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Voorwoord
Het werken aan dit proefschrift heeft jarenlang zijn plaats moeten veroveren naast andere 
taken die mijn aandacht opeisten: onderwijs in de eerste plaats, maar ook het gezinsleven 
met zijn eigen ritmiek van meer en minder intensieve perioden. Mede daardoor heeft 
het een geschiedenis gekregen van zo’n vijftien jaar. Bij een onderzoek waaraan zo lang is 
gewerkt, zijn veel mensen betrokken geweest. Nu dit boek dan eindelijk af is, wil ik hen 
allen graag bedanken.

Ik dank mijn collega’s bij Algemene Sociale Wetenschappen van de Universiteit 
Utrecht voor hun commentaar op delen van de tekst, voor aanmoediging, voor toe-
gang tot recent cijfermateriaal of voor inspirerende gesprekken. In het bijzonder dank 
ik Ruud Abma, Catelijne Akkermans, Jaap Bos, Vincent Duindam, Willibrord de Graaf, 
Sjaak Khonraad, Pretty Liem, Karin Monshouwer, Carol van Nijnatten en Peter Selten en 
de leden van de leerstoelgroep YCCC  (Youth in Changing Cultural Contexts) waar ik de 
laatste jaren in was opgenomen. Het departement Algemene Sociale Wetenschappen dank 
ik voor de middelen die mij geregeld ter beschikking werden gesteld om diverse onkosten 
van dit onderzoek te bestrijden, ondanks het feit dat het verrichten van onderzoek niet 
tot mijn taakstelling behoort.

In Utrecht heb ik verder veel gehad aan een bespreking met een groep onderzoekers 
op het gebied van communicatie-onderzoek. Zij hebben bijgedragen aan een meer sy-
stematische verwerking van mijn onderzoeksmateriaal. Hiervoor ben ik vooral Ed Elbers, 
Mariette de Haan en Ludwien Meeuwesen erkentelijk. Jan ten Thije zat weliswaar niet 
in dit onderzoekersoverleg, maar wel in datzelfde netwerk en hij heeft mij op een kritiek 
moment ervan weten te overtuigen door te gaan met dit onderzoek en dat was belangrijk. 
Eveneens in Utrecht wil ik hier ook mijn collega bij Psychologie Harald Kunst bedanken 
voor zijn intellectuele feedback op het terrein van de evolutionaire psychologie, interdis-
ciplinair onderzoek en de romanliteratuur, evenals Hennie Boeije voor haar methodolo-
gisch advies. 

Ook dank ik leden van de Amsterdamse ‘Sociogeneseclub’ die helaas niet meer be-
staat, maar waar ik indertijd enige malen teksten ter bespreking kon voorleggen en waar ik 
altijd veel wijzer van werd. In het bijzonder ben ik hiervoor dank verschuldigd aan David 
Bos, Christien Brinkgreve, Rineke van Daalen, Wouter Gomperts, Gert Hekma, Bernard 
Kruithof, Ali de Regt, Heleen Terwijn, Geert de Vries en Cas Wouters.

Een speciale positie neemt Joop Goudsblom in. Een column die hij in 1982 in het 
Amsterdamse universiteitsblad Folia Civitatis schreef, vatte voor mij veel samen van wat ik 
in mijn studie sociologie en ook van hem had geleerd: het fundamentele besef dat mensen 
door en door sociaal zijn. Met hem voerde ik jaren later in het kader van mijn onderzoek 
een inspirerende e-mailwisseling over een evolutionair perspectief op depressie en hij 
wees mij toen als eerste op het belang van het symbolisch-interactionistisch perspectief 
voor mijn onderzoek. Zijn lessen zijn ter harte genomen en voor die lessen ben ik hem 
dankbaar.

In het domein van de geestelijke gezondheidszorg zijn het Monique Jongerius die mij 
vanuit haar ervaring als psychiater veel kon vertellen over depressie en Pieternel Kölling, 
eveneens psychiater, die mij in contact bracht met een aantal depressieve patiënten die 
instemden met een interview met mij. Mijn dank aan deze beide vrouwen strekt zich ook 
uit tot deze anonieme patiënten. 
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Voor dit onderzoek kreeg ik in 2002 de unieke kans mij te verdiepen in het patiëntenar-
chief van het Nederlands Psychoanalytisch Instituut. Een deel van dit archief wordt in 
geanonimiseerde vorm ter beschikking gesteld voor wetenschappelijk onderzoek. Ik dank 
de Raad van Bestuur voor hun toestemming en in het bijzonder Jolien Zevalking, Pieter 
Huisman en de psychoanalytici Marina Luymes en Jos Tuyman die mij hebben geholpen 
thuis te raken in de gang van zaken op dit instituut en bij het psychoanalytisch onder-
zoek.

Dit onderzoek is mede gebaseerd op een bijzondere samenwerking en wel met Karen 
van Rooijen-Mutsaers. Zij schreef haar doctoraalscriptie over een onderdeel van mijn on-
derzoeksproject: de analyse van autobiografische teksten over depressie. De samenwerking 
met haar was bijzonder stimulerend en resulteerde in een gezamenlijk geschreven artikel 
in het tijdschrift Literature and Medicine. Ik ben er trots op dat dit artikel in vertaalde 
vorm in dit boek is opgenomen. Ook Karin van de Koppel die als student-assistente bij 
het onderzoek naar de patiëntdossiers is betrokken dank ik voor de zorgvuldige wijze 
waarop zij als medecodeur een bijdrage heeft geleverd. 

Dit boek zou in zijn uiteindelijke versie lang niet zo leesbaar en verzorgd zijn ge-
worden zonder de gedetailleerde finishing touch van Mark van Harreveld als behendig 
tekstredacteur en Sylvie Poirier als opmaakster, waarvoor veel dank. Deze dank geldt ook 
Ruth Rose voor haar Engelse vertaling van de samenvatting en conclusies.

In het persoonlijke domein zijn er vriendinnen geweest die mij jarenlang hebben 
gevolgd in de ups en downs waarmee dit project gepaard is gegaan. Hun niet aflatende 
belangstelling en intellectuele stimulans heeft mij veel gegeven en hiervoor wil ik Gerda 
Bakker, Hanne Groenendijk, Marianne Grunell, Brechje Overbeek, Margreet Tholens en 
Inge Vreeswijk (die ook het omslagbeeld ontwierp) graag danken. Ook mijn zussen en 
mijn moeder hebben al die jaren meegeleefd, soms met enige scepsis, vaak met humor en 
daaruit sprak een grote betrokkenheid waarin ik mij graag koester. Mijn vader kon destijds 
mijn afstuderen net niet meer meemaken, terwijl hij dat graag had gewild en mijn ontwik-
keling in de sociale wetenschappen steeds met grote belangstelling had gevolgd. Daarom 
draag ik dit boek aan hem op.

Mijn grootste dank gaat uit naar mijn promotor Christien Brinkgreve en co-pro-
motoren Wouter Gomperts en Ludwien Meeuwesen. Zij hebben al die jaren veel geduld 
moeten opbrengen en mij regelmatig moeten bijsturen als ik weer eens in een onmogelijk 
theoretisch dilemma dreigde vast te lopen. Hun deskundige, kritische en constructieve 
begeleiding waarin zij elkaar perfect aanvulden, maakte de besprekingen met z’n vieren 
tot inspirerende bijeenkomsten, waaruit dit boek uiteindelijk kon voortkomen.

Ten slotte wil ik degenen bedanken met wie ik mijn leven deel: mijn zoons die in 
toenemende mate gesprekspartners werden, ook over dit onderzoek. Daniël, die krachtige 
pleidooien hield voor in goed Nederlands geschreven teksten en voor een hermeneuti-
sche onderzoeksopvatting. En Bram die me tijdens een lange wandeling in de laatste kerst-
vakantie door middel van kritisch doorvragen dwong tot de kern te komen en die ook 
enkele teksten van kritisch empirisch-analytisch commentaar voorzag. Het allermeest heb 
ik te danken aan mijn levenspartner Robert Knegt. Hij las en becommentarieerde al mijn 
teksten en toen ik op het laatst in tijdnood kwam, nam hij de vertaling van het hoofdstuk 
over autobiografieën voor zijn rekening. Zijn aandacht, humor, intellectuele belangstelling 
en kookkunst zorgden voor het klimaat waarin dit boek en ikzelf konden gedijen.

Jette Westerbeek
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Inleiding

Het onderzoek in vogelvlucht 

Dit onderzoek begon met vragen naar de verklaring voor het robuuste statistische 
gegeven dat er tweemaal zoveel vrouwen depressief zijn als mannen. Het is uit-

eindelijk een boek geworden over de manier waarop mannen en vrouwen spreken of 
schrijven over hun eigen depressie, met andere woorden: een boek over de sociale vorm-
geving van depressie. Elk onderzoeksproces heeft iets van een zoektocht en dat is hier niet 
anders. De vragen waarmee het onderzoek begon zijn gaandeweg veranderd, mede door 
de aard van de bronnen die konden worden bestudeerd. Terugkijkend blijkt er, ondanks 
de verschuivende vraagstelling, toch een onderliggend thema te zijn: een voorkeur voor 
een theoretisch kader dat recht doet aan de sociale dimensie van betekenisgeving en een 
daarbij aansluitende voorkeur voor kwalitatieve onderzoeksmethoden. 

Dat theoretisch perspectief werd gevonden in het symbolisch interactionisme van 
Goffman en Scheff, een perspectief op de sociale werkelijkheid waarbij de micrositu-
atie van de face-to-face-interactie als het fundamentele analyseniveau wordt gezien. In de 
betekenissen die daar tot stand komen wordt de maatschappelijke structuur zowel gere-
produceerd als veranderd en dat geldt ook voor de identiteit van de betrokken actoren. 
Dit alledaagse, gecompliceerde en subtiele proces werkt via de gevoelige emotionele an-
tenne voor de eigen positie in het sociale netwerk waarover iedereen beschikt. Als het er 
slecht voor staat met die positie of als een terugslag dreigt, brengt dit gevoelens van gêne, 
schaamte en gezichtsverlies teweeg. Als het er goed mee is gesteld, ontstaan gevoelens van 
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bijvoorbeeld gepaste trots en erkenning. Ook in microsituaties waarin mensen vertellen 
over hun eigen depressie treden deze gevoelens op en dat kan de manier waarop mensen 
over hun neerslachtigheid communiceren sterk beïnvloeden. Een centrale categorie voor 
het begrijpen van de relatie tussen gender en depressie diende zich met dit theoretisch 
kader aan: ‘sociale vormgeving’. In hoofdstuk 3 worden dit begrip en het theoretisch kader 
nader uiteengezet.

De keuze voor het symbolisch interactionisme werd ondermeer gevoed door twijfels 
aan de realiteit van het numerieke sekseverschil in depressie. Is die statistische realiteit wel-
licht het gevolg van seksestereotiep gedrag en seksestereotiepe metingen? En zouden die 
seksestereotiepe verwachtingen misschien tevens een sociale realiteit in het leven kunnen 
roepen? Het klassieke symbolisch interactionistische Thomas-theorema: “If men define situ-
ations as real, they are real in their consequences” lijkt hier van toepassing (Thomas & Thomas 
1928). Een geactualiseerde bewerking van het destijds door mij gepubliceerde artikel hier-
over is in dit boek opgenomen in hoofdstuk 2: Cijfers en twijfels (Westerbeek 1999). 

Op zoek naar geschikte bronnen voor empirisch onderzoek naar de manieren waarop 
mannen en vrouwen praten of schrijven over hun eigen depressieve ervaringen, werd mij 
de unieke kans geboden onderzoek te doen naar patiëntendossiers uit het archief van het 
Nederlands Psychoanalytisch Instituut. Hierdoor kwam het zwaartepunt van het onder-
zoek te liggen op de communicatieprocessen in cliënt-therapeutgesprekken en ontstond 
de mogelijkheid de vraagstelling uit te breiden met een historische dimensie, namelijk 
of zich in deze communicatieprocessen in de periode van 1950 tot 2000 verschuivingen 
hebben voorgedaan. Het verslag van dit onderzoek vormt het hoofdbestanddeel van dit 
boek en is te vinden in de hoofdstukken 5 tot en met 12: Door de ogen van analytici.

Daarnaast werd in samenwerking met Karen Mutsaers, die haar doctoraalscriptie 
hieraan wijdde, onderzoek gedaan naar tien gepubliceerde autobiografische teksten van 
mensen over hun eigen depressie. De meest kwellende vraag voor deze mensen was waar-
om die depressie juist hen overkwam. Depressie blijkt nauw verweven te zijn met angst 
voor etikettering, met vooroordeel, stigma en internalisatie, met identiteit dus. Het resul-
taat van dit onderzoek is opgenomen in hoofdstuk 4 met de titel Depressieverhalen: hoe ‘het 
zelf’ een probleem werd (zie ook Westerbeek & Mutsaers 2008).

In hoofdstuk 13 ten slotte staat beknopt aangegeven wat deze zoektocht heeft opge-
leverd. In dit boek wordt depressie, een bij uitstek door psychiaters en psychologen bestu-
deerd onderwerp, bekeken vanuit een minder gebruikelijk sociologisch perspectief. Het 
gaat bovendien niet op zoek naar de oorzaken van depressie, maar naar de diverse vormen 
die depressie in de sociale interactie kan aannemen. Depressie wordt niet geanalyseerd als 
een uitsluitend in het individu gelokaliseerde kwaal, maar als een sociaal vormgegeven 
onbehagen. Het nog niet benoemde individuele negatieve gevoel waarin allerlei gevoelens 
van dreiging en droefheid een diffuse mix kunnen vormen, krijgt pas naam en richting in 
taal en communicatie. En daar spelen sociale invloeden onvermijdelijk een rol. 

De algemene vraag in dit boek is niet ‘Waar lijden mensen aan?’ maar ‘Hoe wordt dit 
lijden in de sociale interactie vormgegeven?’. De meer specifieke vragen van de twee hier 
weergegeven onderzoeken luiden: 

1) Op welke manier brengen mensen die in gepubliceerde autobiografieën aangeven 
dat zij aan depressie hebben geleden hun identiteit in verband met deze ‘ziekte’? Op welke 
manier spelen stigma en gender daarbij eventueel een rol? 

2) Welke presentatie- en interpretatieprocessen spelen zich af tussen de cliënt die last 



13

Inleiding

heeft van depressieve gevoelens en de therapeut die hem of haar onderzoekt op geschikt-
heid voor een eventuele behandeling? Welke genderpatronen zijn hier eventueel in aan te 
wijzen en welke veranderingen tekenen zich hierin af in de tweede helft van de twintigste 
eeuw?

De twee kwalitatieve empirische onderzoeken naar depressie-autobiografieën en 
naar patiëntendossiers laten zien dat deze sociale vormgeving van depressie zich voltrekt 
en tevens dat die vormgeving een grote variëteit kent. Gender en historische context 
spelen bij deze vormgevingsprocessen een rol, wat vooral afgelezen kan worden aan de 
veranderingen in de manier waarop vrouwen in de tweede helft van de vorige eeuw hun 
depressieve ervaringen presenteren. De sociale vormgeving van depressie speelt zich af in 
het interpersoonlijke domein waarin het zelf in het geding is, een zelf dat nauw verweven 
is met wat anderen daarvan vinden. De vorm die depressie in de interactie met een al dan 
niet imaginair ‘publiek’ blijkt te kunnen aannemen, bestrijkt het hele spectrum van ramp-
zalige boodschap tot ‘adelsteken’, met andere woorden: van jobstijding tot erepenning.

Het begrip depressie
Vrijwel elke wetenschappelijke verhandeling over depressie begint met een hoofd-

stuk over de definitie en classificatie ervan. Als de sociale vormgeving van depressie het 
onderwerp is, moet een vaste omschrijving achterwege blijven, maar enige terminologi-
sche verheldering vooraf is wel op zijn plaats. Over wat depressie nu eigenlijk is en hoe 
je het kunt vaststellen, bestaat geen eenduidigheid en de discussies daarover worden tot 
op heden gevoerd. Uit het grote succes van de Diagnostic and Statistical Manual of Mental 
Disorders (DSM), een veel gebruikt classificatie-instrument, blijkt dat er inmiddels een 
voorlopige, maar arbitraire afspraak bestaat over wat professionele hulpverleners en on-
derzoekers onder depressie verstaan. Bij de huidige stand van kennis kan de unipolaire 
depressie1 het best worden voorgesteld als een continuüm met daarop een aantal subtypes 
die alleen in gradaties van ernst verschillen. Of deze subtypes tevens kwalitatief van elkaar 
verschillen in termen van oorzaken of behandelingswijzen en of de afgrenzing ten op-
zichte van verwante ziektebeelden als stress en angststoornissen wel terecht is, bestaat geen 
overeenstemming. Vanaf de derde versie van de DSM uit 1980 wordt depressie, net als de 
meeste andere psychische stoornissen, niet naar veronderstelde (en betwiste) oorzaken 
ingedeeld, maar naar uiterlijke verschijningsvormen, het symptomenbeeld (zie Bijlage 3 
achterin dit boek). Op dit depressiecontinuüm worden de chronische en tevens mildere 
depressieve symptomen aangeduid als ‘dysthymie’. Verderop ligt de ernstige, acute en het 
gewone functioneren belemmerende ‘depressieve episode’ (voorheen: depressie in engere 
zin, major depressive disorder, klinische depressie) en op de eind van dit continuüm ligt de 
depressie die met wanen gepaard gaat, de psychotische depressie. Dit boek sluit met zijn 
terminologie alleen in grote lijnen aan bij deze DSM-terminologie. Dit ‘in grote lijnen’ 
wijst op het gegeven dat hier niet alleen hulpverleners en onderzoekers aan het woord 
komen over de depressie van anderen, maar ook patiënten zelf over hun eigen depressie. 
Zij gebruiken meer alledaagse termen zoals “zware depressie” en “een beetje in de put zit-
ten”. Het patiëntenverhaal is anders dan dat van de huisarts en het staat nog weer verder 
af van dat van de psychiater (Verhaak 1995).

1 De bipolaire, ook wel manische, depressie blijft in dit boek buiten beschouwing, evenals de meest ernstige 
vorm van depressie: de psychotische depressie. Ook de postnatale depressie komt in het kader van dit boek 
niet aan de orde. 
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Het begrip ‘depressie’ wordt in dit boek als een algemeen begrip gebruikt dat alle gradaties 
van ernst kan omvatten, óók de fase van depressieve gevoelens die voorafgaat aan dysthy-
mie en volgens de DSM nog geen mental disorder kan worden genoemd. Onuitgesproken 
en misschien deels onuitspreekbare diffuse negatieve gevoelens van pijn, angst en verdriet 
vallen daar echter niet onder. Het begrip depressie is pas van toepassing als deze mengeling 
van emoties in de interactie een symbolische en sociale betekenis krijgt waarin de nadruk 
ligt op de somberheid of neerslachtigheid. 

Wanneer het in dit boek specifiek gaat over langdurig aanhoudende depressiviteit die 
een gewoon functioneren niet volledig belemmert, dan wordt daarvoor het begrip dysthy-
mie gebruikt, maar ook depressie, depressiviteit of depressieve stemmingen. Dit is in dit 
boek de vorm van depressie die het meest aan de orde komt. In de hoofdstukken 5 tot en 
met 12 gaat het voornamelijk over deze hardnekkige, maar mildere depressie. Als het gaat 
over de ernstige vorm van depressie (de major depressive disorder) dan wordt dat als zodanig 
aangegeven, al dan niet gebruik makend van de DSM-terminologie hiervoor. Deze vorm 
van depressie komt vrijwel uitsluitend aan de orde in hoofdstuk 4. 

In het dagelijks leven, in literaire werken en in het jargon van psychoanalytici komen 
nog andere termen voor die verwijzen naar een vorm van voorbijgaande of aanhoudende 
neerslachtigheid: een dipje, een beetje depri, de blues, melancholie, spleen, het menselijk 
tekort, taedium vitae, levensmoeheid, ennui of levenswalg. Voor zover deze begrippen in 
dit boek voorkomen, is dat in de context van citaten uit de bestudeerde bronnen. De enige 
uitzondering hierop is het begrip melancholiek, dat af en toe wordt gebruikt als synoniem 
voor het begrip depressief in bredere zin.

De opbouw van het boek 
Dit boek is als volgt opgebouwd: na deze inleiding volgt eerst een hoofdstuk over 

de cijfermatige verhouding tussen de aantallen mannen en vrouwen die aan depressie 
lijden (hoofdstuk 2). Het blijkt niet eenvoudig te zijn om de statistieken op dit gebied te 
interpreteren en dat besef vormt de opmaat tot het vervolg van dit boek. In hoofdstuk 
3 wordt het theoretisch kader geschetst dat zowel resultaat is van, alsook de theoretische 
achtergrond vormt voor de twee onderzoeken waarover in dit boek verslag wordt gedaan. 
In hoofdstuk 4 wordt het eerste onderzoek beschreven, kleiner van omvang, maar wel met 
een eigen accent: het betreft een analyse van de verhalen die patiënten zelf schreven en 
publiceerden over hun eigen depressie, een depressie die zij zelf meestal als ernstig of zwaar 
aanmerkten. In de hoofdstukken 5 tot en met 12 wordt het tweede meer omvangrijke 
onderzoek naar patiëntendossiers beschreven. Dit betreft een analyse van verslagen die 
therapeuten hebben opgesteld naar aanleiding van wat patiënten hen over zichzelf en hun 
moeilijkheden vertelden. Die moeilijkheden zijn meestal te kwalificeren als de lichtere, 
chronische vorm van depressie. Het boek sluit in hoofdstuk 13 af met een samenvatting 
en conclusie van het boek als geheel, waarin nu het niet alleen theoretisch maar ook em-
pirisch gefundeerde perspectief van de sociale vormgeving van depressie kernachtig naar 
voren komt.



Mannen, vrouwen en  
depressie: cijfers en twijfels1

2.1 Inleiding

Vrijwel iedereen heeft wel eens last van depressieve gevoelens; het is een normaal deel 
van het leven dat gepaard gaat met frustraties, verlies, teleurstellingen en tegenvallers. 

Voor de meeste mensen is deze depressiviteit van voorbijgaande aard, maar voor sommigen 
niet. Voor hen is het een blijvend bestanddeel van hun leven geworden dat hen weliswaar 
niet volledig belemmert in het dagelijks functioneren, maar dat over alles een permanente 
grauwsluier legt (dysthymie). Voor weer anderen is het een diepe put waarin zij plotse-
ling wegzakken, niet in staat om verder nog iets te doen of er op eigen kracht weer uit te 
kruipen, een ervaring die zij meestal meerdere malen in hun leven meemaken (depressieve 
stoornis). Voor een kleine minderheid worden depressieve periodes afgewisseld met eufore 
periodes, de zogenaamde manische of bipolaire depressie. In Nederland leden in 2008 zo’n 
644.000 volwassenen aan één van deze vormen van depressie, ruim 6 procent van alle vol-
wassenen tussen de 18 en 65 jaar. Van de drie subcategorieën komt de depressieve stoornis 

1 Dit hoofdstuk bevat een bewerkte en geactualiseerde versie van een eerder artikel van mijn hand met een 
gelijkluidende titel, dat verscheen in De Psycholoog: Maandblad Nederlands Instituut van Psychologen  (jaargang 
34, september 1999, 374-380). Voor deze bewerkte versie ben ik dank verschuldigd aan Rob Bijl en Caro-
line Sonnenberg voor het kritische commentaar dat ik destijds ontving. 

 2
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verreweg het meeste voor; dysthymie en de bipolaire stoornis komen beide ongeveer even 
weinig voor; de verhouding in Nederland over het jaar 2008 was ongeveer 6 : 1 : 1 (De Graaf 
et al. 2010, p. 42). Volgens schattingen van de World Health Organisation lijden wereldwijd 
zo’n 121 miljoen mensen aan depressie en zal deze aandoening in het jaar 2020 op de 
tweede plaats staan van alle ziekten die mensen in hun dagelijks leven belemmeren. Ook 
in Nederland behoort depressie tot de meest voorkomende psychiatrische aandoeningen, 
zowel in de bevolking algemeen, als in de huisartsenpraktijk. Depressie wordt daarom ook 
wel de verkoudheid (the common cold) onder de psychopathologie genoemd, wat een veel 
te luchthartig beeld schetst van deze ernstige problematiek. 

In dit hoofdstuk staat de relatie tussen sekse en depressie centraal en dat blijkt, zo-
als ook al in hoofdstuk 1 werd vermeld, een opmerkelijke relatie te zijn. Uit vrijwel alle 
onderzoeken naar de pressie in de westerse cultuur komt naar voren dat er tweemaal zo-
veel vrouwen depressief zijn als mannen. Deze verhouding wordt een statistisch ‘robuust 
gegeven’ genoemd, dat iedere keer opduikt ongeacht welk diagnos tisch instrument men 
hanteert en ongeacht welk deel van de bevolking wordt onderzocht (Culbertson 1997, 
p. 28). De vraag is of dit voor Nederland ook geldt. Op basis van gepubliceerd materi-
aal wordt een overzicht gegeven van de meest recente Nederlandse cijfers over de mate 
waarin depressie hier voorkomt. Hiervoor zijn de jaarprevalentiecijfers van depressie bij de 
algemene bevolking en bij de door de huisarts herkende depressie vergeleken.2 Dit vormt 
het eerste deel van dit hoofdstuk.

Over wat nu precies depressie genoemd mag worden, hoe het afgegrensd kan worden 
ten opzichte van andere ziektebeelden, welke subtypes erin zijn te onderscheiden en hoe 
deze aandoening het beste kan worden vastgesteld, bestaat nog steeds geen wetenschap-
pelijke consensus. Sinds de jaren tachtig is de Diagnostic and Statistical Manual of Mental 
Disorders (DSM) het meest gebruikte diagnostisch instrument geworden, waarin depressie 
niet naar haar veronderstelde oorzaken wordt ingedeeld, maar naar de aard en ernst van 
de symptomen. De discussie gaat ondertussen gewoon door en regelmatig verschijnt er 
weer een nieuwe versie van de DSM. In 1995 verscheen de laatste versie, de DSM-IV. 
Ongeacht het gebruikte instrument (of de versie daarvan) echter, zouden deze alle moeten 
uitwijzen dat er tweemaal zoveel vrouwen als mannen aan depressie lijden. Of die cijfers 
de werkelijke situatie weergeven, is al jaren onderwerp van discussie en hierover gaat het 
tweede deel van dit hoofdstuk.

2.2 Sekseratio’s bij depressie

Op grond van de gepubliceerde prevalentiecijfers van depressie bij mannen en vrou-
wen wordt een beeld gegeven van de sekseratio’s op het niveau van de algemene bevolking 
en op het niveau van de door de huisarts herkende depressie. Deze groepen verschillen in 
drie opzichten van elkaar. Ten eerste is de populatie die de huisarts bezoekt een selectie 
uit de algemene bevolking van uitsluitend degenen die met somberheidsklachten naar hun 

2 Voor de prevalentie van depressie onder mannen en vrouwen in de algemene bevolking is geput uit de twee 
grote epidemiologische onderzoeken die de laatste vijftien jaar door het Trimbos-Instituut zijn verricht: 
Nemesis-1 uit 1996 (Dorsselaer et al. 2006) en Nemesis-2 uit 2008 (De Graaf et al. 2010). Cijfers over de 
huisartsenpraktijk zijn gebaseerd op resultaten van de Tweede Nationale Studie naar ziekten en verrichtin-
gen in de huisartspraktijk van het Nivel uit 2001 (Braspenning et al. 2004).
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huisarts stappen. De huisarts moet deze klachten vervolgens herkennen als symptomen 
van depressie. Deze twee filters zijn afwezig in het bevolkingsonderzoek, waardoor de 
prevalentiecijfers bij de huisartsenpraktijk lager liggen. Ten tweede zijn de bevolkings-
cijfers gebaseerd op twee onderzoeken (uit 1996 en 2008), elk naar een representatieve 
steekproef van een kleine zevenduizend volwassenen tussen de 18 en 65 jaar (Dorsselaer et 
al. 2006; De Graaf et al. 2010). De cijfers van het huisartspraktijkonderzoek zijn gebaseerd 
op één onderzoek onder een representatieve groep van iets meer dan honderd huisarts-
praktijken waarbij in totaal vierhonderdduizend patiënten staan ingeschreven. Dit betreft 
patiënten van alle leeftijden, ook de degenen die jonger zijn dan 18 jaar en ouder dan 65 
(Braspenning et al. 2004). Ander onderzoek wijst uit dat juist in de algemene bevolking 
bij deze laatste leeftijdsgroep depressie veel voorkomt, samenhangend met functionele 
beperkingen en lichamelijke ziekten (Licht-Strunk et al. 2007). Deze leeftijdsgroep kent 
bovendien een oververtegenwoordiging van vrouwen. Bij het huisartspraktijkonderzoek 
is tot slot slechts één depressiecategorie vermeld, terwijl het bevolkingsonderzoek binnen 
deze categorie ook onderscheid maakt tussen depressieve stoornis, dysthymie en de bi-
polaire stoornis. In beide onderzoeken is depressie aan de hand van hetzelfde classificatie-
instrument gemeten: de DSM-IV.3

Verhaak constateert in zijn onderzoek naar psychische problemen onder de bevol-
king en bij huisarts patiënten dat de bestaande psychiatrische classificatiesystemen geen 
geschikte methode leveren om psychische problemen in de eerste lijn te meten. Het daar 
gepresenteerde beeld lijkt volgens hem nog het meest op een ongeorganiseerde verza-
meling symptomen die hoofdzakelijk wijzen in de richting van angst en depressie. Met 
andere woorden: “(...) many people suffer from a-specific symptoms to which no further diagnoses 
can be attached. Such mood disturbances are the far most prevalent psychological disorders and wo-
men, elderly and the less well-educated are mostly affected by them.” (Verhaak 1995, p. 137-138). 
Deze opmerking lijkt nog even actueel als in 1995, ook al gaan huisartsen inmiddels via 
de Standaard Depressie min of meer volgens de DSM-IV te werk. Ook de DSM-IV 
heeft geen ziektebeeld voor angst en depressie samen. Berekening van de sekseratio voor 
depressie kan dus hooguit bij benadering een indruk geven van de verhouding tussen de 
aantallen mannen en vrouwen die daaraan lijden (zie Tabel 2.1).

De twee-op-éénverhouding verschijnt hier alleen bij de door de huisartsen herkende 
depressie; in de algemene bevolking is het man-vrouwverschil veel kleiner. Dit verschil 
zou verklaard kunnen worden doordat vrouwen meer dan mannen geneigd zijn hun huis-
arts voor psychosomatische klachten te consulteren (Meeuwesen 1997) en doordat hier 
ook ouderen boven de 65 jaar in zijn betrokken. 

De daling van de sekseratio in de algemene bevolking van 1,7 naar 1,5 zou kunnen 
wijzen op een verandering in de richting van een meer gelijke prevalentie van depressie 
onder mannen en vrouwen. De algemene daling in de jaarprevalentie van stemmings-
stoornissen in de periode tussen 1996 en 2008 schrijven de onderzoekers toe aan de lange 

3 In de huisartspraktijk maakt men hiervoor gebruik van de Standaard Depressie van het Nederlands Huis-
artsen Genootschap (NHG) die min of meer is gebaseerd op de DSM-IV. Volgens deze standaard is er 
sprake van depressie wanneer minimaal drie symptomen aanwezig zijn waaronder minstens één van de 
kernsymptomen ‘depressieve stemming’ en ‘verlies van interesse en plezier’. (Voor de kernsymptomen en de 
bijkomende symptomen zie Bijlage 5). Bij vijf of meer symptomen is er sprake van een ‘ernstige depressie’ 
en bij drie of vier symptomen van een ‘milde depressie’ (Terluin et al. 2004). De langdurig aanhoudende 
mildere depressie (dysthymie) wordt hierbij niet apart onderscheiden, maar valt onder de subcategorie van 
de mildere depressie.
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periode van economische voorspoed die Nederland rond 2008 kende, waardoor minder 
mensen zonder betaald werk zaten. Bovendien steeg het opleidingsniveau van de bevol-
king in die periode. Stemmingsstoornissen komen relatief vaker voor bij mensen zonder 
betaalde baan en bij mensen met een laag opleidingsniveau (De Graaf et al. 2010). Het 
is mogelijk dat vrouwen meer dan mannen hebben geprofiteerd van deze ontwikkelin-
gen op de arbeidsmarkt en in het onderwijs. Het is in ieder geval zo dat de daling meer 
voor rekening komt van de vrouwen. Deze bedraagt zowel bij de depressieve stoornis als 
bij dysthymie voor vrouwen een hele procentpunt meer dan voor mannen. Vergelijking 
tussen beide bevolkingsonderzoeken is echter moeilijk doordat er in het onderzoek van 
2008 iets strenger dan in 1996 werd gekeken naar de aanwezigheid van een cluster van 
symptomen. 

Niet uit onderstaande tabel af te leiden, is de bevinding uit het bevolkingsonderzoek 
van 2008 dat stemmingsstoornissen het meest voorkomen bij alleenstaanden en alleen-
staande ouders. Ook opmerkelijk is dat dysthymie van de twee andere onderscheiden 

Algemene Bevolking 

1996

Algemene Bevolking 

2008

Huisarts 

(herkend)

Jaar waarin data 

verzameld
1996 2007-2009 2000-2002

Classificatie-

instrument
DSM-III-R DSM-IV

NHG-Standaard 

Depressie

Jaarprevalentie 

Mannen 

5,7 enigerlei stemmingsst.

4,1 depressieve stoornis

1,6 dysthymie

1,1 bipolair

4,8 enigerlei stemmingsst.

4,1 depressieve stoornis

0,4 dysthymie

0,7 bipolair

1,4 depressie

Jaarprevalentie 

Vrouwen 

9,7 enigerlei stemmingsst.

7,3 depressieve stoornis

3,5 dysthymie

1,1 bipolair

7,4 enigerlei stemmingsst.

6,3 depressieve stoornis

1,3 dysthymie

1,0 bipolair

2,9 depressie

Sekseratio v/m 1,7 enigerlei stemmingsst.

1,8 depressieve stoornis

2,2 dysthymie

1,0 bipolair

1,5 enigerlei stemmingsst.

1,5 depressieve stoornis

3,3 dysthymie

1,4 bipolair

2,1 depressie

Tabel 2.1 V/m ratio’s van depressie op basis van jaarprevalentiecijfers in 
  procenten van de algemene bevolking en bij de huisarts (herkend)
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vormen van depressie afwijkt doordat het sekseverschil hier het grootst is (ruim driemaal 
vaker bij vrouwen geconstateerd) en doordat het relatief meer voorkomt bij de hoger 
opgeleiden. Over de prevalentie van stemmingsstoornissen in de ambulante en de intra-
murale zorg kon geen vergelijkbare informatie worden gevonden. De manier waarop de 
GGZ is georganiseerd, is sinds het jaar 2000 door invoering van de marktwerking in de zorg 
geleidelijk aan veranderd. De oude indeling naar ambulant, intramuraal en semimuraal is 
verlaten. In plaats daarvan worden er nu ‘zorgcircuits’ gevormd waarin instellingen van alle 
voormalige ‘echelons’ samenwerken met andere zorginstellingen. Riaggs zijn vaak gefu-
seerd en opgegaan in Regionale Psychiatrische Centra.4 Deze andere circuits waar mensen 
met depressieve problemen terechtkomen, hebben geen cijfers gepubliceerd en konden 
daarom niet in dit overzicht worden betrokken.

Conclusie
De hier gepresenteerde sekseratio’s tonen aan dat de algemene bevinding dat er 

tweemaal zoveel vrouwen als mannen depressief worden genoemd, ongeacht hoe en waar 
is gemeten, niet zonder meer opgaat voor Nederland. Alleen in de huisartspraktijk wordt 
deze twee-op-éénverhouding aangetroffen, bij de algemene bevolking van de 18- tot 65-
jarigen is die verhouding drie-op-twee. Wel kunnen we stellen dat meer vrouwen dan 
mannen, wanneer  zij daarop worden onderzocht, de diagnose stem mingsstoornis krij-
gen. Het bevolkingsonderzoek wijst uit dat dit het sterkst het geval is voor de langdurige 
mildere depressie, die in 2008 ruim driemaal zo vaak bij vrouwen als bij mannen werd 
geconstateerd. 

Meer algemeen blijkt uit dit cijfermatig overzicht dat depressie een lastig te bepalen 
ziektebeeld is. Er zijn veel gradaties (in ernst, duur en verloop) van depressie, het gaat 
vaak gepaard met andere ziektebeelden zoals verslavingsproblematiek en angsten, er zijn 
sterk uiteenlopende vormen van depressie (de bipolaire depressie wijkt in veel opzichten 
af van de andere vormen) en de sekseratio fluctueert met de onderzochte populatie of 
meetmethode. Je kunt je met recht afvragen of die ‘robuuste’ twee-op-éénverhouding de 
werkelijkheid weergeeft of wellicht toegeschreven moet worden aan de manier waarop 
deze is gemeten. 

2.3 Twijfels

Al vanaf de verschijning van één van de eerste overzichtsartikelen over het onder-
zoek naar het sekseverschil in depressie (Wolk & Weissman 1995) wordt getwijfeld aan 
de juistheid van deze ongelijke verhouding. Die twijfel wordt hoofdzakelijk ingegeven 
door de vraag naar de mogelijke rol van een seksestereotiepe vooringenomenheid in het 
interpreteren van die klachten door artsen en onderzoekers. Uiteindelijk wordt ook in 

4 Zie www.rivm.nl/nationaalkompas . In mijn gelijknamige artikel uit 1999 geef ik wel cijfers weer van het 
Riagg en van de psychiatrische ziekenhuizen en klinieken, maar dit zijn relatief verouderde cijfers van alleen 
het jaar 1996-1997. Uit de cijfers van de intramurale zorg kon depressie bovendien niet eenduidig afgeleid 
worden, aangezien de depressieve stoornis ondergebracht was in een ruimere categorie ‘Affectieve Psycho-
sen’ en de mildere depressie in een eveneens veel meer omvattende categorie ‘Neurotische Stoornissen’. 
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de meer recente reviewstudies geconcludeerd dat het sekseverschil in depressie ‘genuine’ 
is, ondanks de problemen om depressie goed te kunnen vaststellen en de seksestereotiepe 
vertekeningen die hierbij aantoonbaar een rol spelen (Piccinelli & Wilkinson 2000). Toch 
lijkt deze conclusie op z’n minst voorbarig. De argumenten hiervoor worden hieronder 
weergegeven.

Patiënten
Doorwerking van seksespecifieke manieren van omgaan met eigen ziekten en aan-

doeningen zou bij vrouwen tot een gevoeliger symptoomwaarne ming leiden dan bij 
mannen. Dat betekent dat vrouwen meer symptomen noemen dan mannen en die ook 
eerder onder de aandacht van hulpverleners brengen. Voor het noemen van lichamelijke 
symptomen is dit empirisch aangetoond, althans bij huisartspatiënten. De onderzoekster 
tekent hierbij overigens aan dat er geen strikt onderscheid te maken valt tussen het licha-
melijk en psychisch welzijn (Gijsbers van Wijk 1995). Voor de epidemiologische en kli-
nische vaststel ling van een depressie vormt het aantal symptomen een belangrijk element. 
Volgens de DSM-III-R en de DSM-IV lijdt iemand aan een depressieve stoornis wanneer 
uit negen symptomen er vijf gedurende minstens twee weken in voor anderen herkenbare 
mate aanwezig zijn. Het is duidelijk dat mensen die minder symptomen noemen minder 
kans lopen als depressief te worden aangemerkt.

Ook de mate waarin mannen en vrouwen zich vroegere depressieve episodes herin-
neren, verschilt. Uit hetzelfde onderzoek blijkt tevens dat vrouwen vooral meer klach-
ten noemen als het hen gevraagd werd over de afgelopen periode (een week, een jaar) 
(Gijsbers van Wijk, 1995). Een dergelijke invloed van het geheugen is ook geconstateerd 
in een Australisch onderzoek naar depressie onder jonge leraren: het gebleken seksever-
schil in depressie moest voornamelijk worden toegeschreven aan een grotere neiging van 
mannen om eerdere depressie ve episodes te vergeten (Wilhelm & Parker 1994). 

Mannen en vrouwen verschillen ook in de manier waarop zij omgaan met hun 
gevoelens van somberheid en depressie. Mensen die in reactie op zorgen en stress gaan 
piekeren, hebben meer kans op het ontwikkelen van een depressieve stoornis dan degenen 
die dat niet doen en bijvoorbeeld afleiding zoeken. Vrouwen zijn meer geneigd tot tob-
ben en lopen daardoor een grotere kans dan mannen om depressief te worden (Nolen-
Hoeksema et al. 2008). 
Als we de optiek verplaatsen van ‘wie klaagt’ naar ‘waarover klaagt men’, dan valt op dat 
klagen meer lijkt te horen bij bepaalde problemen en minder bij andere. Over angst- en 
paniekgevoe lens en depressiviteit klagen mensen eerder bij de huisarts of de psychothera-
peut, dan over hun verslaving aan drugs of alcohol of over hun agressieve gedrag (Jaarboek 
Geestelijke Gezondheidszorg 1998). Wellicht speelt hier ook de subjectief ervaren lijdens-
druk een rol: mensen met een antisociale persoonlijkheidsstoornis ervaren maar een zeer 
geringe lijdensdruk (in tegenstelling tot hun omgeving) en ook het vluchten in de roes 
van drank of drugs kan het leed (tijdelijk) doen vergeten.

Deze verschillen tussen mannen en vrouwen kunnen in een normatief kader ge-
plaatst worden. Mannen en vrouwen leren zich in de loop van hun leven verschillende 
genderscripts eigen te maken. Het mannelijke script schrijft een meer stoïcijnse houding 
voor in het tonen van gevoelens op het depressieve vlak, legt mannen een meer competi-
tieve houding op in de omgang met seksegenoten en schrijft een meer actieve copingstijl 
voor. Dit maakt het voor mannen enerzijds moeilijker om hun somberheid en verdriet te 
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tonen, maar kan anderzijds ook een bescherming bieden tegen het ontwikkelen van een 
depressie. Of mannen nu ‘eigenlijk’ net zo depressief zijn als vrouwen, maar hun depressie 
beter maskeren, is onmogelijk na te gaan (Addis 2008). 

Diagnosestellers en diagnostiek
Op het niveau van de hulpverleners en onderzoekers kan een eventuele seksespeci-

fieke bias doorwerken in het interpreteren van klachten. Verhaak (1995) brengt op grond 
van zijn onderzoek naar voren dat het grote aantal vrouwen dat volgens de huisarts aan 
depressieve stemmingen lijdt, niet zozeer een kenmerk is van deze vrouwen zelf, maar 
mede wordt bepaald door een seksestere otiep interpretatiekader van de kant van de huis-
arts. Hij toont aan dat in gevallen waarin duidelijke aanwijzingen voor psychische pro-
blemen ontbreken, vrouwen (en ouderen) meer kans hebben om als geestelijk ziek te 
worden gediagnos ticeerd dan mannen. Ook bij hulpverleners in de ambulante geestelijke 
gezondheids zorg is iets dergelijks aangetoond: vrouwen zouden eerder depressief worden 
genoemd dan mannen (De Boer 1994). Recenter werd uit onderzoek naar depressie bij 
huisartspatiënten geconstateerd dat huisartsen een depressieve stoornis redelijk goed kun-
nen vaststellen, maar dat de diagnose van de milde depressie nauwelijks reproduceerbaar 
is (Terluin et al. 2004).
Het diagnostische systeem van de DSM bevat arbitraire elementen die een seksespecifieke 
uitwerking voor de vaststelling van depressie kunnen hebben, met name de beslissing om 
bij vijf symptomen te spreken van een depressie en bij vier symptomen nog niet. Waar 
houdt een normaal gevoel van neerslachtig heid op en waar begint een ‘zieke’ vorm? De 
plaats waar in de DSM de streep wordt getrokken op het continuüm van normaal naar 
ziek is het resultaat van compromissen. Het is aannemelijk dat de sekseverhou ding even-
wichtiger wordt als de diagnostische drempel wordt verlaagd. 

Het Nemesis-onderzoek uit 2008 stelt de aanwezigheid van stoornissen vast aan de 
hand van de DSM-IV en die hanteert wat striktere eisen dan de voorafgaande versie van 
de DSM-III-R. Daardoor legt men in het recente Nemesis-onderzoek wat grotere nadruk 
op klinisch significant lijden en beperkt functioneren (De Graaf et al. 2010, p. 48). Dit zou 
mede kunnen verklaren waarom de meting van 2008 een veel groter vrouwelijk over-
wicht bij dysthymie en een kleiner bij de depressieve stoornis laat zien dan het onderzoek 
uit 1996. Cijfers zeggen dus net zo goed iets over de gebruikte instrumenten als over de 
mate waarin de verschijnselen zich voordoen onder de bevolking. 

Uitzonderingen
Een laatste element in de twijfel aan de sekseratio bij depressie is het bestaan van uit-

zonderingen op de regel: bij enkele niet-westerse culturen, bij antimodernistische streng 
godsdienstige subculturen als de protestantse sekte van The Old Order Amish en bij 
eigentijdse Amerikaanse ‘college students’ gaat de twee-op-éénverhouding niet op. Van 
de nog overwegend traditioneel levende niet-westerse culturen zijn nauwelijks gegevens 
bekend over de geestelijke gezondheid en eventuele sekseverschillen daarin. Alleen van 
een enkel Afrikaans land (Oeganda) zijn er cijfers en hier blijken mannen en vrouwen 
evenveel last te hebben van depressie en bovendien meer en in ernstiger mate dan in de 
westerse landen (Culbert son 1997, p. 28). We kunnen deze bevinding echter niet zonder 
meer vergelijken met de westerse gegevens, aangezien etnografische verhalen over zorgen, 
lijden, verdriet en pech niet rechtstreeks te vertalen zijn in een westers-individualiserend 
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diagnoseschema (Richters 1992, 68).5

De strikt agrarische, pre-industriële en streng godsdienstige subcultuur van de Amish 
wijkt weer op een andere manier af van het westerse patroon: depressie komt daar über-
haupt weinig in de statistieken voor en daarbij is er geen verschil tussen aantallen mannen 
en vrouwen die aan depressie zeggen te lijden. Een verklaring hiervoor wordt gezocht in 
het gegeven dat in deze sekte een strikte en zeer traditionele taakverdeling heerst tussen 
de seksen, waarbij vrouwen verantwoorde lijk zijn voor de opvoeding van de kinderen, 
het huishouden, de voedselberei ding en het vervaardigen van de kleding. Mannen werken 
op het land en in de bouw. In een cultuur waarin elektriciteit taboe is, moet zowel door 
mannen als vrouwen zwaar en langdurig werk worden verricht. In de zeer hechte Amish-
gemeenschap zou ieders bijdrage even hoog worden gewaardeerd (Nolen-Hoeksema 
1990). De hechtheid van de sekte kan echter ook staan voor een grote sociale controle, 
waardoor depressie niet aan onderzoekers wordt gerapporteerd. Bovendien is alcohol ver-
boden zodat mannen niet kunnen vluchten in de drank én kunnen mensen die zich lang-
durig ongelukkig voelen in die cultuur, in principe de sekte verlaten. 

Het tegenvoorbeeld binnen de westers-industriële cultuur is de groep van ‘college’-
studenten. Vrouwen lijden hier niet vaker dan mannen aan depressie, wat afwijkt af van 
de groep leeftijdgeno ten die geen college bezoekt. Zelfs in een longitudi naal onderzoek 
onder studenten die een opleiding tot docent volgden, werd geen seksever schil gevonden: 
niet bij aanvang van hun studie, niet na vijf jaar, en evenmin na tien jaar. De onderzoekers 
vragen zich op grond hiervan af: “Is sex necessa rily a risk factor to depression?”. De ver-
klaring voor het ontbreken van een seksever schil in depressie scores werd gezocht in het 
feit dat er in deze wellicht speciale groep bij aanvang en na vijf jaar nauwelijks sprake was 
van roldivergentie tussen mannen en vrouwen. Na tien jaar was er wel sprake van meer 
depressies bij vrouwen en ook van een toegeno men roldivergentie, maar dit verklaarde 
het verschil in depressiescore niet. Dat moest volgens de onderzoekers toegeschre ven wor-
den aan de nauwkeuriger symptoom waar ne ming van vrouwen en aan de neiging van de 
mannen om depressie ve episodes achteraf ‘te vergeten’ en dus niet te melden (Wilhelm & 
Parker, 1989; 1994). 

Een reële verhouding?
De twijfel aan de juistheid van het getalsmatig overwicht van vrouwen bij depressie is 

gebaseerd op de volgende empirisch vastgestelde feiten: vrouwen kunnen makkelijker uit-
komen voor problemen met hun geestelijke gezondheid en zij noemen meer symptomen. 
Als ze hierover niet expliciet klagen, lopen ze toch een grotere kans als psychisch ziek 
gediagnosticeerd te worden. Mannen vergeten makkelijker dan vrouwen eerdere depres-
sieve episodes te noemen en piekeren minder wanneer zij zich somber voelen, waardoor 
hun kans op het ontwikkelen van een depressie afneemt. Mannen lijden meer aan proble-
men waarvoor ze niet zo snel hulp zoeken, zoals alcoholisme en antisociaal gedrag. Ook 
is duidelijk geworden dat we het bij de huidige stand van kennis alleen kunnen hebben 
over depressie in de westers-industriële landen. Er zouden dus wel eens veel meer mannen 
of veel minder vrouwen depressief kunnen zijn dan uit alle statistieken blijkt. En dat zou 
impliceren dat de twee-op-éénverhouding hierbij deels en misschien zelfs grotendeels het 

5 Er zijn wel gegevens over industriële gebieden buiten Amerika en Europa, zoals Beiroet, Seoul, Taiwan en 
Puerto Rico. Daar wordt een met het Westen vergelijkbare sekseratio voor depressie aangetroffen die variëert 
van 1.6 tot 2.0 (Wolk & Weissman 1995, 234).
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effect is van bevooroordeelde waarneming en interpretatie zowel bij mensen die last heb-
ben van depressieve gevoelens als bij hulpverleners en onderzoekers. Ook de door deze 
laatsten gebruikte instrumenten zijn niet sekseneutraal. Deze kwestie kan niet opgehel-
derd worden door betere diagnostische instrumenten en meetsystemen te ontwikkelen, al 
helpt dat ongetwijfeld ook. Het dwingt tot nadenken over het fenomeen depressie, over 
hoe we depressie moeten definiëren, over wat sekse als variabele in het depressie-onder-
zoek betekent en over de manier waarop de relatie tussen sekse en depressie tot nu toe is 
onderzocht. Het tot nu toe gangbare individualistische model schiet tekort. Een nieuw 
theoretisch kader hiervoor moet nog ontwikkeld worden. Voorzichtige aanzetten daartoe 
worden gegeven door onderzoekers uit uiteenlopende richtingen als de cognitieve psy-
chologie (Hankin & Abramson 2001; Nolen-Hoeksema 2008), de sociaalconstructionis-
tische hoek (Addis 2008; Stoppard 2000), de interpersoonlijke psychologie (Coyne 1999) 
en de symbolisch-interactionistische sociale psychologie (Scheff 2000, 2001). Ondanks 
hun verschillende disciplinaire en theoretische achtergrond delen deze onderzoekers de 
aanname dat depressie een interpretatie veronderstelt van aanvankelijk nog diffuse ne-
gatieve gevoelens en de aanname dat de sociale omgeving deze interpretatie sterk kan 
beïnvloeden. Deze omgeving kan worden opgevat als gedeelde conceptuele kennis over 
zowel gender als emotie, zowel als de veelheid aan sociale situaties en relaties waarin deze 
normatieve kennis zich op meer of minder subtiele wijze manifesteert. Ondanks dat het 
oog heeft voor interpretatieprocessen en de rol van de sociale omgeving blijft de cogni-
tiefpsychologische benadering individualistisch in haar uitgangspunt. De andere theoretici 
delen ook een meer interactionistische kijk op de relatie individu-maatschappij en op de-
pressie. Depressie wordt daar in verband gebracht met identiteit, gender en sociale norm-
structuren. Kortom, met sociale betekenisgeving.6 Deze interactionistische benadering 
heeft oog voor het gegeven dat voor mannen andere scripts gelden dan voor vrouwen, als 
zij bijvoorbeeld geconfronteerd worden met de dood van een geliefde, met het ontslag 
uit een hoge positie of met het niet meer mogen zien van hun kinderen als gevolg van 
een conflictueuze echtscheiding. Als mannen tegenover hun vrienden of kennissen uiting 
geven aan de combinatie van depressieve en verdrietige gevoelens hierover, dan roept dat 
eerder irritatie en afwijzing op dan wanneer vrouwen dat doen bij vriendinnen. Mannen 
houden hun depressieve gevoelens voor zichzelf (Addis 2008).

Het klassieke sociologische Thomas-theorema is hier van toepassing: “If men define 
situations as real, they are real in their consequences” (Thomas & Thomas 1928, p. 572). 
Het vaststellen van ‘de feiten’ over depressie is niet mogelijk zonder de interpretatie van 
alle betrokkenen en ook van de onderzoekers daarin te betrekken. Het is onmogelijk om 
de vraag te beantwoorden of er sprake is van een psychisch onbehagen bij mannen dat 
als depressie bestempeld zou kunnen worden, als deze mannen daarover niets vertellen. 
Vruchtbaarder lijkt het om uit te gaan van de veronderstelling dat mensen die ergens over 
klagen en een bij die klachten passende, geloofwaardige diagnose krijgen, vervolgens ook 
gaan lijden aan dat ziektebeeld. Mensen die niet voor hun somberheid willen uitkomen 
en afleiding zoeken in drank of sport, lijden waarschijnlijk wel, maar niet aan depressie 

6 Er zijn ook belangrijke pogingen tot het ontwikkelen van een breder integratief theoretisch kader voor 
depressie gedaan waarbij biologische, psychologische en sociologische theorieën worden gecombineerd 
(Gilbert 1992; Price, Sloman & Gardner 1994; Andrews & Anderson Thompson 2009), maar deze hebben 
geen oog voor de dimensie van sociale betekenisgeving. Voor onderzoek naar de relatie gender en depressie 
is dat een onmisbaar aspect. Zie ook Westerbeek  1997 en 2000.  
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zoals beschreven staat in de diverse classificatiesystemen (Addis 2008). Een ‘diagnose’ (die 
overigens niet per se van een arts of psychotherapeut afkomstig hoeft te zijn) kan juist in 
die situaties richtinggevend werken waarin het onbehagen niet duidelijk is, waarin men 
zich onbestemd ongelukkig voelt. In deze interactionistische visie op gevoelens wordt een 
organische, biologische kant niet ontkend, maar daarnaast wordt een modellerende rol 
toegekend aan sociale interactie:

When our feelings are vague and inchoate, the reactions of others to our gestures may 
help define what we really come to feel. For example, if a girl has been jilted at the 
altar and is generally upset about it, the responses of her mother may define the girl’s 
feelings of sadness and great grief, or of indignation and anger. In such cases, our ge-
stures do not necessarily “express” our prior feelings. They make available to others a 
sign. But what it is a sign of may be influenced by their reactions to it. We, in turn, 
may internalize their imputation and thus define our inchoate feeling. The social 
interaction of gestures may thus not only express our feelings but define them as well. 
(Gerth & Mills 1964, p. 55 zoals aangehaald door Hochschild 1983, p. 213)

De manier waarop mensen op elkaar reageren als één van hen op een bepaalde manier 
voor zijn of haar negatieve gevoelens uit komt, is mede bepalend voor een verdere ont-
wikkeling in de richting van bijvoorbeeld depressie of een verslaving aan hard werken, 
drank of risicovol gedrag.

Er bestaat dus gegronde reden voor twijfel aan de juistheid van de twee-op-éénver-
houding van het sekseverschil in depressie. Vanuit een meer theoretisch geïnformeerd on-
derzoek waarin niet sekse als biologische categorie, maar gender als cultureel-historische 
categorie centraal staat, zou depressie bestudeerd kunnen worden als een situationeel be-
paalde manier waarop mensen hun onbehaaglijke gevoelens hebben geleerd te tonen en 
benoemen. Dan pas kan er een complexer maar ook reëler beeld ontstaan van de getals-
matige verhoudingen van depressieve mannen en vrouwen. Of de sekseratio van twee-op-
één een reël bestaande verhouding weergeeft, valt nu nog niet uit te maken.



 3
Sociale vormgeving van 

 depressie: theoretisch kader

3.1 Een sociologische visie op depressie

De centrale stelling die in dit proefschrift theoretisch en empirisch nader wordt be-
argumenteerd, luidt dat sociale vormgeving een belangrijke rol speelt bij depressie. 

Depressie is geen ziekteverschijnsel dat zich laat vaststellen los van de mededelingen die 
de patiënten daar zelf over doen. Wat depressieve mensen over hun moeilijkheden vertel-
len vormt een verhaal dat, afhankelijk van de sociale context, verschillende vormen kan 
aannemen. In dit proces van sociale vormgeving spelen veranderende normatieve sekses-
tereotiepe opvattingen over wat mannen en vrouwen mogen voelen, denken, doen en 
bespreken een rol. Ongeacht hun oorzaken zijn depressies vanwege dit communicatieve 
aspect onvermijdelijk sociaal van aard. 

De depressie waar het in dit verband over gaat, is beperkt tot de unipolaire depressie, 
een type depressie dat weliswaar regelmatig in iemands leven kan terugkeren, maar dat 
niet wordt afgewisseld door perioden van manische euforie. De hier bestudeerde depres-
sie kent verschillende gradaties en varieert van diffuse somberheid, via een chronische 
depressie van wat mildere aard (dysthymie; minor depression) tot een acute heviger vorm die 
het normale sociale en arbeidzame functioneren belemmert (major depression, depressieve 
stoornis, depressie in engere zin of depressieve episode genoemd). Met name de jaren aan-
houdende, mildere vormen van depressie zijn hier object van onderzoek. Bij zeer ernstige 
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vormen van depressie is er nauwelijks meer sprake van een coherent verhaal. Mensen die 
achteraf (als ze er weer beter aan toe zijn) schrijven over hun diepe depressie, getuigen 
ervan hoe moeilijk het is deze gevoelens onder woorden te brengen. De diepdepressieve 
ervaring lijkt niet door de talige werkelijkheid te vangen (Westerbeek & Mutsaers 2008).  

Het is onmogelijk buiten het verhaal van de patiënten om vast te stellen of zij de-
pressief zijn. Dit geldt ook als gebruik wordt gemaakt van één van de diagnostische in-
strumenten (meestal vragenlijsten) die zijn ontwikkeld om na te gaan of iemand de-
pressief is en in welke mate. Zij vergen alle een vertaling van de innerlijke ervaringen 
door de patiënten zelf. Ten aanzien van veel gebruikte gevalideerde meetinstrumenten 
als de Hamilton Rating Scale for Depression en ook modernere opvolgers als de Inventory 
of Depressive Symptomatology bestaat op grond hiervan twijfel of deze instrumenten het 
volledige spectrum van het depressieconstruct kunnen omvatten (Bagby et al. 2004). De 
door huisartsen en psychotherapeuten veel gehanteerde Multidisciplinaire Richtlijn Depressie 
vermeldt bij de bespreking van de zelfinvulvragenlijsten: “Ernstig depressieve en psychoti-
sche patiënten hebben de neiging om de ernst van hun symptomen te ‘verkleinen’, terwijl 
patiënten met minder ernstige symptomen er toe neigen de ernst van hun klachten wat 
uit te vergroten” (Brandt-Dominicus 2005, p. 47). In deze richtlijn wordt geconcludeerd 
dat depressie een ziektebeeld is waarbij subjectieve aspecten een grote rol spelen. 

In dit algemene theoretische hoofdstuk wordt aangegeven binnen welke weten-
schappelijke traditie bovenstaande sociaalconstructionistische visie op depressie tot stand 
is gekomen. De opbouw van het vervolg van dit hoofdstuk is als volgt: in drie meer con-
ceptuele paragrafen worden het concept ‘sociale vormgeving’, het begrip ‘gender’ en het 
begrip ‘zelf ’ toegelicht. In § 3.5 wordt een schets gegeven van de klassieke wetenschap-
pelijke traditie waaruit deze sociologische analyse van het fenomeen depressie voortkomt. 
Tot slot komt het meer eigentijdse theoretisch kader aan de orde. Vanuit de visie dat er bij 
de presentatie van depressieve klachten onvermijdelijk sprake is van sociale vormgeving 
kunnen we een drietal sociale invloeden onderscheiden: 

a) de invloed die uitgaat van de specifieke interactiesituatie waarbinnen 
de depressieve klachten naar voren worden gebracht (§ 3.6);

b) een breder normatief kader van de veranderende opvattingen over 
depressie (§ 3.7);

c) een breder normatief kader van de veranderende opvattingen over 
gender (§ 3.8).

Alvorens deze aspecten van de sociale context van depressie nader worden verkend, volgen nu 
eerst drie conceptuele paragrafen en de positionering in een wetenschappelijketraditie.

3.2 Sociale vormgeving: pragmatisch constructionisme

Depressie wordt in dit boek onderzocht vanuit een sociaal, interactief en interpreta-
tief perspectief. Dit impliceert dat depressie niet wordt opgevat als een objectief aanwezige 
ziekte, een klinische realiteit die alleen maar objectief gediagnosticeerd hoeft te worden, 
bijvoorbeeld aan de hand van een bloedonderzoek of hersenscan. In de psychiatrie wordt 
een dergelijk objectivistisch standpunt veelal vertolkt door biologisch psychiaters, daar-
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in gesteund door het op dit moment meest gebruikte classificatie-instrument, de DSM. 
Daartegenover staan sociaalconstructionistisch denkende onderzoekers, veelal sociologen, 
die wijzen op de onmogelijkheid iemand buiten de gegeven sociaal-culturele norma-
tieve en institutionele kaders om als depressief te bestempelen. De Swaan brengt dit laat-
ste kernachtig onder woorden in zijn constatering dat mensen zich ongelukkig kunnen 
voelen over hun diffuse levensmoeilijkheden, maar dat hun probleembesef en hulpvraag 
worden beïnvloed door de manier waarop de psychotherapeutische beroepskring van hun 
moeilijkheden behandelbare problemen heeft gemaakt (De Swaan et al. 1979, p. 32). Ook 
het onderhavige onderzoek staat in de constructionistische traditie, maar enig voorbehoud 
is wel op zijn plaats. Het begrip ‘constructie’ heeft in zijn meer extreme vertolking de bij-
betekenis van een label dat naar willekeur kan worden opgelegd. In dit constructionisme 
hoeft er tussen de ervaring en het label ‘depressie’ geen enkel verband meer te bestaan.1 
Hieronder wordt een alternatieve, maar nog steeds constructionistische opvatting over 
deze relatie uiteengezet. 

Het debat tussen realisten en constructionisten draait in feite om de vraag wat de 
relatie is tussen het narratief en de werkelijkheid waarnaar het narratief verwijst. Meestal 
gaat het dan over verhalen van historici, biografen of romanciers die verwijzen naar ge-
beurtenissen in het verleden, gebeurtenissen die zich afspelen op een tijdas, die een begin, 
een midden en een eind hebben en die achteraf worden naverteld (Fay 1999; B.S. Jackson 
1988). Bij depressie echter gaat het niet zozeer om gebeurtenissen waarover wordt verteld, 
maar om vertolkingen van een innerlijke gemoedstoestand en om het begrip dat anderen 
daarvan proberen te vormen. Emoties laten zich niet altijd adequaat onder woorden bren-
gen, iets wat zij gemeen hebben met beeldende kunst en muziek. Zij spelen zich deels 
af op een niet-discursief, pre-verbaal domein waar ook de tijdsbeleving anders is, er zijn 
“feelings that words cannot ensnare” (B.S. Jackson 1988 p.14; zie ook Sheilds 2000, p. 7-8). 
Het verhaal dat mensen over hun eigen emoties vertellen hoeft dus geen exacte represen-
tatie te zijn van hun ervaring; de manier waarop anderen vervolgens betekenis geven aan 
deze meer of minder onbeholpen vertolkingen staat nog verder af van de aanvankelijke 
diffuse negatieve ervaring. 

In deze kwestie kan een pragmatisch standpunt een uitweg bieden: de betekenis die 
uiteindelijk gegeven wordt aan iemands ervaring komt tot stand in een specifieke sociaal 
en historisch gelokaliseerde interactiesituatie en draagt daarvan het stempel. Deze beteke-
nis kan echter niet helemaal los staan van de ervaring: van een aanhoudende somberheid 
kan geen geloofwaardige feeststemming worden gemaakt. Blumer, één van de grond-
leggers van het symbolisch interactionisme, schreef al dat de empirische werkelijkheid 
weerspannig is en zich niet zomaar in elke verbeelding daarvan laat vangen: “reality talks 
back” (Blumer 1974, p. 37). Deze betekenis moet geloofwaardig zijn voor beide partijen die 
bij dit proces zijn betrokken. Geloofwaardigheid is niet hetzelfde als waarheid, maar moet 
wel recht doen aan zowel de ervaring als aan de procedures en de conventies binnen de 
beroepsgroep. Dit geldt net zo goed voor professionele hulpverleners als voor wetenschap-

1  Scheff wordt vanwege zijn labelingstheorie gezien als een vertegenwoordiger van dit constructionisme (De 
Swaan et al. 1979, Gomperts 1992). Toch is hij geen extreem constructionist, aangezien hij het psychiatrisch 
label slechts voor een deel als een toeschrijving en voor de rest als verworven status beschouwt (Scheff 
1984, p. 71-72; oorspronkelijke uitgave 1966). Een meer extreme vertolker van dit constructionisme is Szasz 
(1974), auteur van een boek met de veelzeggende titel The myth of mental illness (oorspronkelijk verschenen 
in 1961). 
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pelijk onderzoekers (B.S. Jackson 1988, p. 165-166). 
Gomperts laat in zijn onderzoek naar de maatschappelijke veranderingen van psy-

chische verschijnselen veel voorbeelden de revue passeren van opkomende en verdwij-
nende psychiatrische ziektebeelden en van de betekenis die ‘leken’ daaraan geven. Een 
aansprekend voorbeeld is de verschuivende interpretatie van langdurige voedselonthou-
ding: van goddelijk wonder of duivelse bezetenheid via natuurwonder naar het medisch-
psychiatrische ziektebeeld van de anorexia nervosa (Gomperts 1992, p. 41). Hij besluit zijn 
overzicht met een standpuntbepaling in het realisme-constructionismedebat. Realisten 
claimen volgens hem ten onrechte dat zij veranderingen in ‘de klinische werkelijkheid’ 
objectief zouden kunnen bestuderen en weergeven. Constructionisten daarentegen rich-
ten zich volgens hem echter eenzijdig op de symbolische aspecten van het sociale leven 
en gaan voorbij aan de woordeloze werkelijkheid van angst, pijn en verdriet. Ten onrechte 
stellen zij het door patiënten en hun clinici als werkelijk ervaren leed uitsluitend als een 
constructie voor. Gomperts neemt in dit debat een tussenpositie in: constructionistisch 
omdat er geen waarneming mogelijk is zonder interpretatie en omdat elke interpretatie 
het resultaat is van menselijke betekenisgeving. Hij is echter ook realistisch omdat het 
ongeloofwaardig is dat psychische verschijnselen alleen zouden bestaan ‘in the eye of the 
beholder’ (Gomperts 1992, p. 45). 

Het begrip ‘sociale vormgeving’ in dit boek sluit aan bij deze positie van Gomperts. 
Dat wil zeggen dat het mogelijk wordt geacht dat de ervaren, maar onuitgesproken nega-
tieve gevoelens voor een deel reële wortels hebben die niet in woorden kunnen worden 
uitgedrukt. Die pre-verbale negatieve ervaringen kunnen echter geen depressie worden 
genoemd. Dat kan pas zodra deze gevoelens het domein van de taal betreden en daarin 
onvermijdelijk een bepaalde vorm vinden, bijvoorbeeld als angst, agressie, apathie of de-
pressie. Dit veronderstelt een interpretatieproces en al snel ook een communicatieproces.2 
Hoe precies de relatie tussen de ‘ervaren werkelijkheid’ en de ‘vertelde werkelijkheid’ 
moet worden gezien, is een filosofische kwestie. In dit onderzoek wordt het pragmatische 
standpunt ingenomen dat deze relatie er één van geloofwaardigheid moet zijn. Het begrip 
‘constructie’ heeft een te vrijblijvende bijbetekenis van persoonlijke willekeur, alsof één 
partij uit de interactiesituatie op eigen houtje een betekenis kan toekennen. Dat het hier-
bij gaat om een interactief proces waarbij de geloofwaardigheid van de betekenis overge-
bracht moet worden en waarbij de bredere sociaal-culturele en institutionele context een 
rol spelen, wordt beter uitgedrukt met behulp van het begrip ‘sociale vormgeving’.

Dit onderzoek gaat echter niet over de meest adequate omschrijving van het feno-
meen depressie of over de oorzaken en al helemaal niet over de eventueel niet te ver-
woorden kant ervan. Dit onderzoek richt zich op veranderingen in de communicatie over 
problematische neerslachtige gevoelens en gedachten; hierbij speelt sociale vormgeving 
een essentiële en onvermijdelijke rol. Zowel experts als leken putten bij deze vormgeving 
uit de machtsverhoudingen binnen de specifieke situationele setting, uit de bestaande 
opvattingen over depressie en uit genderscripts: cultureel en historisch gebonden en dus 
ook veranderlijke symbolische opvattingen over hoe mannen en vrouwen zich mogen en 
moeten voelen en gedragen (Nicolai 1998, p. 124-125). 

2 Vergelijk het hiermee verwante begrip van het ‘initial negative affect’ van de cognitief psychologen Hankin 
& Abramson 2001, p. 777.
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3.3 Het begrip gender

Gender is een relatief nieuw begrip. Het werd in 1968 door de psychoanalyticus 
Robert Stoller voor het eerst gebruikt in zijn boek ‘Sex and gender: on the development of 
masculinity and femininity’. Sex is de term voor de biologische sekse en gender voor de psy-
chologische en culturele aspecten daarvan. Stoller hield zich vooral bezig met problemen 
van de ‘geslachtelijke identiteit’ bij transseksuelen en ontwikkelde aan de hand daarvan 
een kritiek op Freuds theorie over de biologische biseksualiteit van de mens (Groen 
1983). Ann Oakley introduceerde in 1972 het aan Stoller ontleende begrippenpaar ‘sex 
en gender’ binnen het nieuwe domein van vrouwenstudies en richtte de aandacht op de 
machtsongelijkheid tussen mannen en vrouwen (Oakley 1972). Gender is sindsdien een 
niet meer weg te denken concept in vrouwenstudies, de sociale wetenschappen en daar-
buiten en is ook theoretisch verder ontwikkeld. Was gender bij Oakley nog min of meer 
synoniem met sociale rol, latere onderzoekers gaven het een meer abstracte betekenis als 
een maatschappelijk ordeningsprincipe. Gender manifesteert zich in die visie op verschil-
lende niveaus: het symbolisch-normatieve niveau, het niveau van sociale instituties en 
organisaties en het niveau van de persoonlijke identiteit (Brouns 1995, p. 30-36). Binnen 
de sociale roltheorie heeft het begrip gender de meer klassieksociologische betekenis ge-
houden van gedeelde gedragsverwachtingen op basis van sekse: “(…) the shared expectations 
that apply to individuals on the basis of their socially identified sex” (Eagly, Wood & Diekman 
2000, p. 127). Wat deze verschillende conceptualiseringen van gender met elkaar gemeen 
hebben is de nadruk op de historische en culturele variatie. Gender is anders dan sekse 
geen onveranderlijk biologisch gegeven of vastliggend psychologisch kenmerk, maar een 
sociale constructie. 3 
Goffmans visie op gender is hier sterk aan verwant. Gender is volgens hem een culturele 
constructie die aangrijpt op het biologische sekseverschil maar daar niet door wordt ver-
oorzaakt. Genderverschillen komen tot uitdrukking in de talloze kleine sociale interacties 
waaruit het sociale leven bestaat. En hoewel gender in elke afzonderlijke ontmoeting van 
gering belang kan zijn, is de bij elkaar genomen uitwerking van al die kleine plichten en 
privileges in haar totaliteit enorm: “These expressions considerably constitute the hierarchy; they 
are the shadow and the substance” (Goffman 1979, p. 6). Goffman besteedt veel aandacht aan 
weerlegging van de commonsense-opvatting dat het biologische sekseverschil de oorzaak 
en de legitimatie is voor de sociale verschillen. Het feit dat we de sociale seksehiërarchie 
als een natuurlijk gegeven beschouwen, ziet hij als de meest miskende sociale prestatie. Het 
meest natuurlijke gegeven in de man-vrouwverhouding is volgens hem het vermogen om 
te leren hoe je mannelijkheid en vrouwelijkheid kunt tonen en aflezen. Mensen geven 
geen betekenisloze signalen af, mensen modelleren hun gevoelens. Hoe dat moet, hebben 
zij van anderen geleerd (Idem, p. 7).

3  In het Nederlands hebben we voor het Engelse woord ‘sex’ in dit verband de begrippen sekse en geslacht. 
Sekse en geslacht zijn min of meer synoniem en verwijzen beide naar het biologische aspect, iemands 
‘kunne’.  Voor ‘gender’ bestaat geen adequate Nederlandse vertaling. In het Engels heeft ‘sex’ anders dan 
het Nederlandse ‘sekse’ de dubbele betekenis van sekse en seksualiteit, wat een meer biologische connotatie 
bevordert. 
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3.4 Het zelf en de relatie met depressie

Het zelf 
De laatste drie decennia is er in de sociale wetenschappen en daarbuiten (literatuur-

wetenschap en filosofie) sprake van een toegenomen aandacht voor de concepten zelf en 
identiteit. Deze belangstelling komt voort uit fundamentele maatschappelijke ontwik-
kelingen als globalisering, individualisering en de opkomst van massacommunicatiemid-
delen. De vraag ‘wie ben ik?’ kan minder makkelijk dan voorheen worden opgevat als de 
vraag ‘waar hoor ik bij?’. Ook de kwestie van authenticiteit is met de prominente rol van 
internet in de intermenselijke communicatie sterk naar voren geschoven. De toegenomen 
keuzemogelijkheden of, zoals de socioloog Anthony Giddens beweert, de onontkoom-
baarheid van het voortdurend moeten kiezen, dwingt mensen tegenwoordig in de praktijk 
van alledag veel meer tot bezinning op vragen naar wat bij hen past, wat of wie zij nodig 
hebben, naar wie zij zijn dus, dan in de eerste helft van de vorige eeuw het geval was 
(Giddens 1991, p. 81). De wetenschappelijke belangstelling voor deze identiteitskwesties 
is overwegend postmodern in zijn theoretische oriëntatie, een oriëntatie die grotendeels 
terug te voeren is op het werk van Foucault (Callero 2003). In grote lijnen valt het post-
modernisme te typeren als een fundamentele kritiek op het verlichtingsdenken. De daarin 
ontwikkelde opvattingen over rede, humaniteit, emancipatie, vrijheid en het algemeen 
belang maskeren de machtsdimensie waarbinnen deze ‘projecten’ gestalte krijgen. Het 
postmoderne denken richt de aandacht op die verborgen machtsdimensie en heeft een 
wat anarchistische voorkeur voor het onderzoeken van het irrationele, het heterogene en 
het discontinue. Vooronderstellingen hierbij zijn dat waarheid niet bestaat, dat de wer-
kelijkheid het best te vatten valt met de metafoor van de tekst en dat wetenschappelijk 
onderzoek niet kan pretenderen iets te ontdekken, maar zich het deconstrueren ten doel 
moet stellen. Een fundamentele aanname is ook dat ‘het subject’ moet worden gezien als 
een effect van de macht en dus geen essentiële kern kan bezitten (Callero 2003; Shalin 
1993). Gergen brengt het postmoderne standpunt over het zelf kernachtig als volgt onder 
woorden: “(…) selves as possesors of real and identifiable characteristics – such as rationality, emo-
tions, inspiration, and will – are dismantled” (Gergen 2000, p. 7). 

Een belangrijke kritiek op het postmoderne denken betreft deze subjectopvatting, 
die als te extreem en als te gefragmenteerd wordt beoordeeld. Macht kan onderdrukken 
en overheersen, maar ook autoriseren: mensen juist in staat stellen iets subversiefs te doen, 
te denken, te voelen. Verzet, rebellie en oppositie veronderstellen een zekere vorm van 
subjectiviteit. Het is heel goed mogelijk om te erkennen dat er geen stabiel, onverander-
lijk en eenduidig zelf bestaat, zonder het zelf als een “capable and knowledgeable agent” 
(Giddens 1979, p. 5) helemaal te elimineren. Een dergelijke visie richt de aandacht op het 
reflectieve vermogen van een sociaal zelf. Het subject verschijnt dan als een belichaamde, 
kennende en probleemoplossende actor, als iemand die zich niet helemaal verliest in de 
vele ‘zelven’ die het in het alledaags leven laat zien (Callero 2003; Holstein & Gubrium 
2000; Shalin 1993).  

Opvallend is dat binnen het symbolisch interactionisme deze visie op het menselijk 
subject al was ontwikkeld voor het postmodernisme ‘en vogue’ kwam, maar lange tijd 
nauwelijks werd opgemerkt. Wellicht komt dit doordat het postmodernisme zich gro-
tendeels buiten de sociale wetenschappen om heeft ontwikkeld en dat het symbolisch 
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interactionisme een kleine traditie binnen de Amerikaanse sociologie vertegenwoordigt 
(Callero 2003). De laatste jaren lijkt er echter binnen de sociale wetenschap sprake te zijn 
van een revival van de belangstelling voor deze traditie, getuige onder meer het uitbrengen 
van diverse boeken over en met het werk van Goffman (Lemert & Branaman 2008; Scheff 
2006) of over het symbolisch interactionisme (Maines 2001) en uit congrespapers hierover 
(zoals S. Jackson 2009). 

De subjectopvatting zoals die binnen het symbolisch interactionisme wordt gefor-
muleerd, heeft zijn wortels in het pragmatisme en komt erop neer dat het zelf niet a priori 
is gegeven, maar voortkomt uit sociale interactieprocessen. Mensen beschikken over het 
reflectieve vermogen om zich bewust te zijn van zichzelf als subject en als object, dat wil 
zeggen dat zij de reactie kunnen overdenken die de eigen handelingen (gestures in de ter-
minologie van Mead) oproepen bij de ander-in-het-algemeen (the generalized other). Dat 
wil tevens zeggen dat zij zichzelf op een tijdas kunnen plaatsen als een zelf gesitueerd in het 
verleden, heden en de toekomst. Op grond van die reflectiviteit ontwikkelen mensen een 
gevoel van eenheid en continuïteit en daarmee ontstaat ook een zekere handelingsruimte, 
een zekere agency. Het zelf is hier een dualistisch concept: het bestaat uit twee onlosmake-
lijke maar wel te onderscheiden ‘fasen’ in het proces waarin het zelf zich manifesteert: een 
‘Me’ en een ‘I’. Het ‘Me’ is het zelfbewustzijn, het meer conventionele deel van het zelf 
waarin men de attitudes van anderen ten opzichte van zichzelf kan overwegen. Het ‘I’ is de 
enigszins onvoorspelbare reactie op de onmiddellijke sociale situatie; in dit deel schuilt een 
zekere vrijheid, initiatief. Het ‘I’ van nu is als historische figuur aanwezig in de ‘Me’ van 
het komende moment. Het ‘Me’ kan ook in zekere zin als een ‘censor’ worden beschouwd 
(Mead 1974, p. 210). Het zelf is volgens Mead in essentie een sociaal proces waarin men 
in een voortdurende innerlijke conversatie tussen het ‘I’ en het ‘Me’ de houding van de 
anderen ten opzichte van zichzelf incorporeert. Er is geen zelf mogelijk zonder anderen: 
“(…) only by social means – only by taking the attitudes of others toward himself – is he able to 
become an object to himself.”  (Mead 1974, p. 226). Deze door Mead al in 1934 ontwikkelde 
opvatting is voor het huidige onderzoek naar gender nog steeds van belang, doordat de 
sociale oorsprong van het subject wordt erkend zonder de mogelijkheid van een bepaalde 
originaliteit, van agency, te ontkennen. Daarmee ontstaat er ruimte voor analyse van de 
complexiteit van het gendered subject, een ruimte die structuralistische, marxistische of 
feministische theorieën niet boden (S. Jackson 2009).  

Mijn onderzoek sluit aan bij deze symbolisch interactionistische visie op het zelf. 
Depressieve mensen ervaren hun depressie als een onvermogen in de wil, het denken, 
het voelen: kortom als gelokaliseerd in het zelf. Men voelt zich verslagen, afgekeurd en 
afkeurenswaardig, maar daarover kan men wel degelijk vanuit een ander ‘hoekje van het 
zelf’ nadenken en zich er enigszins van distantiëren. Het gevoel van eenheid en continuïteit 
gaat niet helemaal definitief verloren in de ontwrichtende ervaring van een depressie. In 
de recente sociologische theorievorming over het zelf wordt een dergelijke subjectopvat-
ting als een vruchtbaarder uitgangspunt beschouwd dan de postmodernistische waarin er 
voor het subject nauwelijks meer een plaats is (Holstein & Gubrium 2000; Maines 2001; 
Callero 2003). 

In dit boek worden diverse begrippen gebruikt die verwant zijn aan het begrip ‘zelf’: 
identiteit, character en persoonlijkheid. Over zelf en identiteit wordt door wetenschappers 
uit zeer uiteenlopende achtergronden geschreven, zoals sociologen, psychologen, psycho-
therapeuten, psychoanalytici, filosofen en cultureel antropologen. Elke disciplinaire of the-
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oretische achtergrond kent zijn eigen opvattingen over de betekenis van deze begrippen en 
over het verschil tussen identiteit en zelf. De oriëntatie in dit boek ligt bij het symbolisch 
interactionisme, een sociologische theorie. Dat betekent dat het zelf, het besef dat iemand 
heeft van zijn eigen plaats in de sociale wereld, wordt gezien als een sociaal ‘meerstemmig 
zelf ’4 dat niet zonder anderen tot stand kan komen en dat met al die anderen ook voort-
durend verandert. Het reflectieve vermogen om over het zelf als object en als subject na 
te denken verleent aan het zelf, ondanks het procesmatige karakter ervan, ook een gevoel 
van eenheid en continuïteit. Zelf, character en identiteit worden in dit boek als min of meer 
synonieme begrippen gebruikt; het begrip ‘persoonlijkheid’ wordt alleen gebruikt bij de 
weergave van een psychoanalytische of psychotherapeutische visie op het zelf.

Depressie en het zelf 5

In de wetenschappelijke literatuur wordt de relatie tussen depressie en het zelf op 
drie manieren geconceptualiseerd: een persoonsgeoriënteerde, een probleemgeoriënteerde 
en interactionistische (Hutschemaekers & Festen 2004).6 In de persoonsgeoriënteerde positie 
wordt de depressie als integraal deel van het zelf gezien. De depressie komt voort uit en 
vervormt een al bestaand zelf en dit aangetaste zelf kan zich in therapie deels weer herstel-
len. Deze als essentialistisch aangeduide positie wordt ingenomen door de meeste psycho-
dynamische psychologen (bijvoorbeeld  Jack 1991). In de probleemgeoriënteerde positie, 
die veelal teruggrijpt op het werk van Michel Foucault en die als postmodernistisch te 
typeren valt, wordt depressie als onafhankelijk van het zelf gezien. In deze visie komen psy-
chische problemen niet voort uit de persoonlijkheidsstructuur, maar zijn het ‘constitutieve 
effecten van de macht’ van de omringende dominante cultuur. Door een diversiteit van 
sociale technologieën als het observeren, meten, vaststellen en classificeren van klachten 
oefenen ondermeer psychotherapeuten hun macht uit en roepen daarmee het ‘depressieve 
zelf ’ in het leven. Het (depressieve) zelf is hier geen oorzaak, maar het effect van de depres-
sie. Deze visie wordt vertolkt door narratief therapeuten en postmodernistische onderzoe-
kers (Carr 1998; Lock, Epstein & Maisel 2005; McLeod 1997; Stern 2003; Szasz 1974). 
Een heel anders gefundeerde, maar wel probleemgeoriënteerde positie vinden we in de 
medisch-biologische benadering, waarin depressie wordt beschouwd als een verstoring in 
de serotonine-uitwisseling in de hersenen, wat niks met de persoonlijkheid of identiteit te 
maken heeft. De derde positie, de interactionistische, is in feite een gematigde versie van 
de postmoderne visie. Hier ziet men dat ernstige ziekten zoals kanker of depressie mensen 
voortdurend nopen tot herziening van het eigen zelfbeeld (Frank 2000; Karp 1996; Metzl 
2003). Dit constante proces van herdefiniëring van het eigen zelf is een sociaal proces; het 
zelf verschijnt hier als een gezamenlijke sociale prestatie van alle betrokken interactanten. 
Het wijkt af van de postmoderne visie doordat het zelf niet uitsluitend als een effect van 
de macht wordt gezien. In de interactionistische visie is er anders dan in de postmoderne 
visie wel sprake van een zelf dat ondanks de voortdurende herdefiniëringen ook een 

4 Dit begrip is afkomstig van Hermans (1996) en is door Brinkgreve (2009) van een meer sociologisch,aan 
tijd en cultuur gerelateerd accent voorzien. Besef van de veelheid van ‘stemmen’ of ‘zelven’ hoeft niet te 
betekenen dat het zelf gefragmenteerd raakt. Het reflectieve vermogen van het ‘Me’ de eigen herinneringen 
langs een tijdas te ordenen verschaft volgens Mead de hiervoor noodzakelijke coherentie (zie ook S. Jackson 
2009).

5 Zie ook hoofdstuk 4 en Westerbeek & Mutsaers 2008.

6 Hutschemaekers en Festen (2004) onderscheiden alleen de eerste twee posities.
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zekere mate van eenheid en continuïteit kan creëren. Dit zelf is niet a priori gegeven 
maar heeft zich in interactie met de sociale omgeving ontwikkeld vanuit een lichamelijke 
kern (Schwalbe 1993). Deze visie is niet gebaseerd op postmodernistische theoretici als 
Foucault, maar op het daaraan vooraf- en voorbijgaande symbolisch interactionisme. In dit 
onderzoek zal deze derde positie het theoretisch perspectief vormen. 

Nu de kernbegrippen nader zijn toegelicht volgt in de volgende paragraaf een schets 
van de sociologische traditie en het bijbehorende mensbeeld waarbinnen de in dit boek 
gepresenteerde onderzoeken naar depressie staan. 

3.5 Door en door sociaal: van Durkheim tot Scheff

Het achterliggend mensbeeld in dit proefschrift als geheel komt neer op het inzicht 
dat mensen “door en door sociaal zijn” (Goudsblom 1982). Hierin klinkt de echo door 
van de klassieke sociologen Emile Durkheim (1858-1917) en Norbert Elias (1897- 1990). 
In de empirische onderzoeken waarover in dit boek verslag wordt gedaan wordt dit mens-
beeld vooral gevoed door het werk van een latere generatie sociologen uit de symbolisch 
interactionistische hoek: Ervin Goffman (1922-1982) en Thomas Scheff. Zijdelings wordt 
deze sociale opvatting over ‘de aard van de mens’ ondersteund door de evolutionair-psy-
chologische theorie over depressie van Paul Gilbert (Gilbert 1992). 

Durkheim is de eerste socioloog die zich voornamelijk bezighoudt met het vraagstuk 
van de sociale cohesie, een kwestie die vanwege alle sociale en economische veranderin-
gen die de industriële revolutie in West-Europa rond het jaar 1900 teweeg had gebracht 
minstens zo actueel was als tegenwoordig. Men vreesde in die tijd een uiteenvallen van 
de maatschappij. Durkheim concludeert al in zijn eerste sociologische hoofdwerk (‘De la 
division du travail social’ 1893) dat de toegenomen arbeidsverdeling in de maatschappij en 
het voortschrijdende individualisme anders dan de pessimisten dachten, een nieuwe vorm 
van solidariteit met zich mee hebben gebracht. Deze bindende kracht ontstaat volgens 
hem echter niet vanzelf. Zij moet deels afgedwongen worden door en ingebed zijn in een 
normatief kader berustend op het collectief bewustzijn (Van Heerikhuizen 1996). Hier is 
vooral van belang dat Durkheim daarbij wijst op het gegeven dat sociale bindingsproces-
sen psychische gevolgen bij mensen teweeg brengen. Mensen kunnen zich niet ontwik-
kelen zonder het aangaan van verbanden met andere mensen, zonder het opgroeien en 
samenleven in groepen. De in die sociale verbanden geldende waarden en normen gaan als 
vanzelfsprekend deel uitmaken van ieders mentale uitrusting. Durkheim ontwikkelt deze 
inzichten in een polemische context waarin hij het objectgebied van de nieuwe weten-
schap sociologie sterk bepleit en afbakent ten opzichte van de biologie en de psychologie. 
Hij ziet dit objectgebied in de werking van bovenindividuele ‘sociale feiten’: wijzen van 
handelen, denken en voelen die “uitwendig zijn aan het individu en een dwingende macht 
op hem uitoefenen” (Durkheim zoals weergegeven door De Jong 1997, p. 69). Hiermee 
bedoelt hij dat de sociale realiteit die mensen met elkaar vormen een relatief autonome 
wereld is waaraan individuen zich niet kunnen onttrekken. De Jong merkt hierbij op dat 
het wellicht bevreemdt dat wijzen van voelen en denken door Durkheim ook als uitwen-
dig aan het individu worden beschouwd. Dat is, meent hij, alleen vreemd voor mensen 
zoals wij die in een sterk geïndividualiseerde wereld zijn opgegroeid en bij wie het besef 
van wederzijdse afhankelijkheid en van het sociaal doortrokken zijn van de manier waarop 
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wij reageren, op de achtergrond is geraakt. 
Durkheim geeft in zijn beroemde studie ‘Le Suïcide’ (oorspronkelijk verschenen in 

1897) aan dat zelfs bij de meest individuele beslissing die iemand kan nemen, namelijk de 
beslissing zichzelf van het leven te beroven, maatschappelijke factoren in het spel zijn. Hij 
onderscheidt vier typen zelfmoord waarvan de egoïstische en de anomische zelfmoord het 
belangrijkst zijn. Hij betoogt op basis van uitvoerige vergelijkingen van statistisch mate-
riaal dat het zelfmoordcijfer in een samenleving een afgeleide is van de groepssamenhang 
en de daarmee samenhangende kracht van de heersende morele richtsnoeren. Een stijging 
in het aantal egoïstische zelfmoorden is het gevolg van een vermindering van de sociale 
cohesie. Een stijging van het aantal anomische zelfmoorden wordt veroorzaakt door toe-
genomen normloosheid, met andere woorden door een verzwakking van de kracht van 
de morele richtsnoeren. Durkheim besteedt weinig aandacht aan de emoties die hierbij 
een rol spelen, maar hij noemt wel dat er alleen bij het eerste type, dat van de egoïstische 
zelfmoord, sprake is van een melancholische gemoedsgesteldheid. Hoewel Durkheim zelf-
moord niet vanuit de individueel-subjectieve kant bestudeert, valt hieruit wel te conclu-
deren dat de egoïstische zelfmoord gepaard gaat met de perceptie dat de banden met de 
gemeenschap zijn verbroken. Deze mensen verkeren in een toestand van zwaarmoedig-
heid die de energie om iets te ondernemen ondermijnt. Het denken en het innerlijk leven 
eisen alle energie op, men trekt zich in zichzelf terug en deze extreme preoccupatie maakt 
de afstand tot de sociale omgeving nog groter (Aron 1972; Durkheim 1968/1897; Van 
Heerikhuizen 1996). Durkheims besef van het sociale karakter van het innerlijk leven van 
mensen is als uitgangspunt genomen voor dit onderzoek naar depressie.

Voor Elias vormt het werk van Durkheim één van zijn inspiratiebronnen. Elias ont-
wikkelt in zijn magnum opus ‘Über den Prozess der Zivilisation’ (oorspronkelijk verschenen 
in 1939) een veelomvattende theorie over het verband tussen de gevoelshuishouding van 
mensen en de sociale figuratie7 waarvan zij deel uitmaken. Zijn theorie komt kort gezegd 
neer op het inzicht dat naarmate de wederzijdse onderlinge afhankelijkheid van grote 
groepen mensen toeneemt, zij genoodzaakt zijn een grotere zelfbeheersing aan de dag te 
leggen en zich meer te verplaatsen in het standpunt van anderen alvorens tot handelen 
over te gaan. Deze theorie ontwikkelt hij aan de hand van een beschrijving van het civi-
lisatieproces in West-Europa van circa 1250 tot 1850. Een heel complex van sociale hef-
bomen (zoals het langetermijnproces van staatsvorming, marktontwikkeling, kapitaalvor-
ming, toenemende arbeidsverdeling) heeft in de loop der zestiende eeuw een meer reflec-
tieve wijze van denken, waarnemen en handelen (rationalisering) met zich meegebracht. 
Voorwaarden voor dit beschavingsproces zijn volgens Elias een centrale overheid die een 
effectief geweldsmonopolie weet af te dwingen en de aanwezigheid van voldoende sociale 
stijgingskansen in de samenleving. De psychische tegenhangers van dit rationaliseringspro-
ces zijn toegenomen gevoelens van schaamte en gêne. Schaamte definieert hij als de angst 
voor sociale degradatie en een zekere weerloosheid tegenover superioriteitsgebaren van 
anderen. Gêne omschrijft hij als plaatsvervangende schaamte: het ongemakkelijke gevoel 
dat ontstaat als we zien dat een ander beschaamd wordt. Schaamte treedt op in relaties 

7 Elias verzet zich tegen het begrippenpaar ‘individu en maatschappij’, omdat hiermee de wederzijdse door-
dringing van mensen en hun sociale omgeving niet goed tot uitdrukking kan worden gebracht. Elias ziet 
mensen altijd in meervoud en als verbonden met en afhankelijk van elkaar (Elias 1972, p.130-135).



35

Sociale vormgeving van depressie: theoretisch kader

met mensen wier liefde of achting je niet wilt verliezen. Het is geen gevoel dat uitbundig 
wordt geuit, het noopt mensen tot terugtrekking, het is een pijnlijk gevoel waarbij men 
ook zichzelf als inferieur beoordeelt. Schaamte-angst is de krachtige emotie die mensen 
terughoudend maakt in hun sociale handelen. Schaamte en gêne zijn als het ware de bin-
nenkant van het naar buiten gerichte rationele gedrag en beide kanten kunnen slechts be-
grepen worden in samenhang met de bredere maatschappelijke ontwikkelingen. Naarmate 
de zelfbeheersing van mensen toeneemt, wordt de gevoeligheid voor kleine gebaren die 
afkeuring, minachting of desinteresse uitdrukken groter. De schaamtedrempel is in de loop 
der tijd opgeschoven, dat wil zeggen dat de gevoeligheid voor schaamte is toegenomen en 
meer gedragingen is gaan omvatten (Elias 1977/1939, Dl.2, p. 397-409). 

Als geen ander heeft de latere socioloog en antropoloog Goffman aandacht voor 
de centrale rol die schaamte (in de wat lichtere variant van ‘zich in verlegenheid ge-
bracht voelen’, embarrassment) speelt in de dagelijkse interacties die mensen onderhouden. 
Goffman heeft het vooral over de angst voor gezichtsverlies, die mensen zoveel mogelijk 
proberen te voorkomen. Het mensbeeld van Goffman is dat van iemand die voortdurend 
bezorgd is over zijn of haar imago en in elke situatie probeert zich zo gunstig mogelijk 
voor te doen. Hiervoor oriënteren mensen zich zo goed en zo kwaad als dat gaat op de 
normen, waarden en verwachtingen die in die betreffende situatie gelden. Hierin komt 
de verwantschap met Durkheim naar voren: ook Goffman belicht de cruciale rol van de 
morele gebondenheid van mensen aan hun gemeenschap (Scheff 2000). 

De sociaalpsycholoog Scheff, een generatiegenoot van Goffman, heeft het schaam-
tebegrip zelfs als kern genomen voor een theorie over depressie. Hij stelt (voortbouwend 
op de ideeën hierover van psychoanalytica en onderzoekster Helen B. Lewis) dat de be-
langrijkste emotionele component van depressie niet woede of verdriet is, maar een niet 
als zodanig onderkende schaamte. De belangrijkste bron van schaamte bij depressie is een 
bedreigde of verbroken sociale band: mensen schamen zich als zij ervaren dat een ander 
hen niet de moeite waard vindt en afkeuring, uitsluiting of ridiculisering dreigt. Hiermee 
wijst Scheff op een situationeel en relationeel aspect van depressie: als een reactie op het 
ontbreken of dreigen te verbreken van een sociale band waarbinnen vertrouwen, affectie, 
bevestiging of erkenning wordt gegeven. Hoewel zijn theorie gericht is op het veelal 
verwaarloosde sociale aspect van depressie sluit hij, anders dan Goffman, niet uit dat er 
ook biologische en psychologische componenten aanwezig zijn in het gevoelsleven en 
gedragsrepertoire van mensen (Scheff 2001). Desalniettemin stelt ook hij zich expliciet op 
het standpunt dat de menselijke aard primair gericht is op het aangaan en onderhouden 
van sociale banden. De belangrijkste sociale emoties (schaamte en ‘gepaste trots’; shame en 
pride) werken als communicatieve signalen zowel voor het zelf als voor anderen, over de 
staat waarin de sociale band verkeert. Werkend vanuit dezelfde sociologische traditie als 
Durkheim en Elias staat ook Scheff  kritisch tegenover zowel de methodologisch-indi-
vidualistische verklaringswijze als het mensbeeld van het geïsoleerde, autonome individu 
(Scheff 1994; vgl. ook Goudsblom 1997b). 

Vanuit een geheel andere wetenschappelijke traditie, die van de evolutionaire psy-
chologie, ontwikkelde de klinisch psycholoog Paul Gilbert min of meer tegelijkertijd met 
Scheff een vergelijkbare, maar meer uitgewerkte theorie over depressie en ook hij ging 
daarbij uit van een mensbeeld waarin de sociale aard voorop staat. Mensen worden volgens 
hem primair gedreven door de noodzaak bij een groep te horen en daarin erkenning en 
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veiligheid te vinden. Onze mentale uitrusting is afgestemd op het leven in sociale groepen. 
‘Erbij horen’ en het veroveren van een plaats in de hiërarchie zijn van levensbelang. Als aan 
deze behoeften aan belonging en ranking niet kan worden voldaan, reageren mensen daar 
emotioneel op: zij verliezen (tijdelijk) hun gevoel van eigenwaarde en hun energie. De 
gecompliceerde mix van gevoelens die hierbij wordt opgeroepen omvat volgens Gilbert 
(onder verwijzing naar onder meer Scheff) naast angst, woede en jaloezie vooral schaamte 
en schuld. Het is de schaamte over een beschadigde reputatie en de machteloze woede 
over een verloren sociale band die mensen depressief maakt. Deze mildere, na verloop van 
tijd vanzelf voorbijgaande depressie ziet Gilbert als een functioneel, adaptief mechanisme 
om een onvrijwillig prestigeverlies te verwerken, om zich erbij neer te leggen dat dit doel 
niet haalbaar is en het op te geven. Hij heeft vanuit zijn achtergrond weliswaar meer oog 
voor de psycho-biologische kant van depressie, dat wil zeggen voor wat er zich in de men-
selijke geest afspeelt, maar daarover schrijft hij desalniettemin: “The mind is a goal-searching, 
meaning making organ that comes into the world predisposed to find meaning in the social fabric of 
life” (Gilbert 1992, p. 481). Deze theorie van Gilbert heeft betrekking op depressieve ge-
voelens die na verloop van tijd vanzelf weer over gaan. Depressies die hardnekkig blijken 
en depressies die zulke ernstige vormen aannemen dat mensen zelfmoord overwegen, 
kunnen niet meer adaptief worden genoemd. Bij deze vormen van depressie zou er sprake 
zijn van een ‘ontregeld informatieverwerkingsmechanisme’ of van een chronische stresssi-
tuatie waartegen de gebruikelijke reactiemechanismen niet opgewassen zijn (Gilbert 2001; 
Nesse 2000; Westerbeek 2000). 

Tot zover in grote lijnen een schets van de wetenschappelijke traditie waarin mijn 
onderzoek naar depressie moet worden gepositioneerd. Dit onderzoek gaat, zoals al eerder 
opgemerkt, niet over de oorzaken van depressie, maar wil aan de hand van enkele empiri-
sche analyses achterhalen op welke wijze mensen over hun depressieve gevoelens spreken 
of schrijven. Dat er bij de communicatie over neerslachtige gevoelens sprake is van sociale 
vormgeving is hierbij het uitgangspunt. Cruciaal is dat deze vormgeving plaats vindt in 
die interactiesituaties waarin mensen over zichzelf en hun problemen communiceren. 
Evolutionair-psychologische inzichten spelen in deze analyses verder geen rol. Deze in-
zichten verwijzen naar de fysieke en mentale voorwaarden voor het sociale handelen van 
mensen.  

Nu volgt aan de hand van de wetenschappelijke literatuur een beschrijving van de 
drie ‘krachten’ in het proces van sociale vormgeving die in dit onderzoek worden be-
studeerd: de interactiesituatie, de bestaande opvattingen over depressie en de bestaande 
genderopvattingen. De sociale interactiesituatie wordt in § 3.6 belicht vanuit het theoretisch 
perspectief van het symbolisch interactionisme. Vervolgens komen in § 3.7 de betekenissen 
die in het domein van de wetenschap zowel als in het dagelijks leven aan depressie worden 
toegekend aan de orde. Ten slotte volgt in § 3.8 een beschrijving van het onderzoek naar 
zowel sekse als gender in relatie tot depressie. 

3.6 De interactiesituatie: het symbolisch interactionisme

Deze paragraaf beschrijft het meer directe theoretisch kader van de in dit boek weer-
gegeven empirische onderzoeken: het symbolisch interactionisme. Eerst wordt dit theo-
retisch perspectief binnen de sociologie en de sociale psychologie in zijn algemeenheid 
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weergegeven. Vervolgens komen de twee denkers uit deze stroming aan bod die voor 
mijn onderzoek het meest van belang zijn: Ervin Goffman en Thomas Scheff. Ten slotte 
wordt nog kort aangegeven op welke manier hun inzichten worden vertaald in de twee 
empirische studies naar de sociale vormgeving van depressie.  

Symbolisch Interactionisme
Het symbolisch interactionisme heeft zijn filosofische wortels in het pragmatisme 

en vond zijn eerste woordvoerder rond 1900 aan de universiteit van Chicago in George 
Herbert Mead. Zijn colleges, een inleiding in de sociale psychologie, waren beroemd en 
werden door studenten uit uiteenlopende studierichtingen gevolgd. Boek na boek getuigt 
van de invloed die zijn ideeën op zijn toehoorders hebben gehad (Morris 1974/1934). 
Mead heeft zijn ideeën echter nooit zelf op schrift gesteld. Op basis van college-aanteke-
ningen van zijn studenten is naderhand in 1934 een bundel met zijn voornaamste ideeën 
uitgebracht onder de titel ‘Mind, self and society: from the standpoint of a social behaviorist’ 
(Mead 1974/1934). Herbert Blumer (1900-1987) wordt beschouwd als de eerste die een 
min of meer coherent theoretisch perspectief voor het symbolisch interactionisme ont-
wikkelde, dat hij deels baseerde op de ideeën van Mead en aanvulde met zijn eigen meer 
methodologische opvattingen.8 Zijn boek ‘Symbolic interactionism: perspective and method’ 
verscheen voor het eerst in 1969. Bepalend voor het handelen van mensen acht Blumer 
niet de maatschappelijke structuur (determinisme) of de vrije wil van het individu, maar 
de betekenis die mensen met elkaar geven aan de situatie waarin zij zich op dat mo-
ment bevinden. Betekenissen zijn niet inherent aan objecten en komen evenmin voort 
uit individuen, maar moeten worden gezien als sociale producten die in interactie tot 
stand komen. Die interpretaties worden weliswaar beperkt door de gegeven werkelijk-
heid, maar zijn toch geen eenvoudige afspiegeling daarvan. Het symbolisch interactio-
nisme benadrukte in oppositie tot de destijds heersende formalistische denkbeelden van 
de Amerikaanse sociologie het constructieve, creatieve aspect van het menselijk gedrag. 

De maatschappij wordt gezien als een mozaïek van kleine scènes en drama’s waarin 
mensen in interactie met elkaar proberen hun handelingen af te stemmen op een gemeen-
schappelijk te creëren definitie van de situatie. Mensen zijn voortdurend bezig met hun 
eigen reputatie door zich al interpreterend in het standpunt van de ander te verplaatsen en 
daarmee ook via die ander naar zichzelf en het eigen handelen te kijken, taking the role of 
the other genoemd. Al doende geven zij vorm aan hun identiteit, aan hun handelen zowel 
als aan de sociale structuur. Deze interactie- en interpretatieprocessen kunnen volgens 
Blumer alleen plaatsvinden met behulp van taalsymbolen die voor beide partners dezelfde 
betekenis hebben; de taal is daarmee medebepalend voor de interactie. 

Het symbolisch interactionisme vormt een tot op heden veelgebruikt theoretisch 
kader voor overwegend inductieve, kwalitatieve onderzoeksmethoden zoals de kwalita-
tieve inhoudsanalyse (Berg 2007), waarbij men uitgaat van de belevingswereld van de 
onderzochten in plaats van vooropgezette theoretische concepten. Blumer formuleerde 
hier zijn methode van naturalistic research, die door zijn leerlingen Glaser en Strauss een 
meer systematische uitwerking kreeg in de grounded theory-methode. Onderzoek krijgt in 
deze methode een andere functie dan verificatie of falsificatie: het dient niet zozeer om 

8 Het symbolisch interactionisme vond in Nederland zijn vertolkers in Zijderveld en Van Hoof (Zijderveld 
1973; Van Hoof 1973).
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theorieën te toetsen, maar om theorieën en concepten te ontwikkelen. Van Blumer komt 
in dit verband ook het onderscheid tussen de begrippen sensitizing concepts en definitive 
concepts. De eerste zijn verwijzende, niet scherp te definiëren begrippen die de aandacht 
richten op relevante aspecten van de sociale werkelijkheid, maar daar alleen in een spe-
cifieke verschijningsvorm bestaan. Het naturalistic empirisch onderzoek maakt een rijk 
geschakeerde en meer precieze invulling van deze concepten mogelijk, zonder overigens 
ooit een definitieve vorm te bereiken. De zo ontwikkelde abstracte ‘definitieve’ concepten 
sluiten beter aan bij de empirische werkelijkheid dan bij de in de sociologie meer gebrui-
kelijke formele wijze van conceptontwikkeling (Blumer 1974).

Het symbolisch interactionisme zoals geformuleerd door Blumer kreeg wel het ver-
wijt dat het te voluntaristisch zou zijn, te weinig oog zou hebben voor de invloed van 
niet-bewuste motieven, voor historische processen en voor macrosociologische samen-
hangen zoals machtsverhoudingen en systeemdwang. (Zijderveld 1973; Van Hoof 1973; 
Schnabel 1978). De voorkeur in het vele onderzoek dat sindsdien vanuit dit theoretisch 
perspectief is verricht, gaat uit naar interpretaties vanuit de onmiddellijke sociale context 
of vanuit de veel ruimere cultuur dan wel sociale structuur. Zelden worden zelfdefinities, 
micro- en macrowereld met elkaar verbonden. Gunstige uitzonderingen hierop zijn vol-
gens Callero (2003) onderzoeken van Arlie Hochschild en Richard Sennett, maar inmid-
dels kunnen we hier ook Randall Collins (2004) aan toevoegen. 

Goffman
Deze kritiek van voluntarisme gaat niet onverkort op voor het werk van de socio-

loog en antropoloog Erving Goffman (1922-1982) die tot de symbolisch interactionisten 
wordt gerekend. Goffmans dramaturgische opvattingen over de manier waarop mensen 
zich opstellen in face-to-face-interacties zijn van groot belang voor onderzoek naar inter-
pretatieprocessen die plaatsvinden tussen cliënten en hun psychotherapeut (zie hoofdstuk 
5 tot en met 12 in dit boek).9  

Goffman beziet het sociale handelen van mensen als optredens, als voorstellingen 
voor een publiek. Dit perspectief  richt de aandacht op de technieken van impressie-
management die tijdens een face-to-face-interactie gebruikt worden, de belangrijkste pro-
blemen die zich daarbij voordoen, de identiteit van de betrokkenen en hun onderlinge 
relaties. De centrale emotie die hierbij in het geding is, is embarrasment: het gevoel in ver-
legenheid gebracht te zijn, een lichtere vorm van schaamte en van gêne, de plaatsvervan-
gende schaamte. Mensen proberen dit gevoel als het enigszins kan te vermijden en anders 
te ontkennen, in een poging hun eigen gezicht of dat van hun gesprekspartners te redden. 
Vanuit een dramaturgisch perspectief worden mensen gezien als acteurs die zich in elke 
sociale ontmoeting zo gunstig mogelijk proberen voor te doen. Mensen proberen daar-
mee invloed uit te oefenen op de definitie van de situatie die de anderen op dat moment 
bezig zijn te ontwikkelen. De indruk die iemand op anderen maakt heeft twee aspecten: 
de direct, bewust bedoelde (dat wat iemand zegt; expression given) en de indirecte (non-
verbale) boodschap die achterliggende bedoelingen of emoties verraadt (expression given 
off). Manipulatie van de eigen indruk is maar tot op zeker hoogte mogelijk; de expression 

9 Dit perspectief ontwikkelt hij vooral in zijn vroegere werk als On cooling the mark out (1952), On face-work 
(1955) en het meeste uitgesproken in zijn bekendste werk The presentation of self in everyday life (voor het eerst 
verschenen in Schotland in 1956; eerste uitgave in de Verenigde Staten: 1959). 
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given off kan zich deels zelfs onttrekken aan het bewustzijn van de actor. Mensen zijn beter 
in het interpreteren van het gedrag van anderen dan in het volledig manipuleren van het 
eigen gedrag (Goffman 1990/1956).

Het handhaven van een bepaalde definitie van de situatie die uitgedrukt en volge-
houden moet worden in het zicht van een veelheid aan potentiële verstoringen, speelt een 
sleutelrol bij het sociale krediet dat iemand weet te verwerven en tegelijkertijd bij de vor-
ming en bevestiging van de structuur van de sociale interactie. Het vergt van beide partijen 
in de interactie de nodige tact, sociale behendigheid en kennis om te weten welke pose 
(line) je het beste kunt aannemen. De enige manier waarop je dit met succes kunt doen, 
is door je via verplaatsing in de gedachtewereld van de ander te binden aan de specifieke 
morele regels die in de betreffende sociale situatie gelden, op straffe van gezichtsverlies 
(Goffman 1972). Het handelen van en de betekenisgeving door de actoren worden dus 
expliciet en impliciet beïnvloed door achterliggende sociale referentiekaders. Hiermee 
geeft Goffman een minder voluntaristische analyse dan Blumer van de manier waarop 
mensen zich verhouden tot de sociale werkelijkheid. 

Goffman voert de theatermetafoor verder door als hij spreekt van frontstage en back-
stage (gedrag bestemd voor publiek versus gedrag alleen voor het eigen team) en van 
actoren in een dubbelrol van zowel performer 10 als character (degene die je wilt zijn in de 
ogen van een ander). Het getoonde karakter, het opgevoerde zelf is volgens Goffman geen 
uitdrukking van de drager alleen, maar het dramatisch effect, het omslachtige gezamenlijke 
product van alle betrokkenen in die sociale situatie (Goffman 1990/1956, 244-246). Wat 
er tijdens een interactie gebeurt, is dus veel meer dan het simpel uitwisselen van gesproken 
woorden. Mensen richten zich op de mentale verbeeldingswereld van de ander, dat wil 
zeggen op de wereld die zij gezamenlijk reproduceren in hun pogingen om de werkelijk-
heid te onderhouden, de wereld waarin zij worden uitgenodigd als iemand anders zich tot 
hen richt als mensen die volkomen bij hun volle verstand zijn. En dit is, aldus Goffman in 
één van zijn laatste werken, de meest fundamentele ‘felicitous condition’ (gunstige voor-
waarde) waaronder het spreken en de sociale werkelijkheid mogelijk zijn (Goffman zoals 
weergegeven in Lemert & Branaman 2008, p. 170-171).

Goffman heeft als symbolisch interactionist wel degelijk oog voor machtsrelaties, 
maar dat geeft hij, anders dan in de sociologie gebruikelijk is, weer in zijn microsociolo-
gische beschrijving van interactiesituaties (Scheff 2006). Aandacht voor machtsverhou-
dingen blijkt onder meer ook uit zijn essays over gender, uit zijn beschrijving van totale 
instituties en uit zijn analyse van stigma. Een kritiek hierop is wel dat Gofmann door zijn 
nadruk op de microsituatie van het persoonlijke drama niet goed kan analyseren op welke 
wijze diverse machtstructuren (zoals van klasse, gender en stigma) daarin samenkomen 
(Scambler 2006). Ook is op Goffman de kritiek van toepassing dat hij weinig oog heeft 
voor de doorwerking van het verleden in de actuele opstelling van mensen. Een ander 

10 Onder ‘performer’ verstaat Goffman het meer psycho-biologische deel van het menselijk zelf waarin het 
vermogen zetelt om zich af te stemmen op de sociale situatie waarin men zich bevindt. Wat volgens hem 
echter pas een menselijk wezen van iemand maakt is niet deze aanleg, maar de specifieke set van morele 
regels die hij of zij zich eigen maakt en op grond waarvan iemand kan participeren in de ritueel georgani-
seerde systemen van het sociale leven. In die zin is de menselijke aard geen aangeboren set van psychische 
neigingen, maar iets wat verworven moet worden, met andere woorden: een sociaal construct (Goffman 
1972, p. 44-45)
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kritiekpunt is dat Goffman te eenzijdig aandacht heeft voor de negatieve emoties van gêne 
en schaamte die de sociale interactie teweegbrengt. Ook positieve sociale emoties (met 
name het gevoel van ‘gepaste trots’11 dat gepaard gaat met wederzijdse betrokkenheid en 
begrip) beïnvloeden de manier waarop mensen hun gezicht kunnen handhaven of redden 
(Scheff 2006).

Scheff
De sociaalpsycholoog Thomas J. Scheff (geboren in 1929) werkt een onder andere 

op Goffman voortbouwende sociale theorie uit waarbij hij, anders dan Goffman, ook aan-
dacht besteedt aan de onderzoeksmethoden. In zijn sociale theorie verbindt hij de micro-
wereld van face-to-face-interacties met de macrowereld van de maatschappelijke structuur. 
Hierbij gaat hij, zoals aangegeven in § 3.4, uit van de visie dat mensen fundamenteel soci-
ale wezens zijn die hun gedrag voornamelijk laten bepalen door de relaties met anderen. 
Schaamte en trots zijn hierbij de belangrijkste sociale emoties, opgevat als signalen die aan-
geven hoe het met de kwaliteit van die bindingen is gesteld. Hij ziet twee systemen die het 
individu relateren aan de maatschappelijke structuur. Het eerste is een mechanisme voor 
sociale controle (deference-emotion system) dat mensen verleidt tot conformeren aan een ex-
terne norm. Daarnaast onderscheidt hij het attunement-model dat aangeeft hoe mensen een 
situatie bereiken van gedeelde aandacht en emotionele betrokkenheid. Methodologisch 
sluit hij deels aan bij de grounded theory-methode, maar hij beperkt zich niet tot een strikt 
inductieve werkwijze. In zijn methodologie komen inzichten tot stand door een voort-
durende afwisseling van inductie en deductie (abductie genoemd, een term die hij ont-
leent aan de pragmatisch filosoof Pierce). Interpretaties van woorden, zinnen, verhalen en 
non-verbaal gedrag komen tot stand door plaatsing in de ruimere context (prospectief 
en retrospectief) en door gebruik te maken van counterfactual-redenaties (gissen naar de 
verzwegen gedachten achter uitspraken). Onderzoekers verschillen daarbij niet wezenlijk 
van de manier waarop mensen in het dagelijks leven interpreteren, maar hun reputatie is 
daarbij op een meer indirecte manier in het geding (Scheff 1994). 

Eveneens anders dan Goffman heeft Scheff zich ook beziggehouden met theorie-
vorming over depressie, zoals in de vorige paragraaf ook is aangestipt (Scheff 2001). Deze 
aanzet tot een meer sociologische theorie over depressie belicht meer de microkant van de 
directe sociale banden en de daarmee gepaard gaande emoties, dan de kant van de sociale 
structuur. Ook ontbreekt nog een uitwerking van de manier waarop genderscripts hierin 
doorwerken. Maar zijn inzicht dat depressie niet goed begrepen kan worden zonder de 
directe interactiesituatie en de ervaren kwaliteit van iemands belangrijkste sociale banden 
erbij te betrekken, is een waardevol uitgangspunt.

Toepassing in onderhavig onderzoek
Voor de analyse van de cliënt-therapeutinteractie (zie de hoofdstukken 5 tot en met 

12) is het door Goffman en Scheff ontwikkelde dramaturgisch perspectief goed bruikbaar: 
therapeuten hebben als het ware hun beroep gemaakt van het zich verplaatsen in ander-
mans mentale verbeeldingswereld. En cliënten is er veel aan gelegen zich te conformeren 
aan de door hen hooguit te vermoeden beoordelingscriteria van de therapeut. Het cliënt-

11 Het begrip ‘pride’ heeft (net als trots) meestal een bijbetekenis van arrogantie of hubris. In dit verband be-
doelt Scheff een positievere vorm van ‘justified or genuine pride’, in het Nederlands te vertalen als ‘gepaste 
of gerechtvaardigde  trots’  (Scheff 2006, p. 34-35).
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therapeutgesprek is in ieder geval bij uitstek een situatie die gekenmerkt wordt door we-
derzijdse welwillende pogingen te begrijpen en begrepen te worden. Maar ook in deze 
situaties waarin cliënten zichzelf als hulpbehoevend en dus kwetsbaar presenteren, kunnen 
we vanuit de denkbeelden van Goffman en Scheff veronderstellen dat er sprake is van een 
deels onbewuste stilering, van facework. Ook is het vanuit deze theoretische achtergrond 
logisch om de bij depressie horende emoties van somberheid, neerslachtigheid en luste-
loosheid te onderzoeken op de sociale componenten daarin (Scheff 2001). De analyse van 
autobiografische teksten over depressie (zie hoofdstuk 4) is eveneens verricht vanuit het 
perspectief van Goffman: deze teksten worden gezien als strategische presentaties aan een 
anoniem publiek, waarbij de aandacht vooral uitgaat naar de manier waarop deze mensen 
omgaan met een beschadigd zelfbeeld.

Het dramaturgisch perspectief richt de blik op de manier waarop mensen zich aan 
elkaar voordoen. Het beschouwt dit als een voorstelling, maar niet als een vertoning. Een 
vertoning heeft een negatieve associatie met manipulatie. Het is geen kwestie van doelbe-
wuste misleiding, mensen kunnen niet geheel naar willekeur dingen tonen of verbergen. 
Dit perspectief richt zich bovendien alleen op gedrag dat betekenisvol is, dat wil zeggen 
op gedrag jegens anderen, op gedrag tussen mensen die elkaar bejegenen als competente 
medemensen die bij hun volle verstand zijn (Lemert & Branaman 2008; De Swaan et al. 
1979).

Het symbolisch interactionisme is sterk georiënteerd op de actuele communicatie-
processen en de onmiddellijke sociale omgeving waarbinnen deze optreden en besteedt 
weinig tot geen aandacht aan de relatie daarvan met de historische context. Hoe iemand 
zichzelf presenteert, welke pose iemand aanneemt, is echter niet alleen afhankelijk van de 
situatie en de daarin werkzame machtsrelaties, het is ook geleerd in een heel leven van 
omgang met anderen (De Swaan et al. 1979). Vanuit een theoