepen een eigen therapeutische kwaliteit bezit, die van
betekenis kan zijn voor de behandeling van individuele neuroti-
sche problematiek. Freud heeft dit laatste nooit als mogelijkheid
genoemd, op het schaarsteaspect is hij wel ingegaan, maar hij zag
de oplossing voor dat probleem in de ontwikkeling van minder
langdurige en meer directieve vormen van individuele psychothe-
rapie, de vermenging van het `goud' van de psychoanalyse met het
`koper' van de suggestie.

Al in 1946 verschijnt in het dan net opgerichte Maandblad
Geestelijke Volksgezondheid een artikel van de analyticus H. G. van
der Waals over de ervaringen in Groot-Brittannie met de methode
van de `groepstherapie', zowel de aanpak van Maxwell Jones als
die van Foulkes. Van der Waals is gematigd optimistisch en wijst
op de voor de organisatie van deze therapieen gunstige omstan-
digheid van de `grote homogeniteit van het materiaal, in die zin,
dat alien [de deelnemers, P.s.] vrijwel voor dezelfde moeilijkheden
geplaatst zijn (ex-krijgsgevangenen) [...] Dit verhoogt wel zeker
de therapeutische kansen.

In 1949 vertelt, eveneens in het MGV, de analyticus J. Span-
jaard `iets over groepstherapie in het neurosehospitaal to Auster-
litz', een activiteit van de Militair Geneeskundige Dienst van de
Koninklijke Landmacht. Spanjaards artikel gaat vrij diep in op de
werkwijze zelf (`Duidelijke en scherp omschreven technische
voorschriften bestaan er dus nog niet') en is ook onmiskenbaar
bedoeld als een vorm van voorlichting over de mogelijkheden van
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groepstherapie in therapeutisch en preventief opzicht. In hetzelf-
de jaar meldt de analyticus H. A. van der Sterren, dat men op
het Psycho-Analytisch Instituut in Amsterdam `de waarde der
groepstherapie (heeft) willen toetsen aan een groep studenten, die
voor deze vorm van therapie in aanmerking kwamen. Wij hebben
daarbij terdege ondervonden, hoe moeilijk het is in de burger-
maatschappij een groep to vormen'.

Opvallend is in deze eerste berichten over groepspsychothera-
pie (behalve de onwennigheid bij therapeut en clienten, die ter-
loops gesignaleerd wordt), dat het beginpunt ligt bij `categorale' of
homogene groepen: soldaten en studenten, clienten dus met dui-
delijk gemeenschappelijke kenmerken wat betreft hun maatschap-
pelijke situatie en hun problematiek. Dat was ook in Engeland
en de Verenigde Staten zo. Een opvallend verschil met de meeste
categorale groepen van nu is wel, dat destijds noch het categorale
aspect, noch de vorming van de groep erg veel met de eigen keuze
of de vrije wil van de clienten to maken had. Soldaten en studenten
hadden weinig to kiezen, weinigen van hen zouden in staat geweest
zijn een individuele behandeling to betalen en deze groepsbehan-
deling hoefden zij niet zelf to betalen, een belangrijk voordeel in
een tijd dat er nog geen sprake van was dat voor dit soort behande-
lingen een beroep op ziektekostenverzekeraars gedaan zou kunnen
worden.

Het idee van het werken met een groep aan wat toch vooral als
individuele problemen gezien werden, riep in eerste instantie vele
vragen op, en leek zelfs bijna een contradictio in terminis in een tijd,
dat het nog ongepast werd geacht persoonlijke moeilijkheden in
de openbaarheid to brengen. Spanjaard zegt over de samenstelling
van de groep: `men moet mensen bijeen brengen, die goed met el-
kaar kunnen praten en meevoelen. Daarvoor mogen de leeftijden
en ontwikkelingsniveaux niet to ver uiteenlopen. Gemeenschap-
pelijke ervaringen zijn een voordeel... Het is daarentegen niet
aanbevelenswaard mensen met dezelfde ziektebeelden en dus ook
karakters bij elkaar to plaatsen'. De laatste formulering suggereert
een wat erg rechtlijnige - uiteraard sterk psychoanalytisch bepaal-
de - opvatting over de ontwikkeling van de persoonlijkheid, die
nu nog maar door weinigen zo onverkort gedeeld zou worden,
maar in de eerste opmerkingen klinkt door, hoe lapidair ook gefor-
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muleerd, dat er ook bijna 50 jaar geleden al onzekerheid bestond
over de beste samenstelling van groepen in groepstherapie. De
mogelijkheid van de heterogene groep - mensen die maatschap-
pelijk weinig met elkaar to maken hebben - wordt wel onder ogen
gezien, maar tegelijkertijd verworpen omdat de enige reden om
zo'n sociaal experiment uit to voeren de gemeenschappelijkheid
van hun pathologie zou zijn en dat lijkt geen goede basis voor een
groep. Spanjaard kiest voor een homogene groep met een zekere
mate van heterogeniteit in de psychische problematiek. Anderen
zullen later juist wel een goede basis voor psychotherapie zien in
de keuze voor een heterogene groep met een zekere mate van
homogeniteit in de problematiek.

In de begintijd zal het zeker nog geen bewuste keuze zijn ge-
weest om to spreken van `groepstherapie' en niet van `groepspsy-
chotherapie'. Later krijgt dat verschil een meer programmatisch
karakter en hecht de belangrijkste specialistische vereniging er
ook zeer aan bekend to staan als de Vereniging voor Groepspsy-
chotherapie. Het accent ligt op de psychotherapie en op het indi-
vidu-in-psychotherapie, in of met behulp van de groep. Het
begrip groepstherapie legt meer de nadruk op her `groepswerk'
zelf, op de therapie van de groep als geheel door de groep als
geheel. Het probleem is dan niet dat het zo `moeilijk is in de bur-
germaatschappij een groep to vormen', integendeel, bet verlangen
daarnaar lijkt zelfs nauwelijks meer to verzadigen.

3. DRIE ONTWIKKELINGSLIJNEN

Wanneer we terugkijken op de geschiedenis van een halve eeuw
ervaring op het gebied van de groepsbenadering in de psychothe-
rapie, kunnen we in de oorsprong en de ontwikkeling ervan drie
verschillende lijnen onderscheiden: een pragmatische, een nor-
matieve en een theoretische. De pragmatische lijn vindt zijn begin-
punt in de constatering, dat het fysiek en financieel onmogelijk is
iedereen die daar behoefte aan heeft, op individueel niveau ade-
quaat psychotherapeutische hulp to bieden. De behandeling van
individuele patienten in groepen (pas later is er ook echt sprake
van groepsbehndeling in de meer strikte zin van het woord) blijkt
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bovendien in veel gevallen sneller to verlopen en zelfs effectiever
to zijn: bet accent verschuift zo al van de groep als faciliteit naar de
faciliterende werking van bet groepsproces. De pragmatische lijn
is geleidelijk steeds meer gaan samenvallen met de theoretische
lijn van de therapeutische waarde van de groep zelf, al zal er tussen
de verschillende scholen en benaderingen altijd onenigheid blij-
ven bestaan over de juiste verhouding tussen de beide elementen.

In de normatieve lijn wordt de binding aan de groep en de socia-
le controle door de groep als een bescherming van het individu
gezien tegen de atomiserende werking van de moderne samenle-
ving en tegen de gevaren van bewuste manipulatie van bet indivi-
du als deel van de massa. De groep en de groepsmoraal hebben
een preventieve werking ten aanzien van de invloeden die de gees-
telijke gezondheid bedreigen. De normatieve lijn lijkt uit de mo-
derne groepspsychotherapie in strikte An verdwenen to zijn, maar
is binnen het groepswerk als zodanig nog steeds aanwezig, zij het
dat bet retorische jasje wat strakker van snit is geworden. De nor-
matieve lijn als de schepping van een eigen wereld van waarden en
normen, heeft in de meer zuivere psychotherapeutische benade-
ring vooral een instrumenteel en experientieel karakter gekregen:
bet maakt de individuele groepsleden bewust van hun betrokken-
heid ten opzichte van elkaar en vormt zo als het ware een bijna
natuurlijke oefening van de wijze waarop mensen betekenis voor
elkaar hebben en samen een wereld van gemeenschappelijke sym-
bolen opbouwen. In de meer als groepstherapie to beschouwen
benaderingen Iigt de nadruk juist op de inhoud van de gedeelde
cultuur: wat in groepspsychotherapie vooral een formeel karakter
heeft (de grammatica van het groepsleven), wordt hier veel mate-
rieler van aard. De groep en de groepscultuur worden dan een
doel in zich, een ontwikkeling die vooral duidelijk zichtbaar is in
psychotherapeutische gemeenschappen en verslavingsklinieken,
maar ook in bepaalde nieuwe religieuze bewegingen en centra voor
persoonlijke groei.

Naarmate groepen homogener zijn, is de kans groter dat zij
sterker normatief van karakter worden. In het algemeen kan ge-
zegd worden dat groepen uit zichzelf de neiging hebben homoge-
niteit to genereren. Dat is in groepspsychotherapie een serieus
probleem, omdat het daar uiteindelijk niet gaat om de definitieve
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socialisatie tot lid van een psychotherapiegroep. De psychothera-
piegroep is juist bedoeld om oude socialisatieproblemen to boven
to komen. Dat is niet gemakkelijk en de groepsbenadering heeft in
dat kader dan ook bijna het karakter van een paradoxale benade-
ring, van een gevaarlijke interventie die goed bewaakt moet wor-
den.

Uitgangspunt voor de theoretische lijn is dat her functioneren
van de groep, het functioneren in de groep en her functioneren
met de groep kenmerken en kwaliteiten hebben die in de individu-
ele behandeling niet tot hun recht komen. De bijzondere thera-
peutische mogelijkheden van de groep hebben in de ontwikkeling
van de groepsbenadering steeds meer aandacht gekregen en zijn
nu het dominante thema van de groepspsychotherapeutische lite-
ratuur geworden: het gaat om het scheppen van de beste condities
voor her meest gewenste therapeutische resultaat.

4. HOMOGENE EN HETEROGENE GROEPEN

De drie ontwikkelingslijnen hebben ook consequenties gehad
voor de typologie van de groepen zelf: homogeen (categoraal) of
heterogeen (algemeen), en dat weer zowel wat betreft de aard van
de problematiek als wat betreft de kenmerken van de patienten. In
een matrixmodel kan dan onderscheid gemaakt worden tussen
groepen met homogene patienten met homogene problemen,
heterogene patienten met homogene problemen, homogene pa-
tienten met heterogene problemen en ten slotte heterogene
patienten met heterogene problemen. Uiteraard moet in ieder
specifiek geval goed omschreven worden wat men onder homo-
geen en heterogeen verstaat. In de begintijd van de groepspsycho-
therapie zal men een naar sekse gemengde groep nog als uiterst
heterogeen hebben beschouwd, tegenwoordig zal het mede van de
problematiek (en dus ook wat men daar via de groep mee wil doen)
afhangen of men dat verschil nog relevant vindt.

Groepen van patienten met homogene kenmerken en homoge-
ne problemen zijn het gemakkelijkst to vormen, voorzover ze zich-
zelf al niet vormen. Homogene groepen, zeker als ze onder leiding
staan van iemand die dezelfde sociale kenmerken als de groepsle-
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den heeft (vrouw, homoseksueel, geweldslachtoffer, [ex-]verslaaf-
de), nemen bijna onvermijdelijk een sterk normatief karakter aan
door het gezamenlijk ontwikkelen van een `wij-zij'-perspectief op
de buitenwereld. En zij zullen al snel to kort schieten in bet strikt
psychotherapeutische vlak: de gelijkheid van de groep en het
(morele) gelijk van de groep leiden gemakkelijk tot een zekere
`gelijkschakeling' van het individu als lid van de groep. De homo-
geniteit is dan niet alleen bet uitgangspunt om de problemen to
kunnen bewerken, maar wordt ook een doel op zich, binnen of
buiten de groep.

Naarmate bet karakter van groepen, zowel wat de sociale ken-
merken als wat de problemen betreft, heterogener is, zijn ze min-
der gemakkelijk to vormen en vormen ze zich zeker minder ge-
makkelijk zelf. De heterogeniteit strekt zich dan per definitie ook
uit over de leiding van de groep. De groepsmoraal blijft meestal
beperkt tot de momenten waarop de groep bijeen is en tot de ver-
bale steun voor individuele groepsleden, die bijvoorbeeld buiten
de groep moeilijkheden ondervinden. Het accent komt dan als
vanzelf meer to liggen bij de theoretische, dat wil zeggen strikt
psychotherapeutische lijn. In de praktijk blijkt de volgorde zo to
zijn dat de psychotherapeutische lijn bet eerst komt (oorzaak en
aanleiding voor de groep is), dat daarna de pragmatische lijn een
rol gaat spelen (de deelname aan een specifieke, vaak al bestaande
groep) en dat ten slotte de normatieve lijn aan de orde komt (het
ontwikkelen van een gemeenschappelijkegroepscultuur).

De discussie over de wenselijkheid van bet vormen van vooral
homogene of juist meer heterogene groepen wordt vooral bepaald
door bet bijzondere en vanuit psychotherapeutisch gezichtspunt
ook riskante - want zowel krachtige als weerbarstige - karakter van
de homogene benadering, zeker wanneer het gaat om de combina-
tie van homogene sociale kenmerken en homogene problemen. De
controverse At vooral in de wijze van benaderen van de groep. In
feite gaat bet om de vraag of bet werken met homogene groepen
qua methode en resultaat psychotherapie in de strikte An van het
woord is (en kan zijn) of in de ruimere zin van het woord als psy-
chotherapie-achtig groepswerk dient to worden beschouwd. Als
het psychotherapie is, ligt bet accent op de bewerkstelliging van
specifieke intrapsychische effecten bij ieder groepslid afzonder-
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lijk; als het psychotherapie-achtig groepswerk is, ligt het accent op
de mogelijkheden van de therapeut het groepsproces in de hand
to houden en waar nodig bij to sturen. Samengevat en onvermijde-
lijk ook versimpeld gaat het om het verschil tussen psychotherapie
als methode om een op verandering gerichte relatie systematisch
to hanteren en psychotherapie als instrumentarium, als gereed-
schapskistje waaruit naar believen een greep kan worden gedaan.
In het eerste geval wordt psychotherapie ingezet, in het tweede
geval psychotherapie gebruikt.

5. HET BIJZONDERE KARAKTER VAN

DE THERAPEUTISCHE GROEP

De pragmatische lijn neemt, zo lijkt het, de groep op de koop toe,
de normatieve lijn heeft haar hoop gevestigd op de groep en de
theoretische lijn gelooft in de groep als therapeutisch medium.
Wat de verschillende lijnen verbindt en wat na een halve eeuw ook
niet meer verbaast, is het gemak waarmee de sociale mogelijkheid
van iets als een therapeutische groep verondersteld wordt. Pas de
confrontatie met mensen uit andere culturen doet hulpverleners
elke keer weer beseffen dat het eigenlijk heel bijzonder is dat men-
sen tegenover anderen vrij willen en kunnen spreken over wat hen
beweegt, en dat het werkelijk heel bijzonder is dat zij dat ook wil-
len doen ten overstaan van meerdere en willekeurige anderen. De
openbaarmaking van wat in bijna alle culturen als prive of in ieder
geval als schaamtevol gezien wordt, is een stap die in de moderne
westerse samenleving inmiddels zo ruim gezet is, dat er gesproken
kan worden van een cultuur van het `bekennen', zoals Michel
Foucault (1976) het genoemd heeft. Laten zien wie je bent door
uit to spreken wat je voelt en vooral ook wat je aangedaan is, heeft
in de psychotherapie zijn incest intensieve en in het interview en
de emotie-televisie zijn meest extensieve vorm gevonden.

Het behoort niet tot de taak van de sociologie om de aanvaard-
baarheid of zelfs maar de vanzelfsprekendheid van deze culturele
vormen to betwijfelen, maar wel om erop to wijzen dat wat inmid-
dels vanzelfsprekend, mogelijk zelfs de natuurlijkste zaak van de
wereld lijkt, toch allereerst als een culturele prestatie, een inventie
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en een innovatie tegelijk, gezien moet worden. Psychotherapie en
zeker groepspsychotherapie zijn naar hun aard kunstprodukten,
om niet to zeggen `abstracte kunst'-produkten, alleen denkbaar in
een hoog ontwikkelde samenleving met een hoge graad van indivi-
dualisering.

Het typische kenmerk van de psychotherapeutische groep -
niet van binnenuit gezien, maar er van buitenaf tegen aankijkend -
is dat bet bier een historisch volstrekt unieke en uitermate artifi-
ciele situatie betreft die zichzelf als de natuurlijkste zaak van de
wereld tracht voor to stellen. De therapeutische groep is echter
niet natuurlijker of, beter gezegd, niet minder onnatuurlijk dan de
analytische interactie, die door haar ruimtelijke arrangement (de
onzichtbare analyticus, de liggende houding van de patient, de
strikte afspraak ten aanzien van de tijd) nu eenmaal veel meer als
zodanig opvalt. De Swaan (1979) heeft de invoering van de analy-
tische regels van de vrije associatie en de onthouding van iedere
vorm van gedrag in relatie tot de associaties als een `sociale nul-
situatie' aangeduid en tegelijk Freuds `grootste sociologische ont-
dekking' genoemd. Zo'n vorm van interactie bestond tot dan toe
nog niet.

De invoering van de groepspsychotherapie als uitvloeisel van
de ontwikkeling van de psychoanalyse is dan weliswaar geen echte
ontdekking meer in de zin van de ontwikkeling van een heel nieu-
we interactievorm, maar zij is wel to beschouwen als de belangrijk-
ste vernieuwing van Freuds oorspronkelijke inventie. De onder-
kenning van de groep als groep is opnieuw to beschouwen als het
onder ogen zien van de mogelijkheid van een `sociale nul-situatie',
waarin de vorm de lege ruimte voor een vrije interactie beperkt.

De ontdekking van de mogelijkheden van de groep en de groei-
ende waardering ook voor de groep als principe om bepaalde indi-
viduele, maatschappelijke of organisationele doeleinden to berei-
ken, houdt een opvallende correctie in op een verwachting die aan
bet begin van deze eeuw nog heel anders gericht was, en waarin
vooral vrees doorklonk voor het verdwijnen van juist die kwalitei-
ten, die we zijn gaan herkennen als constitutief voor de groep.
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6. MENS EN MASSA

Na de Eerste Wereldoorlog zien we bij veel psychologen, sociolo-
gen en filosofen een groeiende fascinatie voor het verschijnsel
massa. Overheersend is het cultuurpessimistische beeld van een
samenleving van stuurloze en richtingloze individuen, die zich
gezamenlijk als massa laten aanspreken: het beeld van een samen-
leving zonder intermediaire structuur van maatschappelijke net-
werken. Freud heeft er een belangrijk essay aan gewijd, Massen-
psychologie and Ich-Analyse (1921) en Elias Canetti heeft zelfs een
groot deel van zijn leven gewijd aan het fenomenologische onder-
zoek van de macht (Masse and Macht, 1960). In bcide werken - en
in het werk van vele anderen, zoals bijvoorbeeld in Nederland
Johan Huizinga - ontbreekt het concept van de groep vrijwel
geheel. Dat komt, omdat de groep toen nog niet los kon worden
gezien van haar specifieke historische verschijningsvorm, die door
de modernisering van de samenleving nu juist zo bedreigd leek: de
stam, de familie, het gezin, de werkplaats, het kleine dorp. Juist de
historische verschijningsvorm van de groep leek garant to staan
voor de structuur, samenhang en orde in de samenleving, garant
ook voor de ontwikkeling en bewaking van een normenstelsel. Alle
moraal is groepsmoraal, luidde het beroemde adagium van Emile
Durkheim en ook hij zag in de ontwikkeling van de moderne
samenleving de moraal ten onder gaan. Waar continulteit en tradi-
tie verdwijnen, blijft alleen nog ruimte over voor manipulatie en
egoisme.

De ontdekking in de jaren dertig - mede onder invloed van de
opkomende sociale en organisatiepsychologie - van de mogelijk-
heid van een groep an and fur sich', zonder een andere vorm dan
die van het samenzijn en de enkele voorwaarden die daarmee ver-
bonden zijn, betekende een breuk met het traditionele burgerlijke
denken, dat cultureel elitair en sociaal sterk hierarchisch was. Bij
een aantal auteurs voltrok zich tegelijk met dit afstand nemen een
overgang van cultuurpessimisme naar sociaal optimisme. Er ont-
stonden zelfs hehoorlijk hoog gespannen verwachtingen ten aan-
zien van de toekomst, juist in de jaren van crisis en oorlog groeide
ook weer de hoop. De socioloog Karl Mannheim wisselde bijvoor-
beeld onder de noemer `Mass Education and Group Analysis'
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(een hoofdstuk in zijn boek Diagnosis of our time, 1943) duidelijk
van perspectief. Onder uitdrukkelijke verwijzing naar experimen-
tele vormen van psychoanalytische groepstherapie schetst hij de
positieve betekenis van de groep als versterker van de weerstand
van bet individu tegen moreel en ideologisch slechte invloeden,
tegen het totalitarisme dat juist gediend is bij atomisering en
massificatie. Not every grouping of the many is a mass or crowd.
It is important to notice at this point that groups with definite func-
tions and inner articulation do not lower but raise the mental level
of their members...' Via de groep is bet mogelijk het individu
weer to verheffen, hem weer een moraal en een doel in het leven to
geven. Voor Mannheim is bet groepswerk vooral van belang als
instrument ter bevordering van maatschappelijke (her)integratie
door (re)educatie. The great psychological and sociological pro-
blem in the future, is therefore, how to organize inarticulate mas-
ses and crowds into various forms of groups, each with a different
influence in forming personality.'

Mannheim onderkende de eigen betekenis van de groep en de
invloed van de groep op bet individu, en ook bet eigen karakter
van groepsprocessen. Zo wijst hij op aspecten als `collective relea-
se', `sharing' en zelfs op de betekenis van bet gezamenlijk opheffen
van individuele schuldgcvoelens (een element dat door de psycho-
analyticus Wisdom [1985] wordt beschouwd als bet motief bij uit-
stek voor groepsvorming). Mannheim was echter to veel socioloog
om de groepsbenadering niet in de eerste plaats to zien als een
mogelijkheid om specifieke achterstandssituaties op to heffen en
bijzondere maatschappelijke problemen op to lossen. Hij be-
schouwde de groep als een instrument van sociale verandering,
werkend door middel van persoonlijke verandering als resultaat
van bet proces van groepsvorming. `Wo Es war, soll Ueber-Ich
werden', lijkt hij to zeggen en hij zegt bet ook bijna letterlijk zo.

Impliciet dacht Mannheim zeker in termen van heterogene en
homogene groepen. Het ging hem om (re)educatie en (her)inte-
gratie van specifieke categorieen individuen en het is zeker niet
toevallig dat hij daarbij wijst op de belangrijke rol van de `educa-
tionist' en de `social worker'. In feite dacht Mannheim meer in
termen van beinvloeding van vertegenwoordigers van bepaalde
gedepriveerde maatschappelijke categorieen dan in groepsdyna-
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mische termen; hoewel hij op de hoogte was van de psychoanalyti-
sche groepstherapie, bleef het ook voor hem moeilijk zich de
groep als louter groep voor to stellen. Een emancipatorisch per-
spectief ontbreekt bij hem overigens zeker niet: het gaat om de
schepping van een rationelere, rechtvaardigere en gezondere
samenleving. In een wat andere context vinden we veel van deze
gedachten ook nu nog terug bij de propagandisten van de catego-
rale groep, vooral als het gaat om de emancipatie van achtergestel-
de groepen in de samenleving.

7. KENMERKEN VAN DE THERAPEUTISCHE GROEP

De therapeutische groep is een constructie, die mogelijk is gewor-
den door de herkenning en erkenning van de kwalitatieve omslag
die ontstaat door bepaalde vormen van maatschappelijke binding
en samenhang. Deze vormen zijn toegedeeld aan de categorie
`groep' en vervolgens - niet bewust gepland of gezocht, maar vol-
gens het serendipity-principe - is de groep zelf een maatschappe-
lijk verschijnsel geworden, los van historische bindingen, los van
het principe van de arbeidsdeling in dienst van het groepsdoel, los
ook van een overgeleverde moraal. In de constructie van de thera-
peutische groep heeft de groep als het ware zijn semantische com-
ponent verloren; wat overblijft is de syntaxis van het groepsfunc-
tioneren.

Sociologisch gezien bezit de therapeutische groep in vergelij-
king met de gewone groep enkele opvallende en unieke elemen-
ten. Allereerst is de groep bedoeld als een instrument ten behoeve
van ieder afzonderlijk groepslid, om die reden is de groep in het
leven geroepen en dat is ook de enige reden van bestaan van de
groep. De groepsleden zijn geen instrument voor de groep als
geheel en staan ook niet in dienst van de verwerkelijking van een
buiten henzelf liggend groepsdoel. Daaruit volgt dat de groep in-
dividueel-functioneel is (je gaat weg, als de groep haar functie
heeft vervuld). De groep is een doorgangshuis, je komt er niet om
er to blijven en om er `lid' van to worden. De bedoeling is juist dat
je dankzij deze groep beter in staat zult zijn deel uit to maken van
`real life'-groepen.
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Als we de psychoanalyse beschouwen als een bewaakt gesprek
van de client met zichzelf in de vorm van een bekentenis zonder
schuld en zonder veroordeling of straf, dan kan de groepspsycho-
therapeutische situatie beschouwd worden als een bewaakt ge-
sprek van clienten met elkaar in de vorm van een openbaarmaking
van de eigen persoon, van een bijna publiek bekennen, zonder dat
dit maatschappelijke consequenties voor het individu of sancties
van groepsleden buiten de groep tot gevolg heeft. Dat maakt deze
groepen zo bijzonder, want in de alledaagse werkelijkheid zijn
groepen helemaal niet op onderlinge bekentenis en openbaarma-
king gericht en behoren sancties uiteraard wel tot hun vaste reper-
toire. De groep is normaal gesproken beslist niet gericht op het
geven van ruimte aan ieder van de individuele leden om elkaar ten
eigen nutte to gebruiken. Integendeel, het gaat er juist om dat het
individu zijn plaats weet in de groep en dat ieder individu zich
inzet voor de groep en haar doeleinden. De groep gaat voor en de
moraal van de groep gaat boven het individuele gevoel.

De tad voor de groep is beperkt en zeker beperkter dan voor de
meeste groepen: therapeutische groepen - afgezien van de groep
in de intramurale setting (de therapeutische gemeenschap) -
duren meestal niet langer dan twee uur en hebben meestal ook
geen hogere frequentie dan een keer per week gedurende bijvoor-
beeld een of twee jaar. Bovendien is de tijd voor de groep afhanke-
lijk van afspraken. Daarbuiten en daarnaast bestaat de groep niet.
Daar hangt direct mee samen, dat de groep als het ware een mora-
torium kent: niets wat binnen de groep gezegd wordt, heeft gevol-
gen buiten de (tijd van de) groep, niets leidt tot verplichtingen van
groepsleden ten opzichte van elkaar of tot maatschappelijke sanc-
ties. Alles is openbaar en geheim tegelijkertijd. In de groep is het
proces belangrijker dan (het volgen van) procedures. De groep is
immers zelf de procedure. Het individuele gevoel is belangrijker
dan de groepsmoraal (in feite is de verwerving en acceptatie van
dat inzicht de essentie van de therapeutische groepsmoraal).

De leider was er al voor de groep er was en maakt per definitie
geen deel uit van de groep. De leider laat zich door de groep niet
gebruiken en gebruikt ook zelf de groep niet (dat voorrecht is
alleen de individuele groepsleden gegeven). De leider let op het
individuele belang van ieder van de groepsleden, een belang dat
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per definitie buiten de (tijd van de) groep ligt. Alleen al de bijzon-
dere rol van de leider, de therapeut (of het therapeutenkoppel),
laat zien dat de therapeutische groep van een volstrekt andere orde
is dan de `real life'-groep.

In meer of mindere mate zijn de hier besproken kenmerken bij
alle therapeutische groepen aan to treffen, maar de meest zuivere,
dat wil zeggen meest syntactische en minst semantische vormen
zijn to vinden bij de heterogene, dus niet-categorale groepen.
Heterogene groepen zijn sociologisch gezien abstracter en forme-
ler dan homogene groepen. Bij homogene of categorale groepen is
vaker sprake van echte groepsdoelen, bet groepslidmaatschap
strekt zich veelal ook buiten de groepstijd uit, de groepsleider is
vaker deel van de groep (of zou dat gemakkelijk kunnen zijn) en
heeft niet zelden ook een maatschappelijke voorbeeldfunctie. In
het algemeen is de syntactische zuiverheid bij homogene groepen
minder belangrijk, omdat de functie van de groep minstens ten
dele een andere is dan bij heterogene groepen.

8. VOORWAARDEN VOOR GROEPSTHERAPIE

Groepstherapie veronderstelt de mogelijkheid de eigen persoon
en die van ieder ander los to kunnen zien van zijn omgeving en van
maatschappelijke bindingen. Wie zijn eer niet to na wil (laten)
komen, wie niet de schaamte voorbij kan gaan, wie de solidariteit
met de familie of de groepen `buiten' niet (tijdelijk) kan opgeven,
wie geen afstand wil nemen van zijn maatschappelijke positie, zal
groepstherapie niet kunnen verdragen. Anders gezegd, samenle-
vingen. waar dit soort principes heilig zijn, zullen aan groepsthera-
pie geen plaats kunnen bieden. In zulke samenlevingen kunnen
individuele leden zich niet vrijmaken, omdat zij door hun eigen
normen en door de vrees voor de sancties van de zijde van de
anderen worden tegengehouden.

Of bet nu om heterogene of homogene groepen gaat, groeps-
therapie is sociologisch gezien alleen maar denkbaar in een situ-
atie, waarin mensen elkaar als gelijk en gelijkwaardig kunnen zien.
In de praktijk wordt dit principe als probleem opgelost bij de
selectie voor de therapie, maar het is duidelijk dat bet voor verte-
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genwoordigers van verschillende sociale klassen, laat staan stan-
den of kasten, moeilijk tot onmogelijk kan zijn elkaar als gelijke of
als gelijkwaardig to zien. Datzelfde kan ook gelden voor verschil-
len in ras, sekse, seksuele geaardheid, religieuze overtuiging of
welk ander belangrijk maatschappelijk onderscheidend kenmerk
ook, zelfs wanneer de beleving van een dergelijk verschil politick
als niet correct wordt beschouwd.

In de moderne samenleving worden problemen van gelijkheid
en gelijkwaardigheid vooral gevoeld als een tekort aan erkenning
(en dus niet als een teveel aan verschil). Dat is met name bet geval
bij verschillen in sekse, ras, seksuele voorkeur, culturele achter-
grond, leeftijd en mate van handicap. Waar een tekort aan erken-
ning bestaat en er dus sprake is van een gevoel van achterstelling
ten opzichte van waar men recht op meent to hebben in een
samenleving die gelijkheid en gelijkwaardigheid hoog in bet vaan-
del voert, ligt de vorming van homogene groepen in het bijzonder
voor de hand als uitdrukking van een streven naar emancipatie,
verhoging van de zelfwaardering en versterking van de maat-
schappelijke positie. Groepstherapie is alleen mogelijk wanneer
bet leven van mensen niet volledig en onveranderlijk in groepsle-
ven gestold is. Mensen moeten zichzelf en elkaar in eerste instan-
tie kunnen beleven als onafhankelijke individuen.

Een belangrijke voorwaarde voor de realiseerbaarheid van
groepstherapie in ieder individueel geval is, dat de leden van de
groep niet buiten de groep op enigerlei wijze van elkaar afhanke-
lijk zijn. Er mag geen sprake zijn van `reele' machtsrelaties, van
gezagsverhoudingen, seksuele relaties of affectieve bindingen.
Deze regel behoeft nauwelijks verdere toelichting, toch is bet inte-
ressant om to bedenken dat het ook hier niet om een vanzelfspre-
kendheid gaat, maar om een moeizaam uit ervaringsgegevens ont-
stane `ontdekking' uit de wereld van de psychoanalyse. Freud zag
er nog geen been in zijn dochter Anna to analyseren, nu zou nie-
mand zoiets nog in zijn hoofd halen. Freuds Nederlandse leerling
August Starcke verbaasde zich nog over de problemen die hij
ondervond in de analyse van zijn baas, de geneesheer-directeur
van de Willem Arntsz Hoeve, een psychiatrisch ziekenhuis
(Bulhof 1983). Het is een verbazing, die nu moeilijk begrepen kan
worden, omdat het zo evident lijkt dat mensen die niet `vrij' tegen-
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over elkaar staan, ook geen vrijheid zullen voelen in een situatie
die daar wel voor bedoeld is.

Een laatste belangrijke voorwaarde voor de mogelijkheid van
groepstherapie is dat de deelnemers ook in staat moeten zijn tot
een zekere mate van zelfreflectie en elkaar in die hoedanigheid ook
moeten kunnen accepteren. Er moet een zekere waardering zijn
voor het eigen en andermans gevoel, een zekere mate van accepta-
tie ook van ambivalentie in dat gevoel, vooral echter een besef van
de relevantie van de aandacht voor het gevoels- en driftleven.

Groepstherapie is, zoals blijkt uit de randvoorwaarden, bij uit-
stek geschikt voor `moderne mensen'. Dat zijn mensen, die in hun
bestaan niet meer samenvallen met de groepen waarvan ze deel
uitmaken, en die in staat zijn tot een zekere distantie ten opzichte
van de maatschappelijke rollen die ze vervullen. Ze zien zichzelf
als meer en anders dan ze zich voor het oog van de wereld presen-
teren, tegelijkertijd is er een sterk gevoel dat dit meer en anders
niet buiten ofboven, maar binnen de eigen persoon blijft.

`Moderne mensen' leven in een wereld waarin de intermediaire
structuren (gezin, familie, stand, kerk, dorp) hun dominantie ver-
loren hebben en het individu enerzijds individueler en subjectie-
ver, dus meer zichzelf, is geworden, maar anderzijds ook in toene-
mende mate onderworpen raakt aan abstracte en rationele princi-
pes die zijn leven ordenen (wetgeving bijvoorbeeld). Het individu
wordt dus tegelijkertijd zowel minder als meet gelijk aan anderen.
Het kwantitatieve individualisme van de gelijkheid van allen met
allen gaat samen met en leidt zelfs tot het kwalitatieve individu-
alisme van het onderstrepen van de eigen bijzonderheid, van dat
wat de eigen persoon onderscheidt van andere mensen (Schnabel
1983). Het pessimisme van de `atomisering' en `massificatie' van
de moderne mens wordt hier niet vervangen door het optimisti-
sche perspectief van de `homo ludens', maar door een andere
waardering van de gevolgen van het verloren gaan van de interme-
diaire structuren en de potenties die daardoor vrijkomen.
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9. PRINCIPE EN PRAKTIJK

Deze discussie lijkt zeer ver verwijderd van de vraag naar de rela-
tie tussen homogene en heterogene groepstherapie. De verbin-
ding is echter toch vrij direct. Uitgangspunt voor de heterogene
groep is het kmantitatieve individualisme, de fundamentele gelijk-
heid van mensen, die het mogelijk maakt in de groep individuele
verschillen tot uitdrukking en ontwikkeling to brengen. In de klas-
sieke groepspsychotherapie is een praktijk van heterogeniteit geba-
seerd op het principe van de homogeniteit: de abstracte solidariteit
van alle mensen met elkaar in het besef van de fundamentele
gelijkheid van iedereen.

In de categorale groepstherapie is het uitgangspunt het kmali-
tatieve individualisme, de fundamentele `onvergelijkbaarheid' van
ieder mens, die het mogelijk maakt met vergelijkbare onvergelij-
kelijken een verbinding aan to gaan. In de categoralegroepstherapie
is een praktijk van homogeniteit gebaseerd op het principe van de
heterogeniteit: het anders zijn dan de anderen, die geen deel uitma-
ken van de groep, omdat ze uitgesloten zijn van de concrete solida-
riteit van het gemeenschappelijke kenmerk.

De concrete solidariteit van de categorale groep is - en dat is
weer het moderne - gebaseerd op kenmerken van het individu:
uiterlijke kenmerken, innerlijke kenmerken, vergelijkbaarheid van
levenssituatie, overeenkomsten in problematiek, overeenkomsten
in levensgeschiedenis. Het gaat steeds om het eigen gedetermi-
neerd zijn, dat niet meer origedaan gemaakt kan worden (van het
feit zelf is geen bevrijding meer mogelijk), maar wel overwonnen
kan worden (de gevolgen van het feit worden zelf geschiedenis) of
tot overwinning gemaakt (het feit wordt als keuze een toekomst-
perspectief). In het eerste geval gaat het om een normalisering van
`verleden' Teed, waardoor de toekomst weer gewoon tegemoet kan
worden getreden; in het tweede geval gaat het om de normalise-
ring van huidig lijden, dat uitgangspunt wordt voor de verwerke-
lijking van een nieuwe, positieve identiteit, die ook een nieuw per-
spectief op de toekomst biedt. Het overwinnen van het verleden
is het duel van de categorale accommodatiegroep. Beide typen
worden hier eerst afzonderlijk besproken en daarna gezamenlijk
bezien in het licht van de `algemene' psychotherapiegroep.
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10. DE EMANCIPATIEGROEPEN: STREVEN NAAR
DE OVERWINNING

De categorale groepen die in het teken staan van de `overwinning'
worden gedreven door een emancipatorisch elan, een streven naar
een fundamentele verbetering van de maatschappelijke positie van
de groepsleden met behoud van specifieke en tot nu toe maat-
schappelijk gediscrimineerde kenmerken. Typisch voor het eman-
cipatorische elan is ook de polemische grondtoon ten opzichte van
bijvoorbeeld die therapeuten en therapeutische stromingen, die
gezien worden als ambivalent of negatief ten opzichte van het to
emanciperen kenmerk.

Emancipatiegroepen vertonen een sterk `reeducatie'-moment
op basis van de authenticiteit van het eigen gevoel gerechtvaardigd
to zijn (`het gelijk At in mij') en met als doel de verwerving van een
nieuwe identiteit, waarin dit gelijk normatief verankerd figt en
positief gewaardeerd wordt. Claessens (1970, p. 171) wijst op de
functie van de groep ter `Aufhebung' van de `Gebrochenheit oder
Zwiespaltigkeit des Menschen'. In de groep wordt de mens `rich
selbst verstandlich' en daarmee ook `selbstverstandlich'. De groep
bevestigt hem in wie hij `werkelijk' is en dat is met name in eman-
cipatoire groepen zeer duidelijk het geval: via het morele principe
van de `vrijheid tot' zelfontplooiing wordt gewerkt aan de `vrijheid
van' de onderdrukking door de regels van de groepen waar men
oorspronkelijk bij heeft gehoord.

In aansluiting bij Gersons (1981), die in het kader van de rol-
en crisistheorie de functie van de ondersteuningsgroepen bij
rouwverwerking als het vehikel van de roltransitie beschreef, zou
men bij de emancipatoire groepen van een identiteitstransitie kun-
nen spreken. De leden van de groep verwerven een nieuwe identi-
teit, als `feministe', als `flikker', als `alcoholist', om enkele van de
bekendste voorbeelden to noemen. Hoewel de categorie die de
identiteit gaat bepalen (sekse, seksuele voorkeur, verslaving) als
keuze op zich iets willekeurigs en vooral ook iets onvolledigs heeft
(het zijn deelkenmerken, die tot de kern van de nieuwe identiteit
worden verheven), is bet nooit een kenmerk dat willekeurig door
wie kan worden aangenomen, in het algemeen zelfs niet zal wor-
den gezocht. Het gaat om een meegekregen of verwerven stigma,
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dat in bet transitieproces heilig verklaard wordt: de bevrijding uit
de ban van de discriminatie en de vrijheid tot beleving van wie
je werkelijk bent (in bet geval van de alcoholist gaat bet hier overi-
gens wel om een zeer paradoxale vrijheid - leven zonder alcohol
omdat je alcoholist bent - als identiteit een mengvorm tussen
`overwinnen' en `overwinning').

In emancipatiegroepen is sprake van de bewuste ontwikkeling
van een nomos (Berger en Kellner 1965), van een eigen ideologie,
een eigen visie op de wereld met eigen omgangsvormen en een
eigen moraal. Aanvankelijk nog heel vluchtig en weinig ontwik-
keld, maar geleidelijk zich steeds meer verstevigend en ook steeds
meer omvattend en sterker verplichtend. Typerend voor de eman-
cipatoire groep is ook dat de `nomos' in de groep ontwikkeld of
geleerd wordt, maar niet tot de groep beperkt blijft: de leden van
de groep dragen de ideologie uit, in hun eigen leven en in de om-
gang met anderen. De groepsleider is de instructeur van de
`nomos', en tegelijkertijd is hij er ook de exemplarische realisatie
van: hij is het voorbeeld bij uitstek en in die betekenis vaak ook
meer bron van imitatie dan van identificatie.

Voor een goed begrip van de verhouding tussen groepsleden en
de therapeut is bet verhelderend om juist bij dit type groepen even
stil to staan bij de mogelijkheid dat de groepsleider zelf niet de
nagestreefde identiteit bezit: een man als (eider van een feministi-
sche groep, een hetero als leider van een homogroep. Het is duide-
lijk dat dit niet kan, omdat bet dan bij uitstek gaat om de vertegen-
woordiger van de men zich tegen keert of die men
achter zich probeert to laten, soms zelfs om een vertegenwoordi-
ger van de categorie die verantwoordelijk wordt geacht voor de
eigen stigmatisering. De fantaseervrijheid is in de relatie tot de
groepsleider in dit type homogene groepen zeer beperktt en zal
bovendien al gauw als bedreigend - voor beide partijen - beleefd
kunnen worden.

Het doel en het perspectief van `overwinnings'- of emancipa-
tiegroepen is van tevoren al duidelijk: bet gaat om het verwerven
en bevestigen van een nieuwe identiteit, die als kenmerk of stigma
al aanwezig is en zowel bet selectie- als indicatiecriterium voor
deelname aan de groep vormt. Het gaat niet - althans zeker niet in
de eerste plaats - om bet verwerven van een identiteit als lid van
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de groep, maar als vertegenwoordiger van een maatschappelijke
categorie. Het groepslidmaatschap leidt daar als het ware voor op.

De beperkingen van de emancipatiegroep zijn daarmee na-
tuurlijk ook duidelijk. Angst, twijfel, ambivalentie, jaloezie, haat
en dergelijke zijn hier geen normale en to bewerken aspecten van
her gevoelsleven van de groepsleden afzonderlijk en ten opzichte
van elkaar of van de groepsleider, maar directe bedreigingen van
de solidariteit en de eenheid van de groep, een bewijs bovendien
van de kracht van de onderdrukking door de samenleving en de
gevestigde machten. Opvallend is dan ook dat het doel en de uit-
eindelijke identiteit door deze storende factoren niet kunnen wor-
den aangetast of gewijzigd. Anders gezegd, in dit snort groepen
wordt wel aan een nieuwe identiteit gewerkt, maar de contouren
van die identiteit liggen als plan vast. Het gaat in deze groepen ook
niet om een verandering van de persoonlijkheidsstructuur, maar
om de aanvaarding en ontplooiing van wie je `echt bent' en altijd al
was. Authenticiteit is hier belangrijker dan autonomie.

II. DE ACCOMMODATIEGROEPEN: HET OVERWINNEN

VAN EEN BEPERKING

De categorale groepen die in het teken staan van het `overwinnen',
(je zou vanuit een ander gezichtspunt ook kunnen zeggen: van de
accommodatie aan wat niet meer ongedaan gemaakt kan worden)
hebben als eerste doel de bewerking van een historisch feit dat to
groot, to onhanteerbaar of to vreemd is gebleken, maar in zijn
negatieve gevolgen overwonnen kan worden. Het kan dan gaan
om bepaalde traumatische gebeurtenissen (overlijden van de part-
ner; echtscheiding; plotselinge verlating; een ongeval of een
levensbedreigende ervaring), belemmerende gevoelens (heimwee,
eenzaamheid), `overkomelijke' handicaps (stotteren, fobieen,
lichamelijke afwijkingen) of veranderbare gedragspatronen (ver-
slavingen). Het gaat bij de overwinningsgroepen steeds om de
overwinning van een bijna als object gevoelde subjectieve bele-
ving, die iedere voortgang lijkt to belemmeren en nieuwe ervarin-
gen, nieuwe gevoelens, nieuwe relaties of nieuwe gedachten on-
mogelijk lijkt to maken.
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De bewerking van de blokkade gebeurt in een groep van men-
sen die dezelfde of soortgelijke ervaringen hebben. Het delen van
het gevoel en de wederzijdse herkenning, maar ook de kritiek op
elkaar en het van elkaar leren in de verschillende fases van verwer-
king van de problematiek, kunnen een belangrijke stap zijn op weg
naar de overwinning van de blokkade. Belangrijk is de functie van
de groepsleider of therapeut in het helpen van de groep verder to
gaan, voorbij louter het delen van de smart. Het `trauma' moet
gerelativeerd kunnen worden, moet beheersbaar en controleer-
baar worden, moet van zijn allesomvattende invloed ontdaan wor-
den.

Dat leren is soms of ten dele een cognitief proces, maar in veel
gevallen veel meer dan dat: het trauma kan de drager zijn van een
heel andere boodschap of deze boodschap juist helpen verbergen.
Dit aspect is de andere helft van de smart, die door het delen van
de smart met wordt opgeheven. Dit aspect is voor de herkenning
en bewerking ook zeer gebaat bij een echte deskundigheid van de
groepsleider, die hier dus per definitie ook niet de voortrekker is of
de rol van voorbeeld vervult.

De overwinning van de barriere is tegelijkertijd de accommo-
datie aan de werkelijkheid, aan het feit, dat zich heeft voorgedaan
en niet meet ongedaan gemaakt kan worden, en ook aan de toe-
komst die in zekere mate of zelfs geheel bevrijd is van de druk van
het trauma en daarom een vrijheid tot zelfontplooiing inhoudt.
Het Joel en het perspectief van de `overwin/accommodatie'-
groepen is tevoren al duidelijk, het probleem moet kleiner worden
of zelfs helemaal verdwijnen, maar de weg ernaartoe is niet vrij
van soms onaangename verrassingen. Voor beide aspecten moet
de therapeut op zijn taak berekend zijn. Het risico voor de client,
dat er meer in beweging komt en meer gaat veranderen dan de
bedoeling was, moet door de garantie van therapeutische deskun-
digheid acceptabel worden.
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12. DE AANTREKKINGSKRACHT VAN

DE CATEGORALE GROEP

Wat maakt de categorale groep, emancipatoir of accommodatiege-
richt, nu zo aantrekkelijk? Een aantal factoren heeft direct to
maken met de kenmerken van de categorale benadering zelf, enke-
le factoren springen pas in het oog in de vergelijking met de alge-
mene psychotherapiegroep. Bij categorale groepen is er allereerst
sprake van een `natuurlijke' diagnose op basis van herkerming van
het eigen probleem. Het probleem is evident en de hinder die
ervan wordt ondervonden, is dat ook. De vaagheid en pervasive-
ness die vaak zo kenmerkend is voor de psychische problematiek in
de algemene groep, is hier afwezig. Juist de evidentie en herken-
baarheid van het probleem maakt de diagnose als het ware tot een
natuurlijk verzamelpunt voor `mensen zoals ik'. Categorale groe-
pen bestaan dan ook vaak buiten de therapie om en oefenen
autonoom een aantrekkingskracht uit op anderen met dezelfde
problemen. De categorale groep heeft ook voor de buitenwacht
een duidelijker gezicht dan de algemene groep. Over richting en
doel van de groep bestaat tevoren at duidelijkheid en dat is voor de
clientele zowel aantrekkelijk als geruststellend: men weet wat
eruit moet komen. In de beeldvorming wordt het procesgedeelte,
waar men zich trouwens meestal geen voorstelling van kan maken,
als het ware overgeslagen en in ieder geval minder als bedreigend
gezien, omdat het eindpunt van het traject vastligt.

De aantrekkelijkheid van de categorale groep wordt zeker ook
bepaald door de wijze waarop en de mate waarin het evidente pro-
bleem alle andere problemen `overdekt' en onzichtbaar maakt. In
het kader van een categorale groep wordt het evidente probleem
vaak collectief als weerstand gehanteerd, terwijl de groep zelf als
afweermechanisme fungeert. Het laatste is vooral bij de emanci-
patoire groepen het geval, het eerste komt meer voor bij accom-
modatiegroepen.

Het initiatief voor de groep en in de groep ligt bij categorale
groepen meestal bij de clienten zelf of bij de organisaties die de
belangen van de betrokken categorie clienten behartigen. Omge-
keerd wordt de therapeut ook als minder gedistantieerd gezien en
distantieert hij zich feitelijk ook minder, zeker in de emancipatoire
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groepen. De groepsleider zal niet toevallig bij de categorale groe-
pen in het algemeen ook meer op ondersteuning, structurering en
begeleiding gericht zijn dan op het openleggen en ontdekken.

De categorale groep leent zich gemakkelijker voor de ontwik-
keling van een sterkgroepsgevoel; er is op voorhand al veel gemeen-
schappelijk leed to delen en dat vergemakkelijkt de onderlinge
solidariteit en identificatie. De groep collectiviseert en reduceert
de individuele schuld en schaamte op basis, maar ook op voor-
waarde van de solidariteit en de loyaliteit van ieder groepslid met
de groep als geheel. Wie zich uit het groepsverband losmaakt,
krijgt massief schuld toegeschoven en dat maakt het niet gemak-
kelijk noch aantrekkelijk afstand to nemen van de groep (en daar-
mee ook van de maatschappelijke categorie waartoe je eigenlijk
behoort of waarmee je een probleem deelt).

Er kan weinig twijfel over bestaan, dat als er maar voldoende
groepsgeschikte `categoraliteit' zou zijn, de categorale groep het
in populariteit altijd zou winnen van de niet-categorale, algemene
of heterogene groep, zeker in die gevallen waar de motivatie van de
clienten de beslissende factor is voor deelname (en minder het
oordeel van de hulpverleners). Je zou misschien zelfs kunnen zeg-
gen, dat het alleen aan de inspanning van hulpverleners to danken
is dat de niet-categorale psychotherapeutische groep nog bestaat.
De druk in de richting van de categoraliteit is erg groot. De met-
categorale groep heeft nog altijd iets van een noodoplossing bij
beperkte middelen, de categorale groep blijft een oplossing uit de
nood, met beperkte middelen.

13. DE CATEGORALE GROEP EN

HET PSYCHOTHERAPEUTISCH IDEAAL

Uit het onderzoek De Praktijk van de Psychotherapie (Schagen
1985) blijkt, dat er in de ambulante psychotherapie een behoorlijk
grote afstand bestaat tussen het psychotherapeutische ideaal en de
praktijk van de psychotherapie. De beeldvorming over psychothe-
rapie is meer bepaald door het ideaal dan door de praktijk en dat
plaatst bijvoorbeeld ook de categorale groep meer in de schaduw
dan op grond van de belangstelling van de clienten gerechtvaar-
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digd zou zijn. Het onderzoek van Schagen, met name het clien-
tensatisfactiedeel, en het eerdere onderzoek van Aarsen (1985)
bevestigen de constatering van Pekarik (1985), dat clienten een
sterke voorkeur hebben voor een therapie die kort duurt en weinig
zittingen omvat en gekenmerkt wordt door interventies die direct
en snel op hun problemen inwerken. Het opheffen van onmiddel-
lijke problemen is belangrijker dan het realiseren van wezenlijke
veranderingen in de persoonlijkheid of specifieke gedragspatro-
nen. Een bescheiden mate van verbetering of een gematigde aan-
passing heft meestal ook de motivatie voor verdergaande verande-
ring op.,

De categorale groep sluit goed aan bij de verlangens en de mo-
gelijkheden van de meeste clienten. Er is sprake van een directe en
zichtbare relatie tussen de eigen problematiek en de therapeuti-
sche aanpak; het accent ligt, in ieder geval in de verwachtingen, op
een versterking van ego-syntone kenmerken, terwijl voor de nage-
streefde verbetering een `focale' benadering, gericht op een be-
grensd en omschreven doel, het meest aangewezen lijkt. Over de
wenselijkheid van de categorale benadering vanuit psychothera-
peutisch gezichtspunt is daarmee nog niets gezegd en al evenmin
over de vraag of er, uitgaande van de wensen van de clientele,
i berhaupt nog wel sprake kan zijn van psychotherapie in de meer
strikte zin van het woord. De indruk is wel dat de mogelijkheden
van de praktijk steeds meer ook de idealen van de psychotherapie
worden. Meer en meer worden de hulpvraag en de persoonlijke
doelstelling van de patient beschouwd als het uitgangspunt voor
de behandeling zelf en niet meer alleen als `entreeklacht' voor de
selectie en indicatie.

Dat past ook bij de door Jerome Frank ontwikkelde gedachten
over de verhouding tussen de keuze voor psychotherapie en de
middelen van de psychotherapeut (Van Dijck 1985). In de visie
van Frank kiezen mensen voor psychotherapie in een situatie van
demoralisering: verlies van zelfvertrouwen, gevoelens van hope-
loosheid, schaamte en schuld, het ontstaan van een sociaal isole-
ment. Psychotherapie bestrijdt die demoralisering door de ont-
wikkeling van de relatie tussen therapeut en client in een context
die als therapeutisch herkenbaar is, met behulp van een rationale
die de klachten op een geloofwaardige wijze verklaart, en door het
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volgen van een procedure die de actieve deelname van de client ver-
eist. Niet de geldigheid van de rationale of de procedure is het
werkzame element, maar de geloofwaardigheid en het vermogen
verwachtingen to wekken. Het doel van psychotherapie is symp-
toomreductie en verhoging van de `sense of mastery' (competen-
tie, zelfgevoel). Theoretische of therapeutische zinvolheid is dan
alleen nog van belang, voorzover het daaraan bijdraagt.

Categorale groepen voldoen bij uitstek aan de omschrijving
van Frank en beschikken bovendien over de werkzaamheid van de
rationale en de procedure versterkende mechanismen. De ratio-
nale is bij uitstek geschikt voor een reactieve en alloplastische ver-
klaring (`de schuld ligt bij de anderen, die mij niet aanvaarden' of
`de schuld ligt buiten mij'). De procedure wordt in haar werk-
zaamheid versterkt door het groepskarakter en de aanwezigheid
van gelijken of vergelijkbaren in de groep. Hetzelfde versterkings-
mechanisme geldt vaak ook voor de relatie tussen de therapeut en
de clienten en tussen de clienten onderling, terwijl de context op
een heel bijzondere manier kan meespelen in bijvoorbeeld eman-
cipatoire groepen, die zich ontwikkelen in de omgeving die bij de
nieuwe identiteit behoort (`vrouwenhuis' bijvoorbeeld).

Symptoomreductie is bijna per definitie het Joel van de cate-
gorale accommodatiegroepen, het voorkomen en opheffen van
demoralisering is - maar het zijn slechts accentverschillen - meer
de hoofdlijn bij de categorale emancipatiegroepen. In beide geval-
len gaat het om de verhoging van de `sense of mastery' en de aan-
wezigheid in de groep vary anderen met dezelfde problemen is
daarvoor zeer bevorderlijk. De vraag of en in hoeverre het werken
met categorale groepen ook werkelijk psychotherapie genoemd
mag worden is minder een vraag voor clienten dan voor psycho-
therapeuten. Het ging hier ook niet om het gelijk van de psycho-
therapeuten, maar om het gelijk van de groep.

I
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7

Over belastbaarheid,
weerbaarheid

en kwetsbaarheid
Psychosociale problematiek

in individueel perspectief

I. BEELDSPRAAK ALS METHODE VAN ONDERZOEK

`Wovon man nicht sprechen kann, dariiber muss man schweigen',
zo luidt de beroemde laatste zin van Wittgensteins Tractatus logi-
co philosophicus. Het aardige is, en Wittgenstein had daar in 1918
minder oog voor dan later in zijn Philosophische Untersuchungen,
dat de mens eigenlijk altijd bezig is de drempel van het zwijgen to
overwinnen om het gebied wovon man sprechen kann' uit to brei-
den. Het middel daartoe is de beeldspraak, de analogieredenering,
het modeldenken, kortom het doen alsof een gebied van de werke-
lijkheid `wovon man nicht sprechen kann' bij gebrek aan kennis
erover, er hetzelfde uitziet, dezelfde kenmerken heeft of op de-
zelfde wijze functioneert als een gebied dat we wel kennen en waar
we bijgevolg ook niet over hoeven to zwijgen.

Spreken over`psychische weerbaarheid en belastbaarheid als
buffer tegen belastende omstandigheden' is zo'n poging om met
metaforen en analogieen bet onmachtige zwijgen over het functio-
neren van de menselijke psyche to doorbreken. We kunnen zeggen
wat we voelen of beleven (`ik ben boos; ik ben bang; ik herinner
me; ik houd van je; ik hoop dat...' enzovoort) en anderen begrij-
pen dan wat daarmee bedoeld wordt. We kunnen ook bet gedrag
van anderen en onszelf in dezelfde termen interpreteren, maar we
komen in moeilijkheden wanneer we de vraag moeten beantwoor-
den hoe en onder welke voorwaarden gevoelens ontstaan en wat de
samenhang is tussen bepaalde gebeurtenissen en de wijze waarop
we daarop reageren. Waarom is er verschil in reactiewijzen tussen
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mensen en waarom reageren dezelfde mensen in verschillende
situaties steeds hetzelfde of in dezelfde situaties steeds weer an-
ders? Waarom reageren mensen soms heftig op schijnbaar kleine
dingen en niet op grote calamiteiten?

We weten dat niet en we weten tegelijkertijd ook niet wat we
niet weten. Is onze biologische kennis to gering, de psychologi-
sche, de sociologische? Of is het een kwestie van onbekende ver-
houdingen tussen deze drie typen variabelen? Het antwoord is
nog zo onbekend, nog zo onzeker in ieder geval en bovendien at zo
vaak fout gebleken, dat er een sterke voorkeur is ontstaan voor het
gebruik van begrippen die aanspreken, maar over oorzaken en
achtergronden niets zeggen. Begrippen als belastbaarheid, weer-
baarheid en kwetsbaarheid verwijzen naar niets anders dan naar
onze eigen ervaringen, naar conclusies die we over iemands com-
petentie of persoonlijkheid formuleren op grond van wat we als
zijn reactie in een bepaalde situatie waarnemen. Het maakt het
mogelijk to praten over zaken waar we nog niets over kunnen zeg-
gen.

2. LEREN VAN VERGELIJKINGEN

De psyche is nog altijd een black box en at weten we langzamer-
hand iets meer van de neurofysiologie en de neurochemie van de
hersenen, de vraag wat mensen beweegt, hoe het hen beweegt en
waarom dezelfde instrumenten hetzelfde repertoire in zoveel ver-
schillende omstandigheden kunnen spelen, wordt er niet door
beantwoord. Zonder (menselijke) hersenen geen psyche, maar de
psyche `zit' niet ergens in de hersenen en bestaat niet op de manier
waarop de hersenen bestaan. Toch hebben we een begrip als
`geest', `psyche' of `ziel' nodig om recht to kunnen doen aan het
onmiskenbare feit dat mensen niet samenvallen met de situatie
waarin ze zich op een bepaald moment bevinden: ze dragen hun
verleden als voorspeller van de toekomst mee en ze leven in een
heden dat meer is dan de actuele situatie.

Met het begrip psyche werd oorspronkelijk bedoeld: de `kracht
die het leven toeblaast', een visie die nog steeds geldig is, at zien wij
de bron van de kracht nu meer in de persoon zelf, die zijn eigen
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leven vorm geeft en daarmee tegelijkertijd invloed heeft op de
levens van anderen. De kracht komt niet meer van buiten op ons
af, maar komt van binnen, uit de persoon zelf. In het gewone
spraakgebruik is `psyche' vrijwel gelijk komen to staan met een
begrip als `de menselijke geest', al wordt het begrip psyche met
gebruikt om denken, maar om voelen en ervaren aan to duiden.
Ongemerkt is de psyche ook geindividualiseerd en gepersonali-
seerd geraakt, bet is de zetel van de persoonlijkheid geworden, de
uitdrukking van datgene wat mensen van elkaar onderscheidt. De
psyche vertelt hoe dat onderscheid tot stand komt en gehandhaafd
blijft. Met een woord als `psyche' proberen we zo to spreken over
iets, waarover we niet kunnen spreken, maar dat we tegelijkertijd
niet anders dan sprekend kunnen begrijpen. Belastbaarheid,
weerbaarheid, kwetsbaarheid, spanning, trauma, buffer, het zijn
woorden waarmee we iets proberen uit to drukken over de wijze
van ervaren, verwerken en beleven van de menselijke geest, over
de mens zelf dus, maar bet zijn begrippen uit de wereld van het
fysieke en het fysiologische. Daar verwijzen ze naar concrete
zaken en meetbare relaties.

In de wereld van het psychische gaat het nosh om bet ene, noch
om bet andere, zoals bet omgekeerd in de fysische wereld niet
mogelijk is uitspraken als `de boze natuur' of `het listige virus' op
to vatten als een bewijs voor het bewust handelende of betekenis
toekennende karakter van de natuur. Zulke uitspraken zeggen
alleen lets over onze beleving van de natuur en precies zo houdt
spreken over iemands `belastbaarheid' voor psychische problema-
tiek geen uitnodiging in aan het ijkwezen om de mate van belast-
baarheid exact en objectief vast to stellen. De belastbaarheid ver-
schilt immers per individu, per individu weer per situatie, per
situatie per levensfase en tijdstip, enzovoorts. De dood van de poes
kan iemand meer raken dan de dood van zijn eigen moeder, en
toch kan later weer blijken dat er achter gevoelens van depressie
ook onverwerkte rouw over de dood van moeder schuilgaat of dat
het schuldgevoel, opgewekt door bet ontbreken van verdriet, zelf
weer tot een nieuw probleem is geworden, dat van de belastbaar-
heid van de betrokkene een zware tol eist. Behalve een black box is
de psyche ook altijd een doos van Pandora, vol onverwachte en
vaak onaangename verrassingen.
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Begrippen als belastbaarheid of buffer hebben, betrokken op
mensen, een zekere emotionele en vaak ook morele lading, maar
worden cognitief gebruikt als zoekschema: door het onbekende tot
het bekende to herleiden, wordt het mogelijk hypothesen op to
stellen over de kenmerken van het ontbrekende en de aard van de
verhoudingen in het gebied van het onbekende. Het onbekende
wordt dus niet gelijk gesteld aan het bekende, integendeel, de ver-
gelijking met het bekende moet juist het eigen karakter van het
onbekende benadrukken. De hypothesen kunnen fout blijken to
zijn en het kan zelfs gebeuren dat het als vergelijkingsgrondslag
gebruikte beeld moet worden opgegeven, omdat het eerder tot
misverstanden leidt dan dat het een beter inzicht bevordert.

Elke vergelijking gaat uiteindelijk mank en alleen daaruit - en
uit de onderkenning daarvan in elk specifiek geval - blijkt al, dat er
van vergelijkingen iets to leren valt. Het moment waarop we zeg-
gen, dat de vergelijking mank gaat, is zelfs het ultieme leermo-
ment. Om verder to komen hebben we andere beelden, metaforen
en vergelijkingen nodig. Het gebruik van meerdere onderling heel
verschillende beelden naast elkaar is daarom ook geen probleem,
bet is zelfs heel nuttig, zolang de beelden maar niet to veel door en
voor elkaar gaan lopen.

Dat het bij begrippen als weerbaarheid en kwetsbaarheid in de
sfeer van de psychische problematiek om beeldspraak gaat, lijkt
evident, maar in de praktijk worden veel metaforen en modellen
toch al gauw als beschrijvingen van de werkelijkheid gehanteerd
en is men zich er vaak niet eens meer van bewust, dat er een meta-
foor gebruikt wordt. Zo is door Russelman (1983) de grotendeels
impliciete invloed van het `stoomketel'-model op de theorieen van
Freud beschreven. Daarbij heeft hij ook gewezen op de gevaren
van een mechanistische denktrant in de psychologie. Het `stuw-
model' van de zelfexpressie, zoals Russelman het noemt, is ook nu
nog alom aanwezig, al lijkt er, gezien begrippen als belastbaarheid
en weerbaarheid, ook sprake van een `duwmodel': een beinvloe-
ding van de psyche door onontkoombare invloeden van buitenaf,
die hun eigen gewicht hebben. Soms wordt het duwmodel gein-
terpreteerd in termen van een opdringende kracht en de afweer
daartegen, maar ook de voor de psychiatrie typische `draaglast-
draagkracht'-metafoor vindt men in de literatuur vaak terug. Op
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zich zijn de verschillen niet zo groot, maar in de laatste interpreta-
tie ligt bet accent wat meer op het individu als betekenistoeken-
nend subject (kan ik dit nog aan?) en in bet eerste wat meer op de
objectiviteit van de aanstormende of opdringende externe factor
(houd ik dit nog tegen?). Het antwoord daarop kan altijd pas
gevonden worden in de situatie die daarna intreedt. Met andere
woorden, het antwoord is wel cognitief kenbaar, maar kan niet van
tevoren gegeven worden, noch door de betrokkene zelf, noch door
een onderzoeker of hulpverlener. Het draaglast-draagkrachtmo-
del beschrijft een algemeen principe. Het is nooit voorspellend in
een individueel geval.

3. PSYCIIOSOCIALE PROBLEMATIEK IN
MAATSCHAPPELIJK EN INDIVIDUEEL PERSPECTIEF

Geelen heeft in Psychosociale problematiek in maatschappelijk per-
spectief(1985) een samenvatting gegeven van wat er op dit gebied,
vaak zeer verspreid en met weinig onderling verband, aan onder-
zoek en ideeen voorhanden is. Ik begin met zijn omschrijving van
psychosociale problematiek en zal daar vervolgens enkele kantte-
keningen bij maken: `Er is sprake van een psychosociaal probleem,
wanneer iemand verkeert in psychisch belastende omstandighe-
den, waaraan hij of zij naar het eigen gevoel niet bet hoofd kan bie-
den, met Iangerdurend lichamelijk of psychisch onwelbevinden
en/of sociaal problematisch functioneren als gevolg' (p. 6).

Het eerste wat opvalt, is dat zo centraal lijkende woorden als
`lichamelijk', `psychisch' en `sociaal' zonder enig probleem uit de
omschrijving weggelaten kunnen worden, zonder dat er iets aan
de betekenis verandert. Het gaat om problemen in gevoel' en
`gedrag'. De toevoeging in en de verdeling over de tekst van de
woorden `lichamelijk', `psychisch' en `sociaal' dienen vooral om
duidelijk to maken, dat de beleving van de belasting niet tot het
gevoel beperkt hoeft to blijven, maar zich naar bet lichaam en naar
bet gedrag kan verplaatsen. De werking van de belasting is dus
kennelijk niet erg specifiek wat betreft de manifestatie, noch erg
typisch wat betreft de aard van de belasting.

Een tweede punt van belang is de vraag of een psychosociaal
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probleem ook per definitie een sociaal of een maatschappelijk pro-
bleem is. Uit de omschrijving van Geelen blijkt dat dit niet nood-
zakelijkerwijs het geval hoeft to zijn en ik denk dat hij daarin gelijk
heeft. Essentieel is dat het om een situatie gaat waarin zich in rela-
tie tot een sociale omstandigheid een psychisch probleem voor-
doet. De sociale omstandigheid kan zelf een sociaal probleem zijn
(armoede, werkloosheid, oorlogsdreiging), het kan ook een sociaal
kenmerk zijn (adolescent-zijn, vrouw-zijn, lid-van-een-minder-
heid-zijn, gehandicapt-zijn), een sociaal feit (een 'life-event' als
een huwelijk, een ontslag, een sterfgeval, een verhuizing), een
sociale ontwikkeling (industrialisering, individualisering, secula-
risatie) of een combinatie van deze factoren, eventueel ook in een
bepaalde samenhang en volgorde. Vooral van 'life-events' is be-
kend dat de gebeurtenissen op zich vaak minder belangrijk zijn
dan het weerkerende, voortdurende of opstapelende karakter er-
van (De Ridder 1988).

Noch van een sociaal probleem, noch van een kenmerk, feit of
ontwikkeling is echter van tevoren to voorspellen, dat het bij een
individu, laat staan bij elk individu, tot een psychisch probleem zal
leiden. Een zekere mate van waarschijnlijkheid kan daartoe wel
aangegeven worden - op grond van onze ervaring met de wijze
waarop iemand met bepaalde problemen omgaat - maar het kan
toch altijd weer heel anders uitvallen dan gedacht, zeker wat be-
treft de wijze waarop het psychische probleem zich openbaart, de
ernst ervan, de duur en zelfs de aard.

Dat brengt ons als derde punt naar de vraag of de betrokken
persoon zich bewust moet zijn van de betreffende omstandighe-
den, de belasting die hij daarvan ondervindt en de wijze waarop
hij daarop reageert. De omschrijving suggereert dat dit wel het
geval is (`hij of zij naar het eigen gevoel niet het hoofd kan bieden'),
maar ik denk dat dit niet noodzakelijk is. Het is klinisch gesproken
misschien wel zo, dat vastgesteld kan worden dat het eigen gevoel
de situatie niet het hoofd kan bieden, maar dat hoeft niet to beteke-
nen dat dit ook `naar het eigen gevoel' het geval is. Mensen signa-
leren vaak eerst dat het lichamelijk niet goed met ze gaat, dat ze
neerslachtig zijn of dat ze steeds ruzie krijgen, daar zoeken ze vaak
hulp voor: mensen willen allereerst van voor hen hinderlijke
symptomen verlost worden, liefst zelfs buiten hen om. Pas daarna
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zal er misschien een besef ontstaan - omdat de hulpverlener daar
naar vraagt bijvoorbeeld - dat er meer aan de hand is, en dat dat al
langer gaande is, en dat bet misschien ook iets met de eigen wijze
van reageren to maken heeft. Hoe dat precies zit en welke invloed
daarvan uitgaat, blijft vaak heel veronderstellend: uit de sympto-
men zelf valt de aanleiding of de oorzaak niet op to maken.

Uit deze drie kanttekeningen bij het begrip psychosociaal pro-
bleem blijkt dat bet van belang is de causaliteit in bet ontstaan en
de doorwerking van her probleem steeds to zien in het kader van
een reconstructie. Dat verandert de causaliteitsvraag van een on-
derzoek naar `hoe bet ook in dit geval zal gaan' (de voorspelling op
basis van theorie) in een onderzoek naar `hoe bet gegaan zou kun-
nen zijn in dit specifieke geval'. Of dat werkelijk zo het geval was,
kunnen we nooit weten, omdat we niet alle variabelen kunnen ken-
nen. Plausibel kan de verklaring wel zijn en als interpretatie kan
hij de werkelijkheid mede zelf weer zo gaan bepalen, dat daardoor
bet zicht op de toekomst verandert. De theorie van de traumatise-
ring door seksueel geweld in de jeugd heeft veel gedrag van een in
meer dan een opzicht bevredigende verklaring kunnen voorzien
en heeft ook bijgedragen tot een verandering in de behandeling
van bepaalde problemen en in de zelfwaardering van de slacht-
offers, maar de beperkingen van de theorie zijn nog onvoldoende
duidelijk geworden. Toch lijkt er al bijna een verlangen to zijn om
to ontdekken wat er niet door verklaard wordt of wat er aan addi-
tionele verklaringen nog over het hoofd gezien is.

Het symptoom waarirnhet probleem zich manifesteert, brengt
bet zoeken naar de oorzaak of de aanleiding op gang. Het symp-
toom vertelt zelf niets over de oorzaak of aanleiding en omgekeerd
voorspelt de oorzaak of de aanleiding niets over het symptoom.
Eenzelfde symptoom kan heel verschillende oorzaken of aanlei-
dingen hebben, dezelfde oorzaken of aanleidingen kunnen tot heel
verschillende symptomen of helemaal geen symptomen leiden.
Dat verschilt per individu en per individu vaak weer per geval.

In de studie van Geelen komen de vraagstukken van belast-
baarheid en weerbaarheid niet zozeer op bet niveau van het indivi-
du aan de orde. Het accent ligt op de maatschappelijke ontwikke-
lingen die voor het individu een probleem kunnen vormen of
gevolgen kunnen hebben die tot problemen bij het individu aan-
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leiding kunnen geven. Over de reacties en de reactiewijzen van het
individu zelf vernemen we niet veel.

In mijn betoog zal juist het individuele perspectief in het cen-
trum van de aandacht moeten komen to staan. Mijn keuze is daar-
bij gevallen op een nadere uitwerking van enkele door Geelen al
aangegeven en omschreven begrippen en thema's: psychosociaal
probleem, psychosociale belasting, belastbaarheid en weerbaar-
heid. Ik zal aan deze reeks nog een nieuw begrip toevoegen: kwets-
baarheid. Na een bespreking van enkele relevante aspecten van de
begrippen psychosociaal probleem en psychosociale belasting zal
ik bij de begrippen belastbaarheid, weerbaarheid en kwetsbaar-
heid de aandacht vooral richten op de strategieen en mechanismen
die bij elk van deze begrippen horen en in het bijzonder ook stil-
staan bij hun samenhang. Waar mogelijk zal ik ook ingaan op de
beinvloedbaarheid van de werkelijkheid, die we met deze begrip-
pen proberen to beschrijven, door ingrijpen van buitenaf: door
hulpverleners, opvoeders of de overheid.

4. PSYCHISCH BELASTENDE OMSTANDIGHEDEN

Geelen onderscheidt in zijn rapport drie typen van omstandighe-
den, die voor een individu een psychische belasting kunnen vor-
men:

i. ingrijpende feitelijke veranderingen ofbeperkingen in
iemands situatie, die ingaan tegen zijn of haar idealen
2. discrepanties tussen eisen die aan mensen gesteld worden en
hun mogelijkheden om eraan to voldoen of veranderingen in
eisen die ertoe leiden dat vroeger adequaat gedrag nu niet meer
geschikt is
3. gebrek aan eenduidigheid van idealen of eisen.

Wanneer mensen deze discrepanties en gebreken ervaren - niet
noodzakelijkerwijs zelf bewust vaststellen - spreken we meestal
van stress en impliciet dus ook van pogingen om deze stress op to
heffen, door eraan to ontsnappen of er greep op to krijgen, in ieder
geval door aan de toestand van discrepantie een eind to makers
(Van Krimpen 1993).

Bij nadere analyse blijkt, dat het belastende punt eigenlijk niet
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zozeer de discrepantie op zich is, maar het gedurende langere tijd
blijven bestaan van die discrepantie en vooral het ontbreken van
de verwachting dat daar werkelijk iets aan gedaan kan worden of
het ontbreken van het vermogen er iets aan to doen. Juister is het
overigens ook hier in de reconstructie de redenering om to draai-
en: uit het feit dat een bepaalde discrepantie over langere tijd blijft
bestaan, kan, bij gelijktijdige aanwezigheid van klachten of proble-
men, worden afgeleid dat er sprake is van een psychisch belasten-
de omstandigheid. Ook in dit geval hoeft het individu zich niet
zelf onmiddellijk bewust to zijn van het verband tussen de ver-
schillende elementen. In feite beschermen mensen zich zelfs
tegen een dergelijk inzicht door de ontwikkeling van symptomen:
van iemand, die voortdurend last heeft van vreselijke hoofdpijn,
zal niet gemakkelijk het werk gevraagd worden, waartegen de
hoofdpijn juist bescherming moet bieden.

Uit het feit dat de discrepantie over langere tijd blijft bestaan
en uit het feit dat deze discrepantie niet (meer) als een uitdaging
beleefd wordt, blijkt een onvermogen van de betrokken persoon
tot een actieve aanpassing, dat wil zeggen tot een bewuste poging
om de situatie of zichzelf to veranderen. Dat hoeft niet noodzake-
lijk ook een verandering van de werkelijkheid to betekenen, het
kan ook een verandering in interpretatie van de werkelijkheid en
van zichzelf inhouden. Dat is wel een punt om wat langer bij stil to
staan.

Bij de veranderingen of beperkingen in de situatie gaat het in
veel gevallen om zaken die niet zo gemakkelijk to veranderen zijn
of waar zelfs helemaal niets aan to doen valt, soms niet door de
betrokkene alleen, vaak zelfs door niemand. Het verlies van een
partner, het oplopen van een handicap, het ouder worden, dat zijn
allemaal onveranderbare zaken, waar ieder voor zich `mee moet
leren leven', zoals de standaard-uitdrukking zo treffend luidt. Dat
is vaak niet gemakkelijk, maar `er is geen keus', dat wil zeggen,
elke andere keus is een slechtere, omdat het de ontkenning van het
gegevene in zou houden. Sommige zaken zijn wel veranderbaar,
maar niet door een individu alleen: structurele werkloosheid, oor-
log en oorlogsdreiging, milieuvervuiling, armoede, ongelijkheid.
Soms zal het mogelijk zijn als individu door eigen kracht to ont-
snappen aan deze omstandigheden en dus zelfbevrijd to raken van
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de druk die ervan uitgaat. Dat is een prestatie die soms bewonde-
ring afdwingt, maar in zichzelf moreel neutraal is. De morele
opdracht tot verandering ligt niet op het niveau van het eigen indi-
viduele bestaan, maar van de publieke sfeer, de inzet voor anderen
of allen. In algemene An luidt die opdracht: bet voorkomen van
dit soort Teed, in meer bijzondere An bet verminderen of opheffen
van het Teed van diegenen die er door getroffen zijn. Dat kan bete-
kenen dat er ook hulp geboden moet worden aan mensen die door
werkloosheid depressief zijn geworden, door gebeurtenissen in de
oorlog lijden aan een posttraumatische stressstoornis of door dis-
criminatie hun zelfrespect hebben verloren. De grote problemen
zelf worden er niet door opgelost, maar blijven in ieder geval in
hun gevolgen voor de geestelijke gezondheid van bepaalde men-
sen niet onweersproken: de gevolgen worden behandeld. De doel-
stelling van de hulp is dan op individueel niveau tot een nieuwe
interpretatie van dezelfde feiten to komen of tot een nieuwe inter-
pretatie van de eigen mogelijkheden, en wel op zo'n manier dat de
betrokkene weer verder kan en nieuwe kansen ziet.

Ten slotte is er dan nog de categorie omstandigheden die ver-
anderbaar is door de betrokkene zelf, maar waarbij op de een of
andere manier de gewenste verandering niet tot stand komt. Denk
bijvoorbeeld aan zaken als het niet kunnen vinden van een
geschikte partner, het blijven hangen in een vage ziekte, het onver-
mogen om een examen to doen. De taak waarvoor men gesteld
wordt of de eis waaraan men wil voldoen, wordt niet gehaald, niet
omdat de taak of de eis op zich to zwaar is, maar omdat men er niet
in slaagt de `normale' sprong to maken. Her is to simpel dit ge-
woon als `pech' to zien. Pech is een incident en kent geen systema-
tisch patroon. Treedt dit patroon op, de voortdurende herhaling
van persoonlijke pech, dan is er meer aan de hand, en wel bij de
betrokkene zelf.

In dit laatste type situaties wordt bet onvermogen tot actieve
aanpassing bet best zichtbaar: de discrepantie tussen wat gewenst
of verwacht wordt en wat gerealiseerd wordt, blijft bestaan, wordt
zelfs groter, omdat de discrepantie steeds meer een frustratie
wordt. Het Joel dat niet bereikt wordt, wordt steeds belangrijker:
zo belangrijk dat er daarnaast niets anders meer mogelijk is of dat
alles mogelijk lijkt, behalve juist dat ene. Dat betekent een veran-
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dering van interpretatie van de werkelijkheid, die bijvoorbeeld in
een psychotherapie weer ongedaan gemaakt zou kunnen worden.
We zien hoe hier datgene, wat waarschijnlijk bedoeld was als een
(slechte) oplossing voor een veel eerder ontstaan `psychisch' con-
flict, een `psychosociaal probleem' wordt. `Kwetsbaarheid' wordt
hier afgedekt door een vorm van `weerbaarheid', die de `belast-
baarheid' een paradoxaal karakter geeft. De belasting door het
symptoom kan men beter aan dan de uitdaging van de situatie die
uiteindelijk gewenst wordt.

I

5. PSYCHISCHE BELASTING

Of in een bepaalde situatie al of niet van een psychosociaal pro-
bleem kan worden gesproken, of er al of niet sprake is van psychi-
sche belasting, is afhankelijk van de interpretatie die het individu
op dat moment geeft aan de situatie: van zijn gevoelsmatige bele-
ving ervan, van zijn gedachten erover, van zijn geneigdheid en
bereidheid tot handelen, van zijn repertoire aan handelings- en
verwachtingsmogelijkheden. Dat sluit niet uit, dat we op grond
van onderzoek en ervaring bepaalde situaties en gebeurtenissen
kunnen aanwijzen als indicatoren voor de kans op het ontstaan van
psychische belasting en psychosociale problematiek, maar maakt
het wel onmogelijk dat we op basis van die kennis een voorspellen-
de uitspraak kunnen doen over de betekenis ervan voor ieder indi-
vidu afzonderlijk. Het pakt immers vaak heel anders uit dan we
dachten, bovendien zijn onze verwachtingen ten aanzien van de
reacties van het individu vaak heel globaal en beperkt onze toets
zich empirisch tot het zichtbare gedrag. Dat is riskant omdat de
relatie tussen gevoel en gedrag niet direct is: gevoelens die niet
aanwezig zijn, kunnen door gedrag worden gesuggereerd; gevoe-
lens die wel aanwezig zijn, kunnen in het gedrag onzichtbaar blij-
ven.

Sprekend over psychische belasting is het van belang de maat
van deze belasting to zien als een variabele van het individu: het
gaat om zijn gevoel, zijn gedachten, zijn gedrag en zijn repertoire
aan waarden en normen. Gebeurtenissen, situaties en factoren
zijn to beschouwen als mogelijke uitlokkers van reacties (als ze
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worden waargenomen!) en geven het individu als het ware de gele-
genheid to laten zien in hoeverre hun aanwezigheid voor hem een
belasting betekent. Het zijn de colporteurs van het gevoel, die aan-
bellen en maar moeten afwachten of er open wordt gedaan en hoe
er op hun aanbod wordt gereageerd, zoals de andere partij ook niet
weet wie er voor de deur staat en met welk aanbod. Colporteurs
weten wat ongeveer hun statistische kans is op een succesvol con-
tact, maar de kans per individuele voordeur kennen ze niet. Zo is
het ook met mogelijk belastende gebeurtenissen en omstandighe-
den. De reactie per individu blijft een verrassing, uiteindelijk zelfs
voor wie de betrokkene goed kent en op grond daarvan een ver-
moeden heeft.

Dat de interpretatie en de beleving van het individu van cen-
trale betekenis zijn voor het antwoord op de vraag of een bepaalde
omstandigheid of situatie een psychische belasting met zich mee-
brengt, is een algemene teneur geworden in het onderzoek naar
reacties op stress en life-events. Ormel e.a. (1986) concluderen dat
`het onderzoek op het gebied van life-events aannemelijk [heeft]
gemaakt, dat niet de belasting op zichzelf verantwoordelijk is voor
het psychisch (dys)functioneren, maar de wijze waarop met de
belasting wordt omgegaan, de persoonlijkheid en de sociale steun'
(p. 215). En in dat laatste geval blijkt zelfs steeds weer, dat niet het
feit van de sociale steun van invloed is, maar de kwaliteit van de
sociale steun, zoals die door de betrokkene gezien wordt (Schra-
meijer 1990). Logisch gezien zou het dan ook evenzeer voor de
hand liggen pas van psychische belasting to spreken, wanneer uit
de reacties van het individu blijkt dat er inderdaad sprake is van
belasting. Schrameijer heeft laten zien dat deze conclusie in ieder
geval bij een vergelijkbaar begrip als `sociale steun' tot cirkelrede-
neringen leidt: sociale steun is alleen sociale steun als het als socia-
le steun beleefd wordt. Of er sociale steun gegeven wordt, is daar-
bij dus minder van belang. Het is zelfs denkbaar dat de sociale
steun alleen in de beleving van de betrokkene bestaat.

Betekent dit nu ook, de lijn van Ormel e.a. doortrekkend, dat
het begrip `psychische belasting' maar beter afgeschaft kan wor-
den, omdat het to veel suggereert dat het gaat om een objectieve,
van buiten komende druk op de persoon, waar personen hoog-
stens subjectief verschillend op kunnen reageren? Anders gezegd:
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wordt met het begrip psychosociale belasting niet juist ten on-
rechte het beeld opgeroepen van een constant eigen gewicht, waar
bruggen afhankelijk van de sterkte van hun draagvermogen al dan
niet onder bezwijken?

Op het eerste gezicht zal deze vraag positief beantwoord moe-
ten worden. Bij psychische belasting is er immers geen sprake van
een constant eigen gewicht, maar van een per individu en per situ-
atie varierende beleving en toekenning van gewicht. Op grond van
kennis van de wijze waarop iemand omgaat met problemen, ie-
mands persoonlijkheid, iemands biologic en geschiedenis, zelfs de
sociale steun die hij ervaart en accepteert, kunnen we per individu
wel een uitspraak doen over de to verwachten zwaarte die aan een
bepaald probleem zal worden toegekend, maar dat blijft een hypo-
these, niet alleen omdat de feitelijke verwerking anders kan uitval-
len dan gedacht, maar ook omdat de verwerking zelf steeds weer
anders gezien kan worden.

Een bekend en aansprekend voorbeeld hiervan vormen de late
reacties op wat eerst een succesvol verwerkte oorlogservaring leek.
Dat er sprake is geweest van een extreme belasting, is niet alleen
bij veel oorlogsslachtoffers, maar ook bij de helden pas tientallen
jaren na de oorlog gebleken (Op den Velde e.a. 19go). Uit wat
inmiddels over deze problematiek bekend is, blijkt heel duidelijk
dat de huidige problematiek niet direct verband houdt met de ob-
jectieve zwaarte van het eerder ondergane leed, maar veel meer
met de mate van eerder beleefde, maar verdrongen of ontkende
angst, met de mate van krenking van het zelfgevoel en de woede
daarover, met de mate van schaamte om het overleven, waar zoveel
anderen de dood hebben gevonden, kortom: met alle contingen-
ties van gevoel, moraal, herinnering en situatie die in vergelijkbare
situaties tot veel verschillende uitkomsten en in volstrekt verschil-
lende situaties tot vergelijkbare uitkomsten kunnen leiden. Wat
gezien de omstandigheden destijds eventueel zelfs sociaal en psy-
chisch adequate, moreel hoogstaande reacties zijn geweest, kun-
nen achteraf gezien ook juist daardoor weer bedreigingen voor het
psychisch evenwicht worden. Een beetje overdreven gezegd zou je
zelfs kunnen stellen, dat mensen vooral slecht opgewassen zijn
tegen de belasting die van een aantal van hun eigen reacties uit-
gaat, met name angst, onzekerheid en woede.
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Wie de consequenties van deze interpretatie van het begrip
psychische belasting en de erbij horende connotaties tot zich laat
doordringen, zal inderdaad aarzelen bet begrip psychische belas-
ting nog to gebruiken. Ik ben zelf lang van mening geweest dat het
gevaar van reificatie bier zo groot is, dat vermijding van het hele
begrip de voorkeur verdient. Inmiddels lijkt me dat toch een
standpunt dat niet meer helemaal vol to houden is. Er zijn vormen
van psychische belasting die zo `objectief groot' zijn, dat niemand
die bet treft, zich eraan zal kunnen onttrekken: aanwezigheid in
oorlogsgeweld, de zekerheid van een dodelijke ziekte, een ver-
krachting, gebeurtenissen kortom, die in de diagnostiek van de
posttraumatische stress-stoornis ook worden beschreven als lig-
gend buiten de `normale menselijke ervaring'. Dat betekent niet
dat iedereen er ook op dezelfde manier op zal reageren, er dezelfde
betekenis aan toe zal kennen of er op dezelfde manier last van zal
hebben. Het relativisme bereikt bier echter wel zijn grenzen, als
het ten minste niet absurd wil worden. Aan de andere kant van het
spectrum bestaat echter geen overgang naar het absurde: mensen
kunnen zich belast voelen door gebeurtenissen of omstandighe-
den die door anderen niet eens als mogelijke belasting worden
waargenomen. Feiten kunnen to groot zijn om genegeerd to kun-
nen worden, maar zijn nooit to klein om eronder to kunnen lijden.

Kan psychische belasting worden voorkomen? Ja, en dat is voor
een belangrijk deel het oogmerk van instituties als de rechtsstaat
en de verzorgingsstaat: de vreedzame en billijke regulering van
menselijke verhoudingen en de bescherming van burgers tegen
armoede, ellende en ziekte of de gevolgen daarvan. De grenzen
daarvan zijn moeilijk aan to geven en bovendien lijkt winst op het
ene terrein vaak gepaard to gaan met verlies elders. Angst voor
ziekte is voor de meeste mensen niet meer op de eerste plaats angst
voor verlies van inkomen, maar van zelfstandigheid en levensge-
luk. De op zich prettige verhoging van de individuele welvaart
heeft de beveiliging van bezit voor steeds meer mensen tot een
noodzaak en tot een niet geringe belasting gemaakt: de angst
slachtoffer to worden van een misdrijf, het nare gevoel ook in het
eigen huis niet meer veilig to zijn.

De preventie van psychische belasting richt zich vooral op
`objectiveerbare' en `grote' vormen van belasting. Toch kan men
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zeggen dat maatschappelijke bewegingen gericht op emancipatie
van onderdrukte groepen in hoge mate ook hct wegnemen impli-
ceren van de structurele psychische belasting waar de betrokke-
nen tot dan toe onder hebben geleden. Dat de verheffing van
onderdrukten voor andere groepen weer een psychische belasting
inhoudt - omdat het als een depreciatie van hun status gezien
wordt en dus als een bedreiging van hun toch al precaire zelfbeeld
- is een prijs die de samenleving meent to mogen vragen. Een heel
andere benadering is de ontwikkeling van een opvoedingsstijl, die
crop gericht is de belastbaarheid van mensen to vergroten of men-
sell psychisch meet weerbaar to maken. Dat is, ik kom daar nog op
terug, gemakkelijker gezegd dan gedaan, bovendien zou dat weer
gevolgen kunnen hebben die wij tegenwoordig moreel en ideolo-
gisch niet wenselijk achten in de karaktervorming van kinderen.
Er zijn aanwijzingen dat de nu incest wenselijk geachte opvoe-
dingssituatie voor kinderen de kans op een hoge mate van kwets-
baarheid eerder lijkt to doen toenemen dan de kans op een positief
to waarderen vergroting van de belastbaarheid.

6. BELASTBAARHEID

Met het begrip psychosociale belastbaarheid heb ik weinig moeite,
althans zolang we - om het bij beeldspraak to houden - bij belast-
baarheid minder denken aan een steeds meer gevulde weegschaal
dan aan een luidspreker, waarmee een signaal versterkt of ver-
zwakt kan worden weergegeven, zo zwak dat het signaal niet meer
waargenomen wordt of zo sterk dat de luidspreker het begeeft.
Belastbaarheid is een begrip met een duidelijk defensieve of zelfs
passieve betekenis, het drukt iets uit als het vermogen om een
bepaalde druk to kunnen verdragen en uithouden zonder dat er
een decompensatie - een crisis, een chaos, een depressie - op
volgt, een zekere vormvastheid tot een bepaalde graad van druk,
waarna vrij plotseling een totale ineenstorting volgt.

Belastbaarheid kunnen we zien als het vermogen om een sig-
naal binnen een kritieke grens van versterking to houden. Dat kan
op verschillende manieren. In de eerste plaats door het inzetten
van afweermechanismen, die de gevoeligheid voor de betekenis van
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bet signaal verminderen. Typische `onvolwassen' en `neurotische'
afweermechanismen - de kwalificatie is van Vaillant (1986) - zijn
bijvoorbeeld ontkenning (er is geen signaal, anders gezegd: ik ben
niet werkloos, mijn partner is niet dood, ik ben wel alleen, maar
niet eenzaam), rationalisatie (mijn werkloosheid is een bijdrage
aan de gezondmaking van de economie) en projectie (mijn baas
moest mij niet). Het signaal verliest door de afweermechanismen
zijn dreigende karakter. Tegelijkertijd is de gekozen oplossing
weinig produktief.

We kunnen de werking van het signaal ook proberen to ver-
zwakken door de steun van anderen to zoeken en daardoor onze
belastbaarheid to verstevigen; in de literatuur vinden we deze
strategie meestal terug onder de noemer social support. Meestal
wordt daarbij gedacht aan de steun van familieleden en vrienden,
maar de social support kan zich ook manifesteren als een moral sup-
port in de vorm van bijvoorbeeld een hecht geloof in en vertrou-
wen op de wil van God. Braam e.a. (1994) lieten nog zeer onlangs
zien dat bij zichzelf als religieus beschouwende ouderen minder
depressieve symptomatologie optreedt. Religie Iijkt echter ook
versterkend to kunnen werken op depressieve tendenties (Schil-
der 1987) en in alle gevallen moet men zich realiseren dat de vast-
gestelde samenhang niet erg groot is en vooral geen basis kan zijn
voor maatschappelijke actie. Instrumentalisering van geloof in
dienst van moral support is een omkering van oorzaak en geyolg,
waar vooral politici en conservatieve denkers zich nogal eens aan
bezondigen. Een terugkeer naar verloren waarden is onmogelijk,
als niet de waarden zelf, maar alleen de maatschappelijke effecten
ervan gezocht worden. Waarden worden niet gelegitimeerd door
hun effecten, de effecten vinden hun legitimatie juist in de waar-
den.

Duidelijk is, dat de traditionele morele vorm van social support
tegenwoordig voor de overgrote meerderheid van de bevolking
geen rol meer speelt. Ook hier weer niet, omdat het geloof op zich-
zelf niet beschikbaar zou zijn als vorm van social support, maar
omdat wij bet geloof (meestal) niet hebben en er dus ook geen
steun aan kunnen ontlenen. Voor familieleden en vrienden geldt
in feite hetzelfde: niet het feit dat ze er zijn is van belang, maar het
vertrouwen dat wij in hen hebben. Moral support en social support
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zijn beide overigens erg kwetsbaar: wie aan familie en vrienden to
veel, to lang of to vaak steun vraagt en er to weinig voor teruggeeft,
ondermijnt bijna altijd zijn eigen supportsysteem, zeker als dat
met toevallig de naam `moeder' draagt; wie, zoals bij moral support,
de steun in feite in zichzelf moet vinden, moet wel over een bij-
zonder gefundeerd geloof beschikken om daar werkelijk op to
kunnen vertrouwen. Beter gezegd, als mensen in tegenslag op hun
godsgeloof blijken to kunnen vertrouwen, leiden we daaruit of dat
ze over een bijzonder gefundeerd geloof beschikken.

Ten slotte, en dat is de derde strategie, kunnen we bet signaal
proberen to isoleren of to neutraliseren. Dat is een heel interessante
strategic, omdat deze in veel gevallen gebruik maakt van de met
dat doel in het leven geroepen arrangementen van de verzorgings-
staat. Wie niet werkt, zal wel eten; wie door een ziekte of een han-
dicap getroffen wordt, zal niet hoeven to creperen. Wie niet in
gezinsverband leeft, heeft recht op het voeren van een eigen huis-
houding. Van deze arrangementen - die in veel samenlevingen
ontbreken, zoals bij ons vaak de sociale en morele steun - kun je
niet zeggen dat ze de belastbaarheid zelf vergroten, maar wel dat
ze de afstand tot de kritische grens van de belastbaarheid groter
maken door de gevolgen van het signaal to neutraliseren en het sig-
naal zelf to isoleren, dat wil zeggen het voor het individu tot een
zuiver psychologische variabele to maken, een verwerkings- en
belevingsprobleem.

Het verhaal over de belastbaarheid zou niet compleet zijn zon-
der to wijzen op het bestaan van normen van belastbaarheid.
Mensen worden niet alleen geacht bepaalde problemen en situ-
aties tot op een bepaalde hoogte aan to kunnen: er zijn ook zaken
waar mensen het moeilijk mee kunnen hebben, terwijl ze tegelij-
kertijd niet vrij zijn om die ook als last to interpreteren. Het is
natuurlijk geen geheim, dat veel mensen bet er moeilijk mee heb-
ben als er in hun buurt etnische minderheden komen wonen, de
bovenburen homoseksueel blijken to zijn en de benedenburen er
een gewoonte van maken naakt in hun tuintje to zonnen. Niette-
min worden de ongelukkigen op de tussenverdieping geacht daar
tegen to kunnen en wanneer ze dat niet opbrengen, wordt dat in
eerste instantie niet als een psychisch, maar als een moreel pro-
bleem (discriminatie) of als een uitdrukking van een sociale `ach-
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terstandssituatie' gezien. Op maatschappelijk niveau is er echter
wel degelijk sprake van een zich in gevoel en hopelijk niet al to veel
in gedrag manifesterend psychosociaal probleem. Mensen voelen
zich bedreigd in de normatieve zekerheden van hun bestaan en dat
is bijzonder belastend voor wie weinig zekerheid in zichzelf kan
vinden en voor wie niet beschikt over de zekerheid van het relati-
veren van het eigen gelijk. Relativeren is een luxe die velen zich
niet kunnen permitteren, zeker niet als de absolute verschillen
juist klein lijken to zijn.

Uit het bestaan van normen van belastbaarheid blijkt dat het
hier niet gaat om de vraag hoe groot de algemene menselijke ver-
werkingscapaciteit is, maar om de vraag wat door leidende groe-
pen in de samenleving als moreel aanvaardbaar wordt gezien of
beter nog, als moreel onbespreekbaar. Wat moreel onbespreekbaar
is, kan niet legitiem.als een psychische belasting worden gepresen-
teerd. Omdat de situatie echter wel als belastend ervaren wordt,
ontstaat een rijke voedingsbodem voor gevoelens van vervreem-
ding en wantrouwen, die het begin kunnen zijn van een haat tegen
alles wat vreemd of anders is en tegen iedereen die zegt dat het
vreemde en andere juist zo aardig is.

Het zal duidelijk zijn, dat ik verhoging of versterking van de
belastbaarheid van het individu als beleidsdoelstelling vooral zie
in de sfeer van de verzorgingsarrangementen. Ik zie niet hoe je
versterking van moral support als beleidsdoelstelling zou kunnen
nemen zonder op grove wijze de vrijheid van de burger aan to tas-
ten. Social support lijkt mij in positieve zin alleen in individuele
gevallen beinvloedbaar en dan nog maar beperkt, omdat de social
support die door de betrokkenen zelf niet als echte en gewenste
steun wordt beleefd, hinderlijk en oppressief is. Een versterking
van die afweermechanismen, die als het gaat om belastbaarheid
vooral een realiteitsvermijdend karakter hebben, lijkt me evenmin
iets om na to streven. Het zou beter zijn als er gezocht zou worden
naar mogelijkheden voor de ontwikkeling van meer actieve en
positieve coping-strategieen, en als er meer aandacht besteed zou
worden aan het probleem van het normatieve karakter van de
belastbaarheidsgedachte omdat bet onbedoeld een voedingsbo-
dem kan zijn voor ressentiment, discriminatie en haat. Erger dan
neurotische afweermechanismen zijn de aanvalsmechanismen,
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die ontstaan wanneer woede, angst en frustratie omgezet worden
in agressie.

7. WEERBAARHEID

Weerbaarheid is een begrip dat meteen een wat martiale sfeer
oproept: het tegenhouden en verjagen van indringers in het eigen
territoir, de preventieve slag die een aanval of moet wenden, het
mobiliseren van tegenkrachten tegen bedreigende invloeden van
buiten, het opkomen voor het eigen belang en de eigen persoon. In
de gezondheidszorg wordt het begrip vaak in overdrachtelijke zin
gebruikt als het gaat om de weerstand tegen een virus, het herstel
van krachten na een ziekteperiode of de wil om tegen een ziekte to
vechten. Typische connotaties van het begrip weerbaarheid zijn
assertiviteit, adaptatievermogen, activiteit. De teneur van het
begrip is in hoofdzaak positief en ook wel enigszins mannelijk. In
het kader van onze beschouwingen over psychosociale problema-
tiek kunnen we weerbaarheid omschrijven als het vermogen auto-
nomic to handhaven en invloeden uit de omgeving actief to be-
heersen.

Het lijkt voor de hand to liggen weerbaarheid to koppelen aan
karakter of persoonlijkheid. Dat is echter een to beperkte inter-
pretatie van de reikwijdte van dit begrip. Onder de noemer weer-
baarheid kunnen we een aantal strategieen en mechanismen reke-
nen die zeker met karaktet to maken hebben (de typische coping-
mechanismen), daarnaast zijn er echter ook een aantal resources,
hulpbronnen van de weerbaarheid, die meer to maken hebben met
iemands biografie en met zijn plaats in de samenleving. Ten slotte
is er nog een factor die zeer tot de weerbaarheid bijdraagt, een
resource-karakter heeft, maar toch apart vermelding verdient: de
mate van maatschappelijke integratie en participatie. Het bijzonde-
re van deze factor is, dat hij psychologisch als bron van vertrou-
wen en sociaal als bron van echte steun kan worden gehanteerd:
weerbaarheid in de vorm van handelen als groepslid, als groep en
met ondersteuning van de groep.

Kenmerkend voor de coping-mechanismen is dat zij actieve
pogingen tot beheersing van de wereld zijn, zonder dat het eigen

194. Over belasthaarheid, weerbaarheid en kmetsbaarheid



karakter van de wereld daardoor ontkend of vervormd wordt. In
de vorm van humor, altruisme, anticipatie, sublimatie of tolerantie
voor onzekerheid wordt het vermogen zichtbaar de eigen positie
ten opzichte van de wereld - of meer in het bijzonder van belas-
tende factoren - zodanig to herzien, dat het mogelijk belastende
effect to met wordt gedaan door bijvoorbeeld relativering, de ver-
plaatsing van de aandacht naar de zorg voor anderen of naar ande-
re onderwerpen, de beheersing van de angst voor verandering. Dit
type coping-mechanismen wordt in de literatuur met name door
George Vaillant (1986) beschreven als `mature' en naar hun card
sluiten ze nauw aan bij de hogere stadia van moreel bewustzijn die
door Lawrence Kohlberg (1976) zijn beschreven.

Tot bet gebied van de resources reken ik de middelen en strate-
gieen, die de beschikbaarheid van alternatieven reguleren. Het
meest duidelijke voorbeeld hiervan is natuurlijk geld, maar daar-
naast moeten zeker ook kennis (opleidingsniveau) en macht (be-
roep, prestige, status) genoemd worden, evenals een aantal in dit
kader meestal vergeten hulpbronnen als gezondheid, ras, fysieke
kracht, leeftijd, aantrekkelijkheid en uitstraling. Slechts enkelen
zullen over al die resources in ruime mate kunnen beschikken, in de
meeste gevallen zal men slechts gebruik kunnen maken van niet
meer dan een combinatie van elementen. In principe zijn mensen
onderling vergelijkbaar en beschrijfbaar op grond van de hulp-
bronnen waarover ze in een nader aan to duiden mate en combina-
tie beschikken. Op welke manier ze de hulpbronnen al dan met
gebruiken, is een andere vraag - de coping-mechanismen zeggen
daar wat over - maar in alle gevallen gaat bet om bet vermogen
belastingen to hanteren, tegen to gaan ofonschadelijk to maken.

Het vermogen daartoe wordt nog eens extra versterkt, wanneer
het individu er niet meer alleen voor staat, maar deel uitmaakt van
een groep en dat houdt meer in dan je gesteund weten door de
groep (moral en social support). De participatie in de groep is op
zichzelf al een belangrijke bescherming tegen psychische proble-
men, terwijl bet handelen als groepslid een bijzondere vorm van
weerbaarheid inhoudt, omdat de groep tevens als legitimator voor
het handelen dient. Groepen vragen echter ook een bijzondere en
niet altijd gemakkelijke aanpassing van het individu aan de nor-
men van de groep. Naarmate mensen over meerdere resources
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beschikken, wordt de invloed van de groep beperkter, maar wie
weinig anders heeft dan de groep, zal zeer ver gaan in de aanpas-
sing aan de eisen en regels van de groep. Dat kan gelden voor leden
van religieuze sekten of politieke actiegroepen, maar ook voor
leden van jeugdbendes of misdaadsyndicaten.

Niet het lid van de weerbare of zelfs agressieve groep, maar het
weerbare individu is bij uitstek het persoonlijkheidsideaal van de
westerse cultuur. Hier hebben we vooral op die aspecten gelet,
waarin de weerbaarheid als zodanig specifiek tot uitdrukking
komt, maar gezien de aard van de strategieen waar het om gaat, is
het duidelijk dat het weerbare individu zich kenmerkt door een
gevoel van zelfvertrouwen en zelfwaardering, gelooft in zijn eigen
mogelijkheden en capaciteiten en in staat is bevredigende en
duurzame relaties aan to gaan. Het weerbare individu lijkt de
personificatie to zijn van het geestelijk gezonde individu, door
Freud in een gesprek eens omschreven als de mens die in staat is
`zu lieben and zu arbeiten'.

Toch moet hier een zekere voorzichtigheid in acht genomen
worden: uit de bespreking van de coping-mechanismen, de resour-
ces en de participatie blijkt immers, dat de verschillende factoren
niet noodzakelijkerwijs met elkaar in harmonie hoeven to zijn,
noch in zichzelf in evenwicht hoeven to zijn. Het westerse per-
soonlijkheidsideaal gaat wel van evenwicht en harmonie uit, maar
in de werkelijkheid zullen we eerder situaties aantrefl'en waarin de
balans minder ideaal is. Weerbaarheid kan omslaan in hardvoch-
tigheid, assertiviteit in agressiviteit, fysieke kracht in bruut
geweld, zelfwaardering in hoogmoed, liefde in afhankelijkheid.
Dat is de ene kant, de andere kant is dat de resources juist to weinig
gebruikt worden, uit gebrek aan zelfvertrouwen bijvoorbeeld of
door het ontbreken van voldoende andere resources ter ondersteu-
ning en versterking. Met andere woorden, veel mensen weten niet
welke rijkdommen ze virtueel tot hun beschikking hebben. Veel
psychotherapeutische hulp is er dan ook op gericht mensen to
laten beseffen, dat die rijkdommen er zijn, en ze to leren er gebruik
van to maken.
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8. MEER EN MINDER WEERBAAR

Op het niveau van de samenleving is er veel gedaan en veel ge-
beurd om weerbaarheid meer gelijk over de mensen to verdelen en
misbruik van weerbaarheid to voorkomen. Men kan daarbij den-
ken aan het systeem van de scheiding der machten, de democrati-
sche controle en besluitvorming, de wetgeving en het staatsmono-
polie op het gebruik van geweld, maar ook aan het scholingsbeleid,
het arbeidsvoorwaardenbeleid, de sociale verzekeringen en voor-
zieningen en het emancipatiebeleid. Vrijwel steeds gaat het om het
scheppen van randvoorwaarden waarbinnen de individuele weer-
baarheid zich kan ontwikkelen en ontplooien. Op de verschillende
in aanmerking komende beleidsgebieden is al zeer veel gedaan en
ook daar waar men geprobeerd heeft niet alleen een situatie van
gelijkheid van kans, maar ook van gelijkheid van resultaat to
scheppen, is onveranderlijk telkens opnieuw gebleken dat men
stuit op een niet op to heffen verschil tussen individuen in inzet,
talent, karakter, weerbaarheid en belastbaarheid.

Op enkele gebieden is er maatschappelijk zeker sprake van een
algemene bedreiging of vermindering van de weerbaarheid. Nu de
gezinsstructuur meer vlottend en onzeker is geworden door het
toenemende aantal echtscheidingen, de onzekerheid over de rol-
verdeling tussen man en vrouw is toegenomen en het werken van
de vrouw algemeen is geworden, moet er rekening mee gehouden
worden dat het aangaan van goede affectieve relaties in de volwas-
senheid een probleem kan vormen voor die kinderen, die een in
dat opzicht wisselvallige en tumultueuze vroege jeugd hebben
gehad. Daarnaast zal de nog steeds sterke trend om geen deel meer
uit to willen maken van sociale verbanden met een sterke sociale
controle en een grote groepsdruk - het individualiseringsproces -
ook in de toekomst de kans op vrijwillige participatie in zulke ver-
banden betrekkelijk gering maken. Zeer algemeen gesteld is de
versterking van de weerbaarheid in onze samenleving vooral
gezocht in een verbetering van de individuele resources. De tradi-
tionele participatie- en integratiestrategie heeft zeker aan beteke-
nis ingeboet en de meer volwassen coping-mechanismen worden in
een aantal gevallen bedreigd.

Het is zeker niet toevallig dat op veel punten de participatie- en
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integratiestrategie nu weer naar voren wordt gehaald ter verster-
king van de weerbaarheid (bijvoorbeeld in het kader van het beleid
ter versterking van de sociale controle in de bestrijding van de
kleine criminaliteit, maar buiten de sfeer van het overheidsbeleid
bijvoorbeeld ook in de vrouwenbeweging, de patientenbeweging,
de homobeweging). Het gaat hierbij om veel meer dan simpelweg
een bundeling van individuele belangen: de grondslag van de
groepsvorming wordt de grondslag van de individuele identiteit
als een nieuwe sociale identiteit, die bijvoorbeeld ook in kleding of
gedrag gedemonstreerd wordt. Dat is ook het geheim van het suc-
ces: het gaat om veel meer dan pure instrumentaliteit. Sociale
controle, die alleen sociale controle is en mag zijn, heeft weinig
kans, tenzij zij geprofessionaliseerd is.

De ontwikkeling en versterking van meer volwassen coping-
mechanismen is op individueel niveau in bijzondere gevallen een
taak van de geestelijke gezondheidszorg, meer algemeen is er op
dat gebied geen sprake van beleid of activiteit - behalve dan in de
vorm van sjablonen en via de media verspreide voorbeelden. Dat
kan ook moeilijk anders, omdat het hier om het resultaat van een
gelukkig verlopen ontwikkelingsproces in de sfeer van het parti-
culiere leven gaat: een goede jeugd. Die is niet to herhalen en al
helemaal niet in to halen.

9. KWETSBAARHEID

Weerbaarheid is de ene kant van de medaille, waarop aan de ande-
re kant kwetsbaarheid als beeldenaar staat. Kwetsbaarheid kunnen
we omschrijven als een specifiek onvermogen, met gevolgen voor
de handhaving van autonomic en omgevingscontrole (voor de
handhaving van weerbaarheid en belastbaarheid dus). Zo is men
bijvoorbeeld in het schizofrenie-onderzoek tot de hypothese ge-
komen, dat de situatie van de patient het beste omschreven kan
worden als een toestand van kwetsbaarheid, die het gevolg is van
een onherstelbaar en waarschijnlijk aangeboren informatiever-
werkingstekort (Van den Bosch 1993). Een klein tekort met grote
gevolgen, die enigszins kunnen worden tegengegaan en getem-
perd door medicatie en door een bepaalde manier van omgaan met
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de patient. De kwetsbaarheid van de patient is groot, de behande-
lingsstrategie is erop gericht de belastbaarheid van de patient to
versterken door social support en zijn weerbaarheid to vergroten
door nieuwe resources beschikbaar to stellen.

De idee van de kwetsbaarheid is ook in een ander kader heel
bruikbaar. Zo zijn op het niveau van de samenleving vooral die
mensen kwetsbaar, die niet over voldoende resources beschikken
(gehandicapten, armen, zieken, kinderen, ouderen, laag opgelei-
den), of niet voldoende kunnen participeren (emigranten bijvoor-
beeld). Individueel ligt de kwetsbaarheid heel anders verdeeld: zo
zijn mensen met duidelijk `mature' coping-mechanismen en met
een gemiddeld hoge opleidingsgraad bijzonder kwetsbaar als ze
geconfronteerd worden met agressief en gewelddadig gedrag. In
hun repertoire aan gedragsmogelijkheden neemt dat element zo'n
bescheiden plaats in, dat ze zich volstrekt weerloos kunnen voe-
len, ook al zijn ze dat objectief misschien niet. Dat maakt hen tot
een gemakkelijk slachtoffer van geweld en intimidatie, zeker in de
confrontatie met een agressieve groep.

10. VERANDERBAARHEID

Als we een beeld willen schetsen van de wijze waarop mensen met
problemen omgaan en op tegenslag reageren, dan is een individu-
ele analyse van het samenspel tussen belastbaarheid, weerbaarheid
en kwetsbaarheid nodig. Dat is niet eenvoudig, omdat het om veel
factoren gaat en een aantal van deze factoren pas zichtbaar wordt
als er problemen zijn. Mensen van wie niemand het verwacht had,
blijken soms uiterst crisisbestendig to zijn, terwijl mensen die in
een hun bekende situatie goed functioneren, op verandering soms
alleen maar met paniek blijken to kunnen reageren. Kwets-
baarheidfactoren zijn vaak wel zichtbaar en bekend, ook als de
kwetsbaarheid niet onmiddellijk in het geding is; de mate en de
aard van de belastbaarheid is vaak veel minder goed vast to stellen,
omdat de mechanismen van draagkracht (belastbaarheid) er im-
mers op gericht zijn (een gevoel van) belasting niet tot stand to
laten komen. Belastbaarheid wordt gewoonlijk slechts als pro-
bleem zichtbaar, namelijk op het moment dat de grenzen van de
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belastbaarheid worden overschreden. In het geval van weerbaar-
heid ligt het weer anders, omdat weerbaarheidsstrategieen vaak
pas volop tot ontplooiing komen in crisissituaties, wanneer er een
acuut beroep op de weerbaarheid wordt gedaan.

Dit is het verhaal voor volwassenen, voor kinderen ligt het
natuurlijk anders. De belastbaarheid, weerbaarheid en kwetsbaar-
heid van volwassenen is voor een zeer belangrijk deel de resultante
van de goede en slechte ervaringen die zij als kinderen hebben
opgedaan. Misschien zou je kunnen zeggen, dat kinderen begin-
nen met niet veel meer dan een grote kwetsbaarheid en dat het van
hun ervaringen in de eerste jaren afhangt of weerbaarheid en
belastbaarheid zich in voldoende en in gunstige mate zullen kun-
nen ontwikkelen. Dat wil niet zeggen dat kinderen slechts passief
reageren op invloeden van buitenaf en zich betrekkelijk willoos
laten vormen, maar wel dat de plasticiteit van kinderen groter is
dan van volwassenen en daarmee ook de gevoeligheid voor een
blijvende invloed van als goed of slecht beleefde ervaringen.

Voor volwassenen geldt dat niet meer in die mate, maar dat
houdt tevens in dat volwassenen ook minder gevoelig zijn voor
allerlei maatregelen, gericht op de verbetering van de psychische
kanten van hun belastbaarheid, weerbaarheid en kwetsbaarheid.
De ervaringen uit het verleden hebben hen weerbarstig gemaakt,
zelfs tegen hun eigen welbegrepen belang in. Op individueel-the-
rapeutisch niveau is daar nog wel wat aan to doen, maar op het
niveau van groepen en samenlevingen weinig of niets, in ieder
geval niets wat moreel aanvaardbaar geacht kan worden. lets
anders is het - zoals ik heb proberen to laten zien - om ten behoeve
van een individu of categorieen van individuen `prothetische'
maatregelen to nemen, die bijvoorbeeld de gevolgen van de kwets-
baarheid verminderen of de weerbaarheid als het ware materiali-
seren.

Politiek, beleid en hulpverlening richten zich nu graag op
bevordering van de weerbaarheid van mensen, maar misschien is
er toch meer reden om vast to houden aan de minder ambitieuze
lijn van het met prothetische maatregelen verminderen van
kwetsbaarheid en daarnaast to kijken naar de mogelijkheden om
de belastbaarheid to vergroten. Dat is al moeilijk genoeg.
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De epidemiologie van
een endemisch verschijnsel

Naar aanleiding van Nel Draijer,
Sexueel misbruik van meisjes door vermanten

(1988)

I. MEER DAN EEN INCIDENT
Verkrachting binnen het huwelijk, incest, seksueel misbruik van
kinderen, geweld van mannen tegen hun echtgenote of vriendin,
ik heb heel lang gedacht dat het maatschappelijk geen probleem
was, en dat de publicitaire drukte erover niet meer was dan de
uitdrukking van een algemene feministische haat tegen mannen.
Natuurlijk wist ik ook wel, dat er in de geborgenheid van huwelijk
en gezin geweld verborgen kon blijven, maar echt ernstige
agressie van mannen tegen vrouwen en kinderen leek toch vooral
een probleem - en dan nog incidenteel en individueel - in sociaal
achtergebleven en door alcoholmisbruik volledig aan lager wal
geraakte gezinnen.

Dit was ook de algemeen aanvaarde opvatting over dit
probleem, zozeer gemeengoed zelfs dat nader onderzoek een
overbodige investering leek: de zeldzame gevallen waren een zaak
voor justitie en psychiatric. De forensisch-psychiatrische gevals-
beschrijvingen bevestigden bovendien keer op keer het klassieke
beeld van individuele of systeempathologie als achtergrond van
incest.

Onderzoeken als van Nel Draijer (1988) en meer recent nog
van Renee Romkens (1989) hebben inmiddels duidelijk gemaakt
dat seksueel misbruik en fysiek geweld meer voorkomt tussen
vertrouwden en getrouwden dan tussen vreemden. De slacht-
offers zijn meestal vrouwen en meisjes. Wel is het gelukkig een
minderheid, die in hun jeugd of huwelijk to maken krijgt met het
geweld van mannen, maar het is een minderheid die al bij een zeer
enge definitie van geweld vele honderden malen groter blijkt to
zijn dan de totale jaarlijkse rapportage van, bekend geworden
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gevallen aan justitie en psychiatrie. De afzonderlijke gevallen
zullen ook in de toekomst daar behandeld moeten worden, maar
de epidemiologische dimensie is een nieuw gegeven, waarop nog
geen antwoord is gegeven. De omvang en de ernst van het geweld
van mannen tegen vrouwen is zo groot, dat het gerechtvaardigd is
hier van een sociaal probleem to spreken. Dat impliceert bijna
automatisch een oproep aan de overheid iets aan dit probleem to
doen, maar dat is toch niet het hele verhaal. Geweld in het gezin
en tussen de geslachten brengt onvermijdclijk immers ook enkele
van de belangrijkste sociale instituties (het gezin, het huwelijk) in
discussie en ten dele ook in diskrediet, zoals Ageeth Scherphuis
goed aanvoelde toen ze Renee Romkens' onderzoek provocerend
samenvatte onder de kop `Er wordt heel wat afgemept in de
hoeksteen van de samenleving' (Vrij Nederland 1-7-1989).

Geweld en misbruik in de privesfeer vragen ook om een
nieuwe bezinning op de praktijk van enkele van de belangrijkste
waarden en grondrechten van onze samenleving: het recht op
privacy en het recht op integriteit van de persoon. Er zal een
oplossing moeten komen voor de paradox dat mensen ongezien
en ongecontroleerd in hun lichamelijke en geestelijke integriteit
kunnen worden aangetast onder de dekmantel van dat andere
grondrecht: de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, in
casu van het huwelijk, het gezin of de eigen woning. Juist het
endemische karakter maakt het onmogelijk het geweld en het
seksuele misbruik in de privesfeer nog langer als een op het niveau
van het individu en het incident isoleerbaar probleem to
beschouwen.

2. HET TOPJE VAN DE IJSBERG?
Is het werkelijk zo erg als onderzoek lijkt to zeggen? Is dat onder-
zoek van vrouwen voor vrouwen door vrouwen wel betrouwbaar?
Zijn de uitkomsten wel geldig en generaliseerbaar? Er zijn twijfels
gerezen en onderzoek met onwelgevallige of schokkende resul-
taten wordt natuurlijk altijd al met meet scepsis bekeken dan
onderzoek dat bevestigt wat men toch al vond of dat goed in de
eigen kraam to pas komt. In het geval van het onderzoek van
Nel Draijer naar seksueel misbruik van meisjes door verwanten
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kan het geen kwaad het nog maar eens heel duidelijk to zeggen: dit
onderzoek is voorbeeldig opgezet, buitengewoon zorgvuldig
uitgevoerd, zeer genuanceerd uitgewerkt en zakelijk correct
gerapporteerd. In elk hoofdstuk opnieuw speelt de onderzoekster
op theoretisch en methodologisch gebied zo gewetensvol de rol
van advocaat van de duivel, dat het als poging om de kritiek voor
to blijven bijna op overkill gaat lijken. Een zwak en kwetsbaar punt
blijft overigens wel de non-respons van 50%. Ook in veel ander
survey-onderzoek is dat echter een normaal percentage geworden,
en de oplossing wijkt bij Nel Draijer niet of van wat nu gebruike-
lijk is. De totale steekproef wordt zo groot gemaakt dat er altijd
nog een grote groep wel meewerkende respondenten overblijft
(ruim iooo in dit geval) en op basis van enkele standaard-
kenmerken wordt geprobeerd het systematische karakter van de
weigeringen in beeld to krijgen. Veel weigeringen zijn immers
niets anders dan dat, maar hoe gevaarlijker het onderwerp, hoe
meer kans dat zowel het weigeren als het meedoen direct met het
thema van het onderzoek to maken heeft. Er blijven dus wat dat
betreft onzekerheden, maar zelfs al zou in het niet bereikte deel
van Draijers steekproef Been enkel geval van seksueel misbruik
voorkomen (en zouden dus de uitkomsten gehalveerd moeten
worden), dan nog blijft seksueel misbruik door verwanten een
probleem van tienduizenden vrouwen.

De ijsberg is misschien niet heel veel groter dan wat in het
onderzoek zichtbaar wordy, maar de ijsberg blijft wel veel groter
dan ooit gedacht.

3. HET GEWICHT VAN DE FEITEN
Seksueel misbruik van meisjes onder de 16 jaar door verwanten is
een biografisch feit voor zo'n i 6% van de Nederlandse vrouwen
tussen 20 en 40 jaar oud. Het misbruik is meestal meermalig en
van lange duur, niet zelden ook - in bijna de helft van de gevallen
- meervoudig (meer dan een dader, maar onafhankelijk van
elkaar). Hoewel de vader niet de belangrijkste dader is - de meeste
gevallen hebben betrekking op ooms en broers - is in het geval van
misbruik door juist hem (bij 3% van alle vrouwen) de leeftijd van
het meisje op het moment dat het misbruik begint, gemiddeld

204



De epidemiologie van een endemisch versch#nsel

lager, de duur van het misbruik langer en de ernst groter. De helft
van deze vaders heeft ook andere kinderen seksueel misbruikt.
De sociale klasse is geen goede voorspeller voor misbruik;
alcoholisme, affectieve verwaarlozing, echtscheiding, gesloten-
heid over seksualiteit, en een voorkeursbehandeling van jongens
zijn dat tot op zekere hoogte wel. Seksuele contacten met anderen
dan generatiegenoten werden door de meisjes nooit gewenst,
maar in het algemeen waren zij niet goed in staat zich effectief to
verzetten tegen misbruik, met name weer niet tegen misbruik
door de vader. Vrijwel nooit kon er met moeder over gesproken
worden en signalen van misbruik werden maar zelden door
anderen serieus genomen. De gevolgen van seksueel misbruik
doen zich bij deze meisjes ook op lange termijn nog gelden,
eveneens veel meer en ernstiger dan algemeen aangenomen werd:
een lage zelfwaardering, weinig An in sex, veel last van angst en
depressies, veel psychosomatische klachten. Ongeveer de helft
van de als meisje seksueel misbruikte vrouwen heeft nu als
volwassene mede daardoor ernstige psychische klachten en de
helft van alle in de steekproef bekende psychiatrische opnames
vond plaats bij vrouwen met een geschiedenis van seksueel
misbruik.

Als je alles bijeen neemt, kom je tot de conclusie dat tussen de
5 en i o% van de Nederlandse vrouwen tussen de 20 en 40 jaar
niet alleen ernstig getraumatiseerd is na seksueel misbruik door
verwanten voor het 16de jaar, maar dat het seksueel misbruik ook
een - belangrijk - element is in een heel complex van voor hun
persoonlijke ontwikkeling schadelijke factoren en gebeurtenissen.
In hun levensloop stapelt de ellende zich al vroeg op; dat wreekt
zich in de ontwikkeling van hun persoonlijkheid en beperkt hun
levensgeluk. De ernst daarvan is tot nu toe systematisch onder-
schat, ook en met name in de hulpverlening.

4. DE VROUW ALS OBJECT

Wat in de vignetten, de korte gevaisbeschrijvingen, in het onder-
zoeksverslag onmiddellijk en steeds weer opvalt, is de gevoel-
loosheid van de daders. Verwant of niet, de daders gebruiken
soms gewoon fysiek geweld of dreigen met `moord', als het meisje
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haar mond voorbijpraat. In deze gevallen geldtook zonder geweld
bet recht van de sterkste of is verzet onmogelijk. Het seksuele
contact kan ook gekocht worden met de belofte van meer aan-
dacht. Voor de meeste meisjes lijkt de benaderingswijze minstens
zo traumatiserend als bet seksuele contact zelf: ze voelen zich
gedegradeerd tot een object en worden ook als object gebruikt.
Met hun gevoelens en wensen wordt geen rekening gehouden,
hun verzet en afkeer niet serieus genomen. De dader verplaatst
zich niet in hun positie en is ook niet in staat of bereid met hun
ogen naar zichzelf to kijken.

Het is voor vrouwen overal en altijd kwetsend om als niet meer
dan een object beschouwd en behandeld to worden, al is dat nog
steeds wel de situatie waarin veel vrouwen in veel culturen zich
bevinden. Ook in de modern-westerse cultuur kijken veel
mannen (misschien nog steeds wel alle mannen) zo naar vrouwen,
maar ze worden in ieder geval wel verondersteld vrouwen niet
als objecten to behandelen. Zeker de vrouwen die met hen
verwant' zijn (echtgenote, dochter, zusje, nichtje en andere
vrouwen met feitelijk dezelfde status van verwantschap) mogen
verwachten eerst en vooral als subject bekeken to worden, als
deelhebbend aan een wederzijds gevoelde band van affectie op
grond van individuele menselijke kwaliteiten. Voor de meeste
mannen is dat ook zo; wanneer ze in hun eigen omgeving door
de bril van de seksuele objectivering kijken, zullen ze zich daar
dan ook eerder schuldig over voelen dan er'een vrijbrief in zien
om seksuele avances to maken, laat staan seksueel geweld to
gebruiken.

Bij de mannen die deze remming niet kennen, is met alleen
de algemene norm van de vrouw als subject, als autonoom vrij
wezen, onvoldoende verinnerlijkt, maar is in gevoelsmatige zin
ook sprake van een defect, dat het hun kennelijk onmogelijk
maakt rekening to houden met de betekenis van hun gedrag voor
juist degenen, voor wit al hun gedrag in bet bijzonder betekenis-
vol is, gezien de relatie van verwantschap (van genegenheid, van
afhankelijkheid en verantwoordelijkheid) die er tussen hen
bestaat. Het seksuele misbruik toont dan voor het meisje aan, dat
de relatie in die betekenis alleen van haar kant uit bestaat. In de
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I

dubbele betekenis van het woord wordt ze dus seksueel verraden.
Dat moet een gruwelijke ervaring zijn.

Het onderzoek van Nel Draijer en haar analyse van het
materiaal in het licht van de traumatheorieen maken wel
duidelijk, waarom de gevolgen van seksueel misbruik voor de
slachtoffers zo ernstig, zo langdurig en zo omvattend zijn.
De vraag blijft daarmee nog open war toch de daders bezielt.
We kunnen hun gedrag omschrijven als uitdrukking van het
onvermogen om de grens tussen seksuele fantasie en realiteit in
stand to houden of om zich to verplaatsen in het verwachtings- en
belevingspatroon van de ander en dat mede het eigen gedrag to
laten bepalen. Dat zijn echter niet meer dan nadere preciseringen
van wat er feitelijk plaatsvindt; op zichzelf verklaart dat nog niet
veel. Een nadere verklaring moet zeker worden gezocht in een
algemene houding van diepe minachting jegens vrouwen (het
merkwaardige voortrekken van jongens in veel van de gezinnen
wi)*st hier ook op) - zij is er voor de man - en zeker ook in een
beleving van de eigen, mannelijke seksualiteit als een autonome
drift, die los van de eigen persoon zoekt naar objecten van
bevrediging. Men is niet verantwoordelijk voor de eigen
seksualiteit en in die An is het seksuele gedrag ook Been handelen
waarvoor men ter verantwoording kan worden geroepen, maar
uitdrukking van de natuur zelf. Deze theorie is in het maat-
schappelijk bewustzijn bijna vergeten, maar het is nog altijd de
huwelijkstheorie van veel oudere vrouwen en het verklaart ook
waarom in het verleden bij seksueel misbruik de dader zo weinig
schuld kreeg toegeschreven. De foot lag bij het slachtoffer, dat
door haar feitelijke aanwezigheid de dief de gelegenheid bood.

Natuurlijk is er psychodynamisch veel meer aan de hand, maar
juist omdat het onderzoek van Nel Draijer seksueel misbruik als
endemisch verschijnsel belicht en niet als klinisch geval, richt ik
mijn aandacht op de meer interactionele en interpretatieve
aspecten van het misbruik. Om dezelfde reden ga ik ook niet in op
iets als her incesttaboe, want de bloedverwantschap op zich is - zo
blijkt uit het onderzoek van Nel Draijer - niet het meest
interessante gegeven en het blijkt ook geen echte rem to zijn op het
gedrag zelf, maar alleen op het spreken erover. Maatschappelijk
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gesproken is het incesttaboe in die An door dit onderzoek (en
ander onderzoek en een aantal geruchtmakende zaken) at
verdwenen. In de misbruiksituaties zelf lijkt het taboe wet aan
erosie onderhevig, maar het is er zeker nog.

5. GEVOELIGHEID VOOR GEWELD

Geweld, ook in persoonlijke relaties, is historisch altijd meer de
gewoonte, zo niet de norm, geweest dan respect en terug-
houdendheid. In de loop van het civilisatieproces is in het Westen
de gevoeligheid voor geweld en geweldsuitoefening wet steeds
groter geworden, zoals Elias (1939) vlak voor het uitbreken van
de Tweede Wereldoorlog (!) aantoonde. Het geweld verdween in
de loop van de geschiedenis niet alleen uit het openbare leven
(het bleef bestaan, enerzijds als `misdrijf', en anderzijds als
`monopolie' van de overheid), maar ook steeds meer uit het
particuliere leven. Afzien van het gebruik van geweld werd de
norm voor de omgang met personeel, de opvoeding van kinderen
en de verhouding tussen man en vrouw. Die norm werd ook
steeds meer praktijk en waar dat niet gebeurde, werd het geweld in
ieder geval onzichtbaar en onhoorbaar voor buitenstaanders in de
beslotenheid van het eigen huis uitgeoefend.

De toenemende gevoeligheid voor geweld en daarmee voor
machtsuitoefening in interpersoonlijke relaties ging samen met
een toenemende erkenning van het principe van gelijkheid en
gelijkwaardigheid van alleindividuen, vrouwen en kinderen in-
cluis, de erkenning ook van het recht op zelfbestemming en
zelfbepaling, van het recht op de onaantastbaarheid van het
lichaam. Deze rechten zijn ook als zodanig in de Grondwet
opgenomen, het meest recent nog het recht op de integriteit van
het lichaam. Het gewicht dat aan deze rechten van het individu
wordt toegekend, neemt nog duidelijk toe, en de verwerkelijking
van deze rechten is bijvoorbeeld in de vorm van het emancipatie-
beleid mede onderdeel van het regeringsbeleid geworden. Het is
niet toevallig dat het rapport van Net Draijer wordt ingeleid door
de coordinerende minister van Emancipatiezaken en uitkomt in
een reeks met als motto `De overheid vindt dat vrouwen recht
hebben op dezelfde mogelijkheden en vrijheden als mannen (en)
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voert daarom een beleid dat is gericht op het versterken van de
positie van vrouwen en op het bestrijden van hun achterstelling.
Doel daarvan is voor iedereen in Nederland de mogelijkheid to
creeren op een zelfstandig bestaan'.

Seksueel misbruik van meisjes door verwanten is al heel lang
strafbaar, net zoals in veel gevallen het gebruik van geweld, maar
dat betekent nog helemaal niet dat gevallen waarin van misbruik
en geweld sprake is, ook worden opgespoord en vervolgd, of zelfs
maar dat de melding van zulke gevallen serieus wordt genomen.
Het onderzoek van Nel Draijer laat ook op dat gebied weinig
illusies over, met als treurig dieptepunt wel bet feit dat ook in door
de hulpverlening gecontroleerde situaties seksueel misbruik
relatief vaak voorkomt: van de i 9 vrouwen met kinder-
beschermingservaring in bet onderzoek zijn er io die juist onder
de hoede van de kinderbescherming seksueel misbruikt zijn.
Het besef dat de grondrechten van bet individu - ieder individu -
bewaakt, gehandhaafd en gegarandeerd moeten worden, is in het
kader van de emancipatiebewegingen met een beroep op het
principe van de gelijkheid en gelijkwaardigheid verdiept,
verbreed en ook veranderd. Aanklachten worden serieuzer
genomen, er wordt meer vervolgd en de ernst van de delicten
wordt meer erkend (in het algemeen geldt dit ook voor
bijvoorbeeld aanranding). Het is niet meer het slachtoffer dat zich
moet verantwoorden als potentiele uitlokker van bet misdrijf,
maar de dader die nu ook bij evidente uitlokking niet langer meer
onschuldig wordt geacht. Ook in bet opsporingsbeleid en in de
rechtspleging wordt de vrouw niet meer (althans minder) als een
object gezien, als de stimulus die bij de man de noodlottige
respons losmaakt, maar als een subject met recht op een
zelfstandig, vrij en ongestoord bestaan.

Privacy is in de angelsaksische literatuur `the right to be let
alone', het recht om met rust gelaten to worden. Impliciet is dat in
de Nederlandse vertaling van `bescherming van de persoonlijke
levenssfeer' minder als een recht opgevat van bet individu dan van
de verschillende leefeenheden van individuen, i.c. huwelijk, gezin
of huishouden. Traditioneel is er een grote teruglioudendheid om
in to grijpen in de privesfeer van anderen en tot op de dag van
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vandaag is dat een belangrijke belemmering bij de signalering en
melding van bijvoorbeeld kindermishandeling (Dijkstra en
Swets-Gronert 1989). In veel gevallen wordt het privacy-
argument ook gehanteerd als een rationalisatie voor een weigering
betrokken to raken bij bet lot en bet Teed van anderen en voor
angst voor represailles bij melding. Duidelijk is in ieder geval dat
er een spanning bestaat tussen de verwerkelijking van de grond-
rechten van ieder individu en de handhaving van bet recht op
bescherming van de persoonlijke levenssfeer als een ruimer
gebied dan dat van de individuele persoon. Als ik het goed zie, is
er in Nederland nu een tendens zichtbaar om de bescherming van
bet individu tegen misbruik door en geweld van verwanten
belangrijker to gaan vinden dan de bescherming van bet leef-
verband op zich. Dat lijkt me juist, maar bet levert wel nieuwe
problemen op.

6. PREVENTIE EN INTERVENTIE
Kan seksueel misbruik van kinderen door verwanten worden
voorkomen? Het zal waarschijnlijk onmogelijk zijn bet eerste
misbruik in alle gevallen effectief to voorkomen. Men mag hopen
dat de grotere openheid over seksualiteit hier generaal preventief
werkt, evenals het steeds kleiner worden van de gezinnen (minder
`oudere broers') en het verzwakken van de familiebanden (minder
ooms, opa's en neven in de buurt). Het is niet leuk om bet zo to
moeten stellen, maar zij zijn bij elkaar voor meer dan 70% van de
gevallen van seksueel misbruik verantwoordelijk. Aan de andere
kant is er echter ook alle reden om to vermoeden dat de incidentie
van `incest' in de toekomst niet veel zal dalen, omdat het aantal
stiefvaders en vrienden van moeders fors zal blijven toenemen en
allerlei bizarre opvattingen over vrije seksualiteit in combinatie
met alcohol zeker tot vreemde en voor kinderen onwenselijke
experimenten zullen leiden.

Meer hoop mag men hebben voor de kans in de toekomst
herhaald en langdurig misbruik to voorkomen. Hier kan de
grotere openheid over seksualiteit (het spreekverbod is minder
vanzelfsprekend dan het vroeger was) een positieve rol gaan
spelen, evenals de - ook bij kinderen! - nu veel algemenere
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bekendheid van het fenomeen. De signalen zullen mogelijk
duidelijker gegeven gaan worden en er is ook meer kans dat deze
signalen sneller herkend en beter opgepakt zullen worden, door
bijvoorbeeld de leerkrachten, de huis- en schoolartsen, maar ook
de moeders van de kinderen. Wat onbespreekbaar is, wordt ook
niet gehoord. Is het algemeen stilzwijgen eenmaal verbroken, dan
is de kans groter dat ook in een specifiek geval een grotere sensiti-
viteit bestaat voor het vernemen van de boodschap. De anonieme
melding bij bijvoorbeeld de Bureaus Vertrouwensartsen, de
Kindertelefoons of de Stichting Korrelatie kunnen bet begin van
een interventie zijn die het misbruik doet stoppen.

De aanpak van seksueel misbruik is dan nog een heel ander
probleem. De ellende is dat bet enerzijds gaat om een activiteit die
ondermijnend is voor bet primaire leefverband van bet kind, maar
dat bet anderzijds maar heel zelden een goede oplossing is om na
de ontdekking van bet seksueel misbruik bet betreffende gezin
ook maar meteen op to breken. In de meeste gevallen zal men met
elkaar verder moeten en ook willen. Het driesporenbeleid van de
Vereniging tegen Seksuele Kindermishandeling binnen bet
Gezin (zie Draijer 1988, P. 353) - gescheiden hulp voor slacht-
offer, dader en overige gezinsleden - lijkt wat dat betreft de beste
aanpak to zijn. Frenken (1989) heeft overigens wel laten zien hoe
lastig de hulpverlening aan incestdaders kan zijn en hoe hard en
confronterend de hulpverlener daarbij soms moet zijn. Van een
schuldbesef is vaak maar nauwelijks sprake, de dader voelt zich
eerder betrapt, verraden en beschaamd dan schuldig. Voor een
therapeutisch veranderingsproces is dat geen goed uitgangspunt.
Uit de gevolgen blijkt dat seksueel misbruik als een ernstig
misdrijfmoet worden beschouwd. De zeer tijdelijke lust van de
een kan een levenslange last voor de ander worden. De openbaar-
heid die er inmiddels over deze vorm van misbruik is ontstaan,
kan ook gebruikt worden om mensen er meer dan vroeger van to
doordringen, dat ze geen enkel recht kunnen laten gelden op het
lichaam van een ander, hoe dichtbij of hoe veraf in verwantschap
die ook van hem staat. Hulp voor mannen die tot seksueel
misbruik van verwanten overgaan, sluit niet uit dat hun ook een
straf wacht.
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7. DE GGZ HEEFT NOG WEL WAT GOED TE MAKEN
Voor de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) en de psychiatric in
het bijzonder liggen er nog een paar andere problemen. Allereerst
moet worden vastgesteld dat de GGZ op het gebied van de hulp-
verlening bij seksueel misbruik volstrekt to kort is geschoten
(Frenken en Van Stolk, 1987).

Hoewel iedereen denkt dat sinds Freud de seksualiteit in de
GGZ eerder to veel dan to weinig aandacht krijgt, is in de praktijk
eerder het omgekeerde het geval. Het is nog altijd zeer ongebrui-
kelijk een seksuele anamnese of to nemen. Bij een psychiatrische
opname, maar ook bij een partner-relatietherapie of een psycho-
therapeutisch contact komt de seksualiteit niet of nauwelijks ter
sprake en als het wel gebeurt, meestal meer als speelterrein voor
de fantasie dan als realiteit. Natuurlijk heeft dat met Freud to
maken, die op een vroeg moment in zijn theoretische ontwikke-
ling ook zijn eigen vader en zijn zwagers van incest met kleuters
verdacht (Masson 1984), maar daar uiteindelijk (grotendeels) op
terugkwam.

In de hele moderne discussie over Freuds `verleidingstheorie'
wordt overigens vrijwel geen aandacht besteed aan het opvallende
verschil in leeftijd waarop het eerste misbruik heeft plaats-
gevonden, tussen de gevallen die Freud bespreekt (peuters en
kleuters van i tot 4 jaar) en de meestal veel oudere kinderen waar
het in Draijers en veel ander onderzoek om gaat (in meerderheid
1 o jaar en ouder). Volgens mij zou er bij een herinterpretatie van
ZurAetiologie der Hysterie (1896) onderscheid gemaakt moeten
worden tussen pogingen van Freud de vroegste wortels van het
misbruik (of liever gezegd van het trauma dat de neurose heeft
veroorzaakt) bloot to leggen en de feitelijke informatie die
sommige van zijn clienten hem aanvankelijk hebben gegeven.
Anders gezegd, er zal vaak sprake zijn geweest van misbruik,
maar op een latere leeftijd dan Freud aannam.

Niettemin blijft het tragisch, dat mede door toedoen van
Freud zelf de werkelijkheid van het seksuele misbruik niet alleen
betwijfeld, maar uiteindelijk zelfs geheel ontkend en genegeerd
werd. In de GGZ en meer in het bijzonder in de psychotherapie is
seksualiteit eigenlijk alleen nog maar aan de orde als probleem van
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onbevredigdheid (`het lukt niet goed') of van identiteits-
onzekerheid (`homo- of heteroseksueel'; `voldoende mannelijk
of voldoende vrouwelijk').

Het onderzoek van Nel Draijer laat zien hoe beperkt en dus
onterecht dit is. De helft van haar onderzoeksrespondenten met
een (bekend) psychiatrisch verleden is in de jeugd seksueel
misbruikt door verwanten. Psychische klachten blijken bij
seksueel misbruikte vrouwen meer, vaker in combinatie en
bovendien gemiddeld ernstiger voor to komen dan bij andere
vrouwen. Hulpverleners zijn inmiddels wel meet gaan letten op
de mogelijkheid van seksueel misbruik in de jeugd en zij stellen nu
ook inderdaad veel meer seksueel misbruik vast dan ze ooit voor
mogelijk of waarschijnlijk hadden gehouden. In een onderzoek
waar ik zelf bij betrokken ben, blijkt in een kleine populatie zeer
ernstige psychiatrische patienten - bij navraag bij de patienten -
vrijwel iedere vrouw een geschiedenis van seksueel misbruik door
verwanten to hebben, die ondanks vele eerdere opnames en ook
uitgebreide eerdere anamneses niet bekend was. Zou bet toch niet
zo kunnen zijn, dat de veel besproken oververtegenwoordiging
van vrouwen in de geestelijke gezondheidszorg, met name waar
het de affectieve en psychosomatische stoornissen betreft, op bet
conto geschreven moet worden van mannen?

Uit: Gezin i (1989)4, pp. 229-234
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De wisselingen van een eeuw
De psychiatrie en

de geestelijke gezondheidszorg

op de grens van

een nieuw millennium

1. ZIELENSCHEMERING

Net over de drempel van deze eeuw, in 1901, schreef Louis
Couperus in Nice de sombere, van regen en storm doortrokken
romancyclus De Boeken der Kleine Zielen. Het derde deel, Zielen-
schemering, is voor een groot deel gewijd aan de beschrijving van
de zich onontkoombaar ontwikkelende krankzinnigheid van
Ernst van Lowe, in wie Couperus' biograaf, Frederic Bastet (1980,
1987) onlangs diens oudste broer Petrus Theodorus Couperus
heeft herkend. In 1893 werd in een annonce in Het Vaderland door
de familie meegedeeld dat hij `op grond van krankzinnigheid
onder curatele is gesteld'. Mevrouw Couperus overleefde de
schande van deze openbaarmaking niet Lang; in de roman is het de
oude mevrouw Van Lowe die sterft, aan het eind van het derde
deel. Haar zoon is dan al opgenomen, in een particulier sanatori-
um op de Veluwe; Petrus Theodorus Couperus zal de laatste 40
jaar van zijn leven eveneens in sanatoria, pensions en krankzinni-
gengestichten doorbrengen. Hij overfeed in 1928 in Zeist, door de
familie zo niet vergeten, dan toch minstens verzwegen.

In Zielenschemering schildert Couperus pijnlijk nauwkeurig de
paniek die zich van een deftige Haagse familie meester maakt,
wanneer de krankzinnigheid van een familielid niet langer verbor-
gen kan worden gehouden. Ernst is's nachts min of meer ontkleed
in staat van verwarring de straat opgegaan en door de politie thuis
gebracht. De volgende dag verzamelt de familie zich in het huis
van moeder, die bij zichzelf overdenkt hoe zij altijd al gevreesd had
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dat er met Ernst iets aan de hand was - `wat vreeslijke stuipen had
dat kind gehad!' - en in de armen van haar dochter Constance
snikkend uitroept: `Ernst... Ernst is krankzinnig!!' De kinderen
schrikken, omdat het `uit mama's mond, klonk als de openlijke
bevestiging van wat zij wel alien wisten, maar niet bevestigen wil-
den, dan in groot geheim tegen elkaar. Zij zouden immers zeggen
alleen, dat Ernst zenuwachtig was: niet meer. Neuroze, was zo
alomvattend... Een gesticht voor zenuwlijders... wie ging er niet
heen, om eens tot rust to komen?'

Dan komen de dokters binnen, de oude huisarts en een jonge
`zenuwspecialiteit'. Zij adviseren Ernst onder medisch toezicht to
plaatsen, ergens buiten in een `lieve villa' en niet in een `krankzin-
nigengesticht', dat `vreeslijke woord, dat aanduidde het huffs van
schande, familieschande'.

2. CONTINUITEIT EN VERANDERING

Zonder twijfel geeft Couperus in zijn roman bijna biografisch een
beeld van de in zijn tijd heersende houding ten opzichte van psy-
chiatrische patienten en tegelijkertijd laat hij zien hoe determinis-
tisch er over psychische stoornissen gedacht werd - minstens
constitutioneel, waarschijnlijk ook erfelijk - en hoe fatalistisch
het behandelingsconcept was. Meer dan een rustige omgeving,
medisch toezicht en een `kalme, krachtige kerel' als verpleger had
men eigenlijk niet to bieden. Toch valt op, dat de familie niet snel
en gemakkelijk tot uitstoting overgaat, lang worden - ook in het
boek - de overduidelijke psychotische en paranoide symptomen
gebagatelliseerd en genegeerd. Pas als het gedrag van Ernst voor
het oog van de wereld zichtbaar wordt en daardoor maatschappe-
lijk niet meer aanvaardbaar is, voelt de familie zich gedwongen
maatregelen to nemen. De gekte van Ernst bedreigt ook hun socia-
le status in het zo op decorum en respectabiliteit bedachte Den
Haag van toen.

Het standsbesef doet ook op een andere manier zijn werking
gelden: Ernst wordt niet in een krankzinnigengesticht geplaatst -
destijds was daar alleen gedwongen opneming mogelijk, een nog
grotere schande dus -, maar in een pension voor (rijke) zenuwlij-
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ders. De familie raadpleegt ook een psychiater, heel modern en
heel bijzonder, omdat in de tijd dat de roman speelt (1896-1898)
het specialisme in Nederland nog maar nauwelijks gevestigd was.
In 1893 werd in Utrecht de eerste leerstoel in de psychiatrie inge-
steld. Dr. C. Winkler, meer een neuroloog overigens, werd de eer-
ste hoogleraar.

Van diagnostiek en behandeling was nog maar nauwelijks spra-
ke. Veel meer dan bejegening (rustig, vriendelijk) en beheersing
(de sterke verpleger, bijna de `oppasser' van vroeger) was er niet, at
werd het onderscheid tussen echte gekte en neurotisch lijden wet
degelijk gemaakt. Het zou historisch oneerlijk zijn to zeggen dat
men dat toen op dezelfde wijze deed als nu: het huidige onder-
scheid is immers toen pas ontstaan, at is de verbinding van `zenuw-
achtigheid' met verfijning, sensitiviteit en beschaving inmiddels
net zo vervaagd als de gedachte dat psychiatrische symptomen een
bewijs van primitiviteit en van gebrek aan beschaving zijn.

3. DEZELFDE TOESTAND, EEN ANDER LOT

De toestand waarin Ernst van Lowe zich in Zielenschemering be-
vindt, is niet zo veel anders dan die van psychiatrische patienten
nu. De patient en zijn symptomatologie vormen de grote constan-
te in de geschiedenis van de psychiatrie en de geestelijke gezond-
heidszorg. Nieuwe psychische ziekten zijn er eigenlijk niet, wet
worden symptomen steeds nieuw gegroepeerd, soms als gevolg
van nieuwe inzichten, vaak ook als uitkomst van nieuwe opvattin-
gen over wat nu wet en niet als symptoom beschouwd moet wor-
den. Er verdwijnen wet stoornissen uit de psychiatrie, soms omdat
de biologische grondslag eenduidig kan worden vastgesteld en
eventueel ook worden behandeld (epilepsie), soms ook omdat de
samenleving anders over het verschijnsel is gaan denken (homo-
seksualiteit).

De toestand van de patient mag dan vergelijkbaar zijn, met
enige voorzichtigheid kan echter wet gezegd worden dat het lot
van Ernst van Lowe - of zijn alter ego Petrus Theodorus Cou-
perus - er nu toch anders zou uitzien dan een eeuw geleden het
geval was. De kans om meer dan veertig jaar vrijwel ononderbro-
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ken opgenomen to blijven, is in ieder geval veel kleiner geworden,
zo niet bijna afwezig. Er zou ook zeer veel meer en betere diagnos-
tiek bedreven worden, at waren de aanzetten daarvoor ook toen at
aanwezig. De Duitse psychiater Emil Kraepelin was at bezig met
bet diagnostische classificatiesysteem, dat in de vernieuwde vorm
van het Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, in
de wandeling bekend als DSM in, onder de vleugels van de Ame-
rican Psychiatric Association na 198o zijn zegetocht over de
wereld begonnen is, en dat als mm iv bet eerste decennium van
de eenentwintigste eeuw zeker de psychiatrische nomenclatuur
zal gaan bepalen.

De grootste verandering ten opzichte van het begin van deze
eeuw ligt natuurlijk toch in de enorme verbetering van de behan-
delingsmogelijkheden van psychische problematiek. Min of meer
bij toeval heeft de psychiatric in de jaren vijftig en zestig van deze
eeuw effectieve psychofarmaca ontdekt. Psychosen, depressies,
angsten, dwangtoestanden, manieen en een beetje ook verslavin-
gen zijn chemisch beheersbaar of tenminste beinvloedbaar gewor-
den. Zonder dat zou de deinstitutionalisering of ook de verklei-
ning en sluiting van bet psychiatrisch ziekenhuis niet verantwoord
zijn geweest en een korte opname- of behandelingsduur in veel
gevallen ondenkbaar. Wat de antibiotica voor de tuberculosebe-
strijding zijn geweest, zijn de psychofarmaca tot op zekere hoogte
voor de psychiatrie. Maar waar de tuberculose in westerse landen
bijna verdwenen is, lijken de psychische stoornissen met het ver-
beteren van de behandelingsmogelijkheden juist toe to nemen.

De opkomst van de psychotherapie was aan het begin van deze
eeuw at merkbaar, at legde Frederik van Eeden zijn psychothera-
peutische praktijk nog voor de eeuwwisseling alweer neer, zowel
bij gebrek aan patienten als bij gebrek aan belangstelling van hem-
zelf. Werkelijk populair zou de psychotherapie pas in het laatste
kwart van deze eeuw worden, toen de psychoanalyse een ruim
scala van andere benaderingen - korter van duur en bescheidener
van opzet - ter beschikking had gekregen, een aanbod dat steeds
meer ingezet wordt om ook patienten met ernstige psychische
problematiek bij to staan. Sigmund Freud wilt at dat bet `goud'
van de analyse maar voor weinigen beschikbaar en bereikbaar zou
zijn, hij voorzag de komst van vele legeringen met het `koper' van
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de suggestie. De plaats van de psychoanalyse in het geheel van de
psychotherapie is inmiddels bescheiden geworden, maar deson-
danks is de kloof tussen de min of meet gedwongen armenzorg van
het psychiatrisch ziekenhuis en de vrije keuze van de rijke, die een
psychotherapeutische behandeling wenst, altijd blijven bestaan.
Hoe psychotisch ook, Ernst van Lowe kon, dankzij de positie en
het geld van de familie, nog behandeld worden als een neuroselij-
der, `overspannen' van het veel `alleen zijn' en het veel `lezen in
oude boeken'. De `lieve villa' met enkele andere patienten onder
medisch toezicht was nog vooral een rusthuis, maar in het laatste
deel van De Boeken tier Kleine Zielen worden de contouren van een
psychotherapeutische gemeenschap al zichtbaar.

4. DE PLAATS VAN DE PATIENT

De psychotherapie heeft zich ontwikkeld, de gestichtspsychiatrie
is na een lange periode van stagnatie sterk veranderd. In de tijd
van de Kleine Zielen beleefde de psychiatrische ziekenhuisbouw
een hoogtepunt, beter gezegd het gesticht moderniseerde zich
door de gedaante van cen ziekenhuis aan to nemen en de patienten
to gaan behandelen als bedlegerigen. Behandelingen (met wissel-
baden, elektrische schokken of medicamenten) kregen het aanzien
van operaties en kuren, de oppassers werden verplegers en ieder-
een trok witte jassen aan. Het ziekenhuisritueel is pas laat, onder
grote aarzeling en tegen veel verzet in verlaten voor benaderingen,
waarin het dagelijkse en sociale leven van de patient meer aan-
dacht kreeg. De opkomst van de sociotherapie en de psychothera-
peutische gemeenschapsbenadering betekende in zekere zin de
terugkeer van het oude gesticht en ook van de nog oudere `morele'
of pedagogische benadering, zij het onder het heel andere teken
van de democratisering en de resocialisering.

Het probleem is in zekere zin hetzelfde gebleven - de sociaal
gedesintegreerde patient die niet goed voor zichzelf kan zorgen -
maar het psychiatrisch ziekenhuis wordt niet langer beschouwd
als de oplossing daarvoor, integendeel, het moet de patient juist
mogelijk gemaakt worden zijn maatschappelijke plaats weer in to
nemen. Dat blijkt, ondanks alle begeleiding bij wonen en werken,
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onveranderlijk moeilijk to zijn. Ernst van Lowe Iukte het at niet
voor hij werd opgenomen: hij woonde alleen op kamers, werkte
niet, nam aan geen enkele maatschappelijke activiteit deel en ver-
zorgde ook niet zijn eigen huishouden. Het familiekapitaal maak-
te, op stand, een leven mogelijk, dat nu zonder hulp het lot is van
veel uitkeringsgerechtigden. Van de broer van Louis Couperus
weten we dat hij zich in geen enkele baan kon handhaven, ook niet
in Indie. Eenmaal onder curatele gesteld heeft hij ook nooit meer
gewerkt of zelfstandig gewoond.

Vergelijkbare situaties treffen we ook nu nog bij veel psychia-
trische patienten aan: geen werk, geen relaties, geen huishouden,
en dat vaak at voor er sprake is van een opname of behandeling. De
komst van effectieve psychofarmaca heeft, zeker waar het de kans
op werk of het opbouwen van sociale relaties betreft, voor veel
patienten toch minder verandering gebracht clan velen hebben
verwacht of minstens gehoopt. De psychofarmaca nemen wel de
meest opvallende symptomen van de stoornis weg, maar verbete-
ren het maatschappelijk functioneren van patienten vaak niet of
slechts marginaal.

Onverwacht, maar zeker niet onverhoopt; is de opvallende ver-
andering, met name de laatste tien jaar, in de h `tiding ten opzichte
van psychische problematiek en ps c iatris'e patienten. De
gedachte dat ouders en familieleden va atieen zich als belan-
genbehartigers en zaakwaarnemers zouden organiseren, leek nog
een hersenschim in de tijd dat er at sprake was van een echte
patientenbeweging in de geestelijke gezondheidszorg en het insti-
tuut van de patientenraad in alle psychiatrische ziekenhuizen at
zijn intrede had gedaan. Een vereniging als Ypsilon, voor ouders
en familieleden van schizofrene patienten, tent tientallen afdelin-
gen en enkele duizenden leden. In het algemeen lijkt de afstand
tussen samenleving en geestelijke gezondheidszorg, ook de psy-
chiatrie, kleiner geworden to zijn: de geestelijke gezondheidszorg
is zelf vermaatschappelijkt. Belangrijker nog is dat de samenle-
ving ten aanzien van psychische stoornissen het oordeel van
`schande' en zeker van `familieschande' verlaten heeft. De betrok-
kenen zijn steeds meer de schaamte voorbij, at lijkt de neiging
onveranderlijk groot ook of misschien zelfs juist ernstige psychi-
sche problematiek nog fang to verbloemen en to ontkennen.
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5. DE MARGE EN DE MAATSCHAPPIJ

Terugkijkend op een eeuw psychiatric en geestelijke gezond-
heidszorg valt naast verandering toch ook de continuiteit op: niet
alleen is de hulpverlening voor een deel nog gebonden aan de
behuizing van toen, maar ook zijn de grondslagen die toen op het
gebied van onderzock, diagnostiek, behandeling zijn gelegd voor
een belangrijk deel nog altijd geldig. Wat eigenlijk vooral opvalt, is
dat het in alle opzichten zoveel meer is geworden: meer hulpverle-
ners, meer disciplines, meer behandelingswijzen, meer diagnos-
tiek, meer patienten en dus onvermijdelijk ook meer geld. Om-
gekeerd zou je ook kunnen zeggen, dat dit allemaal pas mogelijk is
geworden door meer geld.

Van een maatschappelijk marginale activiteit, een ultimum
remedium, is de zorg voor mensen met psychische problemen uit-
gegroeid tot de in het totaal van de gezondheidszorg wat betreft de
kosten grootste afzonderlijke diagnosegroep. Er wordt nu zo'n 6 a
7 miljard gulden per jaar besteed, waarvan meer dan 2 miljard
alleen al bestemd is voor de psychogeriatrie en ongeveer i miljard
voor de extramurale zorg van RIAGG'S, poliklinieken, consultatie-
bureaus en zelfstandig gevestigden. Ongeveer 3 miljard gulden
gaat naar de psychiatrische ziekenhuizen en andere intramurale
behandelingsinstellingen en dan is er nog ruim een kwart miljard
nodig voor de kosten van de semimurale hulpverlening. In de gees-
telijke gezondheidszorg bevinden zich meer dan 70.000 arbeids-
plaatsen (waarvan 30.000 in de psychogeriatrie) en worden per jaar
meer dan 700.000 patienten en clienten geteld Uacobs e.a. 1993;
Hutschemaekers en Ten Have 1995).

Er is een landelijk dekkend net van voorzieningen gekomen,
onder regie van de overheid die haar betrokkenheid die al in de
negentiende eeuw op juist dit gebied rudimentair aanwezig was,
versterkt heeft in een actief streven om gelijke zorg van gelijke
kwaliteit en gelijke prijs voor iedere burger gelijk beschikbaar en
bereikbaar to maken. Dat is gelukt, zelfs zozeer dat staatssecretaris
Simons zich in de nota OnderAnderen (1993) bezorgd toont over
de snelle stijging van de vraag naar geestelijke gezondheidszorg in
de bevolking. In tien jaar tijd bijna een verdubbeling van de
RIAGG-clientele (tot meer dan 400.000), in twintig jaar een ver-
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dubbeling van het aantal opnamen in psychiatrische ziekenhui-
zen, in dertig jaar een verveelvoudiging van de verpleeghuiszorg
voor psychogeriatrische patienten, zonder zicht op het bereiken
van een grens aan behoefte en vraag. Die grens zal dan gesteld
moeten worden, zo is het oordeel van de staatssecretaris, er zullen
keuzen moeten worden gemaakt in de zorg, ook in de geestelijke
gezondheidszorg.

6. TIEN JAAR VERDER

Kunnen er uitspraken worden gedaan over de toekomst die kun-
nen helpen bij het maken van keuzen, het stellen van grenzen of
het ontwikkelen van alternatieven? Voor de hele volgcnde eeuw is
dat in ieder geval veel moeilijker dan voor de komende tien jaar.
Tot in de eerste jaren van het nieuwe millennium zijn er zeker
geen grote doorbraken to verwachten. Het kan zijn, dat er in de
biologische psychiatrie in wetenschappelijk opzicht op genetisch,
moleculair biologisch en pathofysiologisch gebied wel prestaties
zullen worden geleverd die als wetenschappelijke doorbraken
beschouwd zullen worden, maar dan is daarmee nog helemaal niet
gezegd, dat er ook op het gebied van de diagnostiek, laat staan van
de behandeling, doorbraken verwacht mogen worden. Er is op dit
moment in ieder geval niets dat daarop wijst. De relatic tussen
inventie en interventie is in de psychiatric en de geestelijke
gezondheidszorg als geheel altijd al ambigu geweest: wetenschap-
pelijke kennis gaf en geeft vaak geen aanknopingspunten voor het
handelen en het praktische handelen is niet zelden wetenschappe-
lijk niet to funderen.

De werkelijkheid van de geestelijke gezondheidszorg zal over
tien jaar nog steeds voor een belangrijk deel worden bepaald door
de hulpverleners en patienten van nu, en uitgevoerd worden in
gebouwen die er al zijn of nu gepland warden. Wat wel sterk kan
en zal veranderen, is de financiering van de geestelijke gezond-
heidszorg. Hoe meer grenzen, drempels of bijzondere regelingen
(eigen bijdragen, beperkte indicaties, gefixeerde volumes) daarin
worden aangebracht, hoe sterker het beeld van de geestelijke ge-
zondheidszorg dan zal verschillen van de situatie nu en hoe min-
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der er sprake zal zijn van bet Principe van de verdelende recht-
vaardigheid (de operational isering van het gelijkheidsideaal) dat
zo bepalend is geweest voor het beleid van de afgelopen twintig
jaar.

Hoewel politieke opportuniteiten voor een belangrijk deel de
rationaliteit van de financiele keuzen bepalen, is het to verwachten
dat veranderingen op dit gebied vooral gericht zullen zijn op het
uit de AW BZ halen van enerzijds de psychotherapie - typisch een
gebied waar behoefte en vraag diagnostisch niet goed to begren-
zen zijn - en anderzijds de voorzieningen voor chronische patien-
ten, die niet zijn aan to merken als geestelijke gezondheidszorg in
de strike zin van het woord. Concreet moet daarbij gedacht wor-
den aan huisvesting en arbeidsrehabilitatie, juist de voorzieningen
dus die in een moderne, op de preventie van chroniciteit gerichte
geestelijke gezondheidszorg van groot belang worden geacht.

Wie denkt dat bet met de veranderingen in de financiering niet
zo'n vaart zal ]open omdat de stelselwijziging en bet Plan Simons
zo overduidelijk mislukt zijn, vergist zich. Als totaalplan voor een
nieuwe verzekeringsstructuur is de stelselwijziging inderdaad
mislukt, maar er zijn al heel wat stappen op de weg naar een stel-
selwijziging gezet en impliciet is veel van wat ten grondslag ligt
aan het Plan-Simons (Werken aan zorgverandering, 1989) - en eer-
der aan bet rapport van de Commissie-Dekker (Bereidheid tot ver-
andering, 1986) - toch in uitvoering genomen. Zowel de ziektekos-
tenverzekeraars als de meer ondernemende directies van instellin-
gen hebben voor een belangrijke verandering gezorgd in het zelf-
beeld van de gezondheidszorg. Een meer marktgerichte benade-
ring is de houding van aanbieders en `inkopers' van zorg ten
opzichte van elkaar gaan bepalen. Dat is ook in de geestelijke
gezondheidszorg merkbaar, door de werking van de AWBZ voorlo-
pig overigens vooral nog in de houding van de aanbieders- ntre-
preneurs van zorg. De ziektekostenverzekeraars kunnen en hoe-
ven nog niet zoveel, voor de uitvoering van de AW BZ treden zij nog
altijd meer op als verbindingskantoor dan als inkoopbureau, maar
dat zal zeker gaan veranderen. Ook in de geestelijke gezondheids-
zorg neemt de invloed van de verzekeraar toe, zeker waar het gaat
om vernieuwing van de zorg. De overheid dwingt vernieuwing
zelfs min of meer of door een steeds groter deel van bet budget
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voor de geestelijke gezondheidszorg niet zomaar aan de instellin-
gen to doen toekomen, maar afhankelijk to maken van de concur-
rentie in de zorgvernieuwing: samenwerking en vernieuwing wor-
den projectmatig beloond, en dat tijdelijk. Dat is het type `markt-
werking' dat de Commissie-Dekker destijds voorstond: flexibi-
liteit in de zorg, aanpassing aan de behoefte van de patient, relati-
vering van het belang van de afzonderlijke instelling.

7. VAN STRUCTUUR NAAR FUNCTIE

In de vernieuwing en uitbreiding van de geestelijke gezondheids-
zorg, die onder regie van de overheid sinds de Structuurnota
Gezondheidszorg (1974) van staatssecretaris Hendriks tot stand is
gekomen, heeft het accent de eerste tien jaar vooral gelegen op het
scheppen en in stand houden van instituten en instellingen. Het
begon met het vernieuwen van verouderde gebouwen en het bij
elkaar brengen van vele, meestal zeer kleine instellingen (de vor-
ming van de Regionale Instellingen voor Ambulante Geestelijke
Gezondheidszorg [RIAGG], waarin SPD, MOB, LGV en IMP zijn
opgegaan). Vervolgens werden er geheel nieuwe voorzieningen in
het leven geroepen (beschermende woonvormen, deeltijdbehan-
delingsmogelijkheden) en uiteindelijk, toen het werk bijna gedaan
was, keerde men op de eigen schreden terug. Niet alleen moesten
al die verschillende instellingen en instituten met elkaar op regio-
naal niveau gaan samenwerken in de RIGG, wat alweer een gepas-
seerd station is, maar ook wordt het traditionele structurele per-
spectief (denken vanuit het aanbod van de instelling) vervangen
door een moderner functioneel perspectief: de behoefte en het
belang van de patient dienen het uitgangspunt voor de organisatie
van de hulpverlening to vormen. Zorgcircuits doorbreken de ver-
ticals grenzen tussen de echelons (eerste, tweede en derde lijn),
zorgprogramma's de horizontale schotten binnen een instelling en
tussen instellingen in hetzelfde echelon. De zorg dient zich meer
to gaan to voegen naar de wisselende behoeften van de patient.

Het streven naar de functionalisering van de zorg is nog in volle
gang en vindt zijn beslag in een nieuw verstrekkingenstelsel, dat
niet meer de financiering van instellingen, maar van zorgpro-
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gramma's tot uitgangspunt heeft. De vernieuwing wordt steeds
meer zichtbaar in de vorm van de Multi-Functionele Eenheid
(MFE) als gezamenlijk programma van RIAGG en APZ (Algemeen
Psychiatrisch Ziekenhuis) voor de kortdurende behandeling van
ernstige psychische problematiek. De ontwikkeling van de MFE
en de groeiende toenadering van RIAGG en APZ tot elkaar zal in de
komende jaren her gezicht van de GGZ steeds meer gaan bepalen.
De overheid speelt daarin - en zo is het ook bedoeld - geen grote
rol meer. De nota Geestelijke Volksgezondheid (1984) introduceerde
tot ieders verrassing en zonder veel toelichting het concept van de
MFE, in de nota OnderAnderen (1993) gaat de overheid er terecht
van uit dat de realisering van de MFE een zaak is van de sector zelf:
de aanbieders van zorg en de financiers.

Kwam met de voltooiing van het nationale GGZ-systeem als een
regionaal conglomeraat van zelfstandige instellingen de omslag in
de richting van functionalisering van verstrekkingen, aan de kant
van de beroepen in de GGZ zien we dat de volledige professionali-
sering van het werken in de GGZ zijn omslag vindt in een nieuw en
anders georienteerd streven naar borging en bevordering van kwa-
liteit. Professionaliteit is gebaseerd op de kwaliteit van de input
(opleiding en erkenning), niet van de output. Met andere woorden,
in de GGZ is wel altijd met nadruk gevraagd of iemand deskundig
en bevoegd is om to doen wat hij doet, maar niet of dat handelen
ook effectief is, tot resultaten leidt en de patient tot tevredenheid
stemt. De zorg voor de kwaliteit van de output, aanvankelijk door
de Commissie Dekker geintroduceerd als controle op het simpele
prijsmechanisme van de markt, heeft zich nu ontwikkeld tot een
autonome kracht in de gezondheidszorg als geheel en steeds meer
ook in de GGZ.

In de komende jaren zal steeds kritischer gekeken worden naar
de effectiviteit en de efficiency van de hulpverlening. Dat betekent
uiteraard ook, dat methoden en middelen die in dat opzicht to kort
schieten of niet in die termen uitgedrukt kunnen worden, niet
automatisch meer deel zullen blijven uitmaken van het pakket van
vergoedingen en verstrekkingen. De vier criteria in de `Trechter
van Dunning' (Commissie Keuzen in de Zorg, 1991) helpen niet
alleen bij de selectie van wat tot het verzekeringspakket moet wor-
den toegelaten, maar kunnen ook ingezet worden om het pakket to

i
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verkleinen. `Werkzaamheid' is een van de belangrijkste beoorde-
lingscriteria aan het worden en speciaal voor de GGZ geldt, dat
werkzaamheid niet langer samenvalt met de inspanning die gele-
verd wordt, maar ook op zichzelf bewezen zal moeten worden.

De vraag naar geestelijke gezondheidszorg is groot, groeiend
en zal blijven toenemen. De groei wordt maar zeer ten dele veroor-
zaakt door een groter aantal mensen met zeer ernstige en waar-
schijnlijk voor een belangrijk deel biologisch bepaalde stoornis-
sen, maar komt hoofdzakelijk op rekening van leed dat mensen is
aangedaan (gevolgen van psychotraumata, ontwikkeling persoon-
lijkheidsstoornissen), het lijden dat mensen zichzelf aandoen (ver-
slavingen) of dat ontstaat in en door het samenleven (problemen
op het werk, in de relatie). Steeds vaker zal de vraag om zorg niet
om het opheffen van lijden gaan, maar ook om het bevorderen van
persoonlijke groei, voortkomend uit het verlangen beter to kunnen
functioneren of harmonischer to leven. De vraag is niet of dit nog
een legitiem gebruik van de geestelijke gezondheidszorg is of dat
het hier vooral `luxe' problematiek betreft, maar of de geestelijke
gezondheidszorg in staat is daarop een adequaat antwoord to
geven en of dat antwoord op kosten van de gemeenschap gegeven
moet worden. De vraag stellen is haar beantwoorden.

8. AAN HET EINDE VAN DE EENENTWINTIGSTE EEUW

Hoe zal het er over een eeuw uitzien in de geestelijke gezondheids-
zorg? Het is vreemd to hedenken, dat zelfs van de kinderen die nu
geboren worden, vrijwel niemand dat moment zal meemaken, ter-
wijl de gebouwen waarin nu - of ook al een eeuw geleden - de zorg
aan mensen met psychische problemen gegeven wordt, voor een
groot deel nog in gebruik zullen zijn, ook al zullen er waarschijn-
lijk nog maar weinig psychiatrische patienten in wonen of in
behandeld worden. Daar zijn dan misschien weer andere voorzie-
ningen voor, maar waarschijnlijk is veel psychiatrische problema-
tiek tegen die tijd ook definitief opgelost.

Het lijkt mij niet al to gewaagd to voorspellen dat over een eeuw
de ontwikkeling van vooral de biologische psychiatric zodanig zal
zijn geweest, dat de vraagstukken van de causaliteit, de etiologic
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en de pathogenese van wat wij nu psychiatrische stoornissen noe-
men, zullen zijn opgelost. Belangrijker dan dat, in ieder geval
belangrijker in de praktijk van de hulpverlening, lijkt mij dat
tegen die tijd ook de interventiemogelijkheden veel groter en
verfijnder zullen zijn dan nu het geval is. Die ontwikkeling zal zich
ook voordoen, los van verdergaand inzicht in de causaliteit en de
etiologic van psychische stoornissen. De biologische psychiatric
zal nog lang een dubbele en bescheiden structuur kennen: kennis-
ontwikkeling en interventieontwikkeling.

Het menselijk genoom zal dan helemaal in kaart gebracht zijn,
dat lukt misschien zelfs nog in de komende tien jaar, en de gen-
technologie zal zeker beinvloeding van de genstructuur en -op-
bouw mogelijk maken. De verwachting is op dit moment nog dat
dit voor veel psychiatrische problematiek niet veel soelaas zal bie-
den, omdat de kans op isolatie van een genetische factor bijzonder
klein lijkt en er eerder rekening gehouden moet worden met een
nog onbekende combinatie van genetische factoren, die onder be-
paalde omstandigheden tot een duidelijk verhoogde kans op het
ontstaan van psychiatrische problematiek zullen kunnen leiden.
Mochten er wel aanwijsbare en isoleerbare factoren onderkend
kunnen worden, dan hoeft er niet aan getwijfeld to worden dat
deze ook echt beinvloed zullen gaan worden, als het eenmaal kan.
De medische ethiek nosh de wetgeving heeft ooit kunnen verhin-
deren dat medische mogelijkheden, die door individucle burgers
als in hun geval nuttig en heilzaam werden gezien, niet uiteindelijk
ook als zodanig aanvaard worden.

Genetische manipulatie en reparatie lijkt voorlopig minder
waarschijnlijk dan de voortgaande ontwikkeling op het gebied van
de onderdrukking en opheffing van symptomen of het uitstel daar-
van. Nieuwe psychofarmaca en nu nog rijkelijk utopisch lijkende
electronica zullen het binnenleven van de mens veel fijner en
nauwkeuriger gaan beinvloeden. De electronica zullen een sterker
ge*individualiseerd leven mogelijk maken, dat geheel in het teken
staat van een zelf gewenste en zelf geschapen `virtual reality'.
Cognitieve functies zullen electronisch versterkt, aangevuld of
vervangen kunnen worden. Op deze wijze zal het in een aantal
gevallen ook mogelijk zijn het ontstaan van psychiatrische proble-
matiek tegen to gaan of in een beginnend stadium al adequaat op to
vangen.
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Nieuwe psychotropica (`designer drugs') en psychofarmaca
zullen het gevoelsleven een geheel andere basis geven. In sommige
gevallen zal men streven naar langdurige beinvloeding, in de
meeste gevallen juist naar een zeer precies in tijd en intensiteit to
doseren effect op stemming, gevoel, waarneming of misschien
zelfs geheugen. Wat nu nog gevreesd wordt in de wereld van de
drugs en de psychofarmaca - de kans op verslaving, het verlies aan
controle, de vole onaangename bijwerkingen - zal dan verbleekt
zijn als een herinnering aan het onbegrijpelijke en onverantwoor-
de gebruik van grove en primitieve middelen. De knots van de
huidige psychotrope stoffen en bet kanon van de psychofarmaca
heeft dan plaatsgemaakt voor uiterst verfijnde mogelijkheden om
bijvoorbeeld stemmingen gedoseerd to verhogen, to verlagen, to
verdiepen of to verscherpen. Het onderscheid tussen mensen met
psychische stoornissen en `gewone' mensen valt dan weg in een
onderscheid in dosering en werkingstijd. Angst zullen mensen
alleen nog willen beleven als onderdeel van gezochte spanning en
depressiviteit als gewenste verwerking van verlies.

Als gevoel en stemming zo van de wil - de wil van de betrokke-
ne of van anderen! - afhankelijk worden, is er dan nog behoefte
aan-psychotherappie? Ik denk het wel, omdat psychotherapie sterk
tekstueel en contextueel is en ook de best denkbare farmaca en de
meest fantastische interactieve electronics niet in staat zullen zijn
meer to bieden dan een onvermijdelijk geindividualiseerde `virtu-
al reality'. Mensen zullen elkaar minder nodig hebben voor zaken
die zeuiteindelijk liever zelf of alleen doen, maar meer dan ooit zal
dOnteracti met andere mensen om wille van haarzelf en dus om

et genoe en gezocht worden. Waar noodzaak in verlangen veran-
dtrt,J rijgt de psychotherapie, ongetwijfeld ondersteund door
psychofarmaca en electronica, nieuwe kansen. In principe zal die
psychotherapie niet zoveel anders zijn dan wat er nu al op dat
gebied is, daarvoor veranderen mensen zelf en vooral menselijke
relaties toch to weinig. De psychotherapie zal over honderd jaar
wel veel effectiever zijn, omdat er zoveel meer langs andere wegen
onder controle kan worden gehouden, het Joel van de psychothe-
rapie beperkter is en de verwoestende werking van wat er consti-
tutioneel en ontwikkelingspsychologisch allemaal fout kan gaan,
technologisch kan worden opgeheven. Als dat zo is, dan blijft de
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psychotherapie als intermenselijke afstemmingstraining bestaan
en is het de psychiatrie die niet meer nodig zal zijn.

9. DE DAGERAAD VAN HET ZELFSCHEPPENDE

INDIVIDU

Een dergelijke toekomst is voor veel mensen een schrikbeeld, be-
grippen als `Brave New World' en `1984' dringen zich dan op.
Daar lijkt me weinig reden voor, het gaat immers niet om de over-
heersing van het individu door een voor hem ongrijpbaar systeem
van staatsterreur, maar om de steeds betere realisering van het al
zo oude menselijke verlangen to ontsnappen aan de krachten van
de natuur en het eigen lot in handen to kunnen nemen. Techno-
logie in de zin zoals hier bedoeld, is gericht op het scheppen van de
vrijheid om zelf keuzen to maken en het eigen leven ook naar eigen
smaak, in eigen ritme en op eigen niveau in to kunnen richten.

Psychiatric, psychotherapie, geestelijke gezondheidszorg vin-
den hun rechtvaardiging in de poging om mensen die meer dan
anderen het slachtoffer van het lot geworden zijn, of minder dan
anderen in staat zijn de greep op het eigen leven to houden, to hel-
pen alsnog to ontsnappen aan dit ongeluk. De middelen die ons
daarvoor nu ter beschikking staan, zijn erg beperkt en grotendeels
ook nog erg primitief, maar het is niet moeilijk om to zien dat er
ontwikkeling in At en het is zelfs gemakkelijk om to begrijpen dat
iedere verruiming van het repertoire aan persoonlijke en altijd
weer anders mogelijke keuzen met graagte wordt opgepakt. Men-
sen zijn niet voor het geluk geboren, daarom werken ze er zo hard
- maar tot nu toe vaak zo vergeefs - aan, om het in hun ]even to
verwerven.
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Bij ons is alles beter,

maar we weten het niet

Een paar jaar geleden wilde een vriendin van mij in Wenen een
kind ter wereld brengen. Dat kon, maar het moest we] in het
ziekenhuis en haar man mocht er beslist niet bij zijn. Ik moest aan
dat bizarre voorval denken, toen ik onlangs in Der Spiegel
enthousiaste verhalen las over de `sanfte', ja zelfs de `schone
Geburt'. Bevallen hoeft helemaal geen enge operatic in bet
ziekenhuis to zijn en je hebt er normaal gesproken zelfs geen team
van gynaecologen bij nodig. Bevallen kan gewoon thuis, sanft and
scho'n het kind laten komen, de vroedvrouw kan helpers en de jonge
vader mag meezweten en meezuchten.

Met veel ideologische en historische rimram wordt hier niets
anders gepropageerd dan de doodgewone huis-tuin-en-keuken-
bevalling, zoals die in Nederland altijd al vanzelfsprekend is
geweest..Zo vanzelfsprekend dat we niet eens in de gaten hebben
hoe uitzonderlijk deze bevallingsgewoonte is in vergelijking met
de gebruiken in de landen om ons heen. Zo vanzelfsprekend ook,
dat we er niet eens bijzonder trots op zijn, er geen mooie termen
voor verzinnen en er in de wetenschappelijke literatuur niet duur
over doen.

Dit vreemde gebrek aan zelfbewustzijn valt vooral in de
gezondheidszorg steeds weer op. De huisarts bijvoorbeeld is als
vertrouwensarts en als wachter aan de poort van bet gezondheids-
zorgsysteem zo'n volstrekt vanzelfsprekende figuur geworden,
dat bet nauwelijks voor to stellen lijkt dat de species huisarts in
veel landen allang is uitgestorven. Een Duitse vrouw gaat naar de
gynaecoloog voor de pil, de hoofdpijn die ze daarvan krijgt wordt
behandeld door de neuroloog en de buikpijn die daar weer bet
gevolg van is, wordt gediagnostiseerd door de internist, die haar
weer naar de gynaecoloog stuurt, omdat ze zwanger blijkt to zijn.
Is het een wonder dat de Duitse gezondheidszorg wel zowat de
duurste, maar zeker niet de beste ter wereld is?

Is het een wonder dat men ons benijdt om bet instituut huis-
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arts, als men eenmaal weet hoe dat functioneert, en is bet niet
verwonderlijk, dat wij ons van de voortreffelijkheid van ons
systeem zo weinig bewust zijn, dat wij niet de behoefte hebben op
dit gebied als gidsland op to treden? Een behoefte toch, die we op
andere gebieden met minder reden meer voelen. Maandblad-
lezers zijn zo langzamerhand wel vertrouwd geraakt met de
gedachte dat de geestelijke gezondheidszorg in Nederland niet
deugt. Het is elders allemaal veel beter geregeld en vooral ook
humaner. Als de Amerikanen aankondigen de grote State
Hospitals to gaan sluiten en de patienten terug to willen brengen
naar de gemeenschap, moet de KLM een extra Boeing op New
York inleggen. Half hulpverlenend Nederland komt zich
vergapen aan die prachtige `deinstitutionalization'-programma's.
En bet is ook mooi - al die patienten weer op straat, midden
tussen de gewone mensen. Dat de gewone mensen's avonds naar
huis gaan en de patienten op straat moeten blijven, omdat ze
nergens anders naar toe kunnen, daar boor je pas wat over als de
gewone mensen last beginnen to krijgen van die vervelende
patienten op straat. Kunnen die niet opgesloten worden of zo?
Ja hoor, en wij komen dan weer kijken naar de `reinstitutiona-
l ization'-prog ramma's.

Er hoeft in Italie maar een wet to komen, die de psychiatrische
ziekenhuizen sluit, en bij Ambo verschijnt al een boek over de
zegeningen van de democratische psychiatric. Zoiets moest hier
toch ook kunnen, hoor je dan, maar iedereen schijnt dan wel
vergeten to zijn dat de meeste psychiatrische ziekenhuizen in
Italie echte snake-pits waren, gehuisvest in panden die in
Nederland niet eens meer gekraakt zouden worden.

Ik begrijp niet dat er mensen zijn die na in bet buitenland to
hebben rondgekeken, naar Nederland kunnen terugkomen en dan
met minstens een beetje opgelucht constateren dat bet hier nog
niet zo gek gesteld is met de hulpverlening. Want zo is bet. Er zijn
vrijwel geen landen - neen, er is geen enkel land - waar zoveel, zo
uitgebreide en zo gemakkelijk toegankelijke voorzieningen voor
ambulante geestelijke gezondheidszorg zijn. Er is waarschijnlijk
geen land, waar bet voorzieningenpakket in de psychiatric zo'n
enorme differentiatie heeft bereikt en zozeer door therapeutische
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inzichten wordt bepaald. Er zijn maar heel weinig landen waar de
geestelijke gezondheidszorg zo belangrijk wordt gevonden als in
Nederland en dat komt tot uiting in de absoluut en relatief gezien
grote hoeveelheid geld die er hier beschikbaar is voor de hulp-
verlening. Je ziet het aan alles, aan de behandelingsmogelijkheden
die burgers geboden worden, aan de salarissen die hulpverleners
betaald krijgen, aan de rechtspositie die ze hebben, aan de
gebouwen waarin ze werken. Als je gek moet worden, kan je dat
het bette in Nederland doen. Dat is toch best iets om trots op to
zijn.

Toch is die trots er niet en ik heb zelfs weleens het idee dat we
steeds minder trots zijn, naarmate we er meer reden voor zouden
hebben. Kennelijk is bet moeilijk de eigen verworvenheden nog
als iets bijzonders to herkennen. Het is allemaal zo vanzelf-
sprekend geworden. Hoe weinig het dat is, zal misschien pas
duidelijk worden als door gebrek aan geld de verworvenheden van
de verzorgingsstaat geleidelijk weer zullen gaan verdwijnen. Het
zal dan nog wel even duren voor we met Duitse, Belgische,
Amerikaanse of nog ergere toestanden zitten opgescheept, maar
we zullen zeker allang voor dat stadium aanbreekt bet gevoel
hebben er al veel slechter aan toe to zijn, zoals we nu al steeds het
gevoel hebben dat wat daar slecht is hier in ieder geval niet goed
kan zijn.

Misschien moeten we voordat de weelderigheid van de
Nederlandse hulpverlening alleen nog maar als geschiedenis
zichtbaar is to maken, toch maar eens beseffen dat we er in ieder
geval nu beduidend beter aan toe zijn dan de meeste met ons
vergelijkbare landen. Een eerste manier om dat to doen is niet
meer alleen zelf over de grens gaan kijken naar de glans van de
buren, maar hen ook laten zien wat er hier gebeurt en hoe het
gebeurt. Een tweede manier om dat to doen is minder afkijken en
meer vergelijken, meer onderzoeken wat hier beter is dan elders
en omgekeerd. Vroeger was er in het buitenland, geloof ik, ook
meer aandacht voor de ontwikkelingen in de geestelijke gezond-
heidszorg in Nederland, en Nederlanders traden op dit gebied
ook internationaal, op congressen, in tijdschriften, meer op de
voorgrond. Nu zitten de Nederlanders in de zaal en lezen de
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tijdschriften. Kwalitatief en kwantitatief is Nederland op het
gebied van de geestelijke gezondheidszorg nog steeds een groot
land. Niemand weet dat, maar misschien merken de patienten
het. Sommige. Soms.

Uit: Maandblad Geestelijke volksgezondheid 36 (1981) z,
column Buiten de orde', pp. 201-202

II
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Verantwoording

Ik ben een spreker en ik ben een schrijver. Wat deze rollen verenigt
is de wil een verhaal to vertellen en de wens een publiek to boeien.
Luisteren naar een spreker is echter een zo andere activiteit dan
bet lezen van een tekst, dat het verhaal van de schrijver zowel naar
de vorm als naar de inhoud echt heel anders moot zijn dan het ver-
haal van de spreker. Dat geldt voor de belletrie evengoed als voor
verhalen uit de wereld van de wetenschap, de hulpverlening en bet
beleid. Herhalingen, gedachtensprongen, terzijdes en grapjes
horen in de zaal, in een boek passen stap-voor-stap-redeneringen,
overzichten, opsommingen en literatuurverwijzingen. In de zaal,
in iedere zaal, heerst bet gevoel - heel vaak dat van verveling
helaas -, in een boek, althans in een `Sachbuch', heerst het ver-
stand. Daarom kan de echte `lezing' als tekst ook beter gelezen dan
voorgelezen worden en is de transcriptie van een echte `toespraak'
volstrekt onleesbaar en soms zelfs onbegrijpelijk.

De teksten in dit boek zijn bijna allemaal gebaseerd op toespra-
ken en als het goed is hebben die teksten daarvan geprofiteerd
zonder nog op hun oorsprong to lijken. De winst is voor mijzelf
steeds geweest dat het medium van de toespraak ertoe dwingt snel
ter take to komen en dat het helpt vage noties tot echte ideeen to
maken. De greep naar het grote verband vraagt van een spreker
eerder durf dan verantwoording. Ook dat heeft zijn goede kanten
omdat op schrift altijd weer de neiging bestaat om bij Adam en
Eva to beginnen en dan langzaam en vooral systematisch toe to
werken naar bet eigenlijke onderwerp, waarvoor dan meestal geen
tijd of ruimte meer is.

Ik spreek meestal met behulp van losse aantekeningen en maak
dan, kijkend naar de reacties in de zaal, al pratend het verhaal, dat
ook voor mij nieuw is. De aantekeningen en de herinneringen aan
het verhaal kunnen dan de basis vormen voor een tekst. Die kan
uiteraard behoorlijk afwijken van wat ik er zelf eerder over
gedacht en gezegd heb. Verhalen vertellen zich minstens ten dele
zelf en teksten schrijven zichzelf, dat wil zeggen, de weg die het

235 Verantwoording



betoog eenmaal is ingeslagen, bepaalt voor een belangrijk deel wat
er nog komen gaat. Soms is dat een ongemakkelijke beperking,
maar vaker levert het verrassingen op en dat maakt het leuk.

Hetzelfde geldt eigenlijk voor de bewerking van al bestaande
teksten. Zij staan op zichzelf en bestaan ook op zichzelf, los van
mij als schrijver. Het is ook niet zo belangrijk of ik het nog eens
ben met wat ik eerder geschreven heb, het is in ieder geval minder
belangrijk dan de vraag of anderen wat aan de tekst hebben. Toch
heb ik in dit boek hier en daar wijzigingen in de teksten aange-
bracht, die duidelijk een verandering van visie inhouden ten op-
zichte van de oorspronkelijke tekst. In de meeste gevallen echter
heb ik me beperkt tot het corrigeren van stilistische fouten en het
herstellen van evidente vergissingen, het tegengaan van herhalin-
gen en het aanvullen waar me dat zinvol leek, soms omdat er echt
nieuwe informatie beschikbaar is gekomen, soms toch oak omdat
de oorspronkelijke tekst op bepaalde punten onvoldoende infor-
matief bleek to zijn.

I

Ten vreemde geschiedenis' is de bewerking van de lezing `Psy-
chiatrische symptomen in de loop van de tijd', gehouden op 30
augustus 1991 in Groningen op de themadag `Hoe gek is gek?' van
de Clientenbond. De lezing is niet cerder gepubliceerd.

2

`De An van de zorg voor ziel en zaligheid' is de titel van een paper,
gepresenteerd op het congres `Waardenverandering en/of cul-
tuurcrisis' van de Nederlandse Sociologische en Antropologische
Vereniging, 19-2o december 1984, to Amsterdam. Een artikel op
basis van het paper verscheen in Gezondheid en Samenleving 6,
1985, 3, pp. 152-160. Dit artikel is voor publikatie in dit boek be-
werkt en uitgebreid met delen uit `Het eigene van de geestelijke
gezondheidszorg' (opgenomen in: Peter van Lieshout en Paul
Schnabel, Vragen naar GGZ. Ondersteunende stukken voor de
Nieuwe Nota Geestelijke Volksgezondheid. NcGv, Utrecht 1984,
Pp. 9-54) en uit Geestehke volksgezondheid in de jaren 9o van Paul
Schnabel, Rob Bijl en Giel Hutschemackers (NcGv, Utrecht
1992).
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3

`De chronische psychiatrische patient' is een herziene versie van
bet artikel `Gezondheidszorg en de chronische psychiatrische
patient', gepubliceerd in het Tijdschrift voor Sociale,X.3 ond-
heidszorg 69, 1991, 7, pp. 257-263. Het artikel is gebaseerd op een
voordracht, gehouden op i november 1990 op de conferentie `Ge-
zondheidszorgonderzoek bij chronische-Ziekten' (van UvA,
Ministerie van wvc, Vereniging Volksgezondheid en Weten-
schap) in Rhenen.

4
`let kenmerk van het ware' verscheen eerder in J. Pols en W. H. J.
Mutsaers (red.), Eenvoud in de psychiatrie. De Vrieseborch, Haar-
lem 1986, pp. 9-20. Het was de bewerking van een lezing, gehou-
den op 1o september 1985 op het symposium `Is eenvoud een fout
in de psychiatric?' van bet Algemeen Psychiatrisch Ziekenhuis
`Licht en Kracht' to Assen. Het is licht bijgewerkt en geactuali-
seerd voor opname in dit boek.

5
`Twee overzijden die elkaar schijnen to vermijden. De moeizame
verhouding tussen psychoanalyse en maatschappij' is een herziene
versie van een eerder in Psychoanalytisch Forum 11, 1993, 1, pp. 8-
49, gepubliceerd artikel, dat een uitwerking was van een lezing ge-
houden op 29 november 1991 tijdens bet symposium ter gelegen-
heid van bet 45-jarig bestaan van bet Psychoanalytisch Instituut
Amsterdam. De lezingen op dit symposium `Tijdens de verbou-
wing gaat de verkoop gewoon door' zijn in 1992 gebundeld in een
interne uitgave van het PAI. Het co-referaat bij mijn lezing van
drs. C. Widlund-Broer is eveneens in deze bundel opgenomen. In
Psychoanalytisch Forum 11, 1993, 2, werd door prof. dr. W. van
Tilburg, drs. L. de Nobel en drs. A. R. Boerwinkel uitvoerig gere-
ageerd op bet artikel (pp. 70-87). Tevens bevat dat nummer een
verslag (pp. 62-69) door dr. M. J. Sorbi van de lezing `Zit er bewe-
ging in de psychoanalyse?', die ik op 6 maart 1993 voor bet
Nederlands Psychoanalytisch Genootschap hield. Elementen uit
deze lezing heb ik in deze versie van `Twee overzijden...' opgeno-
men.
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6

`Het gelijk van de groep, een groep van gelijken' is een bewerking
van de gelijknamige lezing, gehouden op 13 september 1985 op de
studiedag `De categorale groep, een mega-trend?' van de Neder-
landse Vereniging voor Groeps-psychotherapie. Een eerste versie
van de bewerking is opgenomen in de door de NVGP in intern
beheer uitgegeven congresbundel. Voor de hier gepresenteerde
versie is ook gebruik gemaakt van de lezing `Een massa over de
groep', gehouden op 30 oktober 1992 op bet jubileumcongres
Over de grens. Een wisselend perspectief op groeps-psychothe-
rapie in een veranderende samenleving' van de NVGP, die toen 35
jaar bestond. Deze lezing is nooit bewerkt voor publikatie.

7
Over belastbaarheid, weerbaarheid en kwetsbaarheid' is een sterk

herziene versie van de gelijknamige bijdrage in de congresbundel
Belast door weerloosheid?, onder redactie van K. Geelen (IvA,
Tilburg 1986, pp. 57-72). De lezing met dezelfde titel werd op 22
mei 1986 in Tilburg (IVA/Katholieke Hogeschool) gehouden op
bet congres `Belast door weerloosheid'.

8

`De wisselingen van een eeuw. Een essay over honderd jaar psy-
chiatric en geestelijke gezondheidszorg' is de licht herziene versie
van het gelijknamige stuk in het3aarverslag 1993 van bet Natio-
naal Fonds Geestelijke Volksgezondheid in Utrecht. Voor dit stuk
is gebruik gemaakt van de lezing `De hoeken der kleine zielen.
Psychiatric tussen 190o en 2000', gehouden op 24 september 1993
ter gelegenheid van bet 9o-jarig bestaan ` van bet Christelijk
Sanatorium in Zeist, en de lezing `550 jaar vooruit', gehouden op
26 november 1992 ter gelegenheid van het 55o-jarig bestaan van
het Psychiatrisch Ziekenhuis Reinier van Arkel in Den Bosch.
Deze lezingen zijn nooit gepubliceerd.

Na de hoofdstukken 3, 5, 7 en 8 volgen korte beschouwingen die
integraal uit de oorspronkelijke publikatie zijn overgenomen.
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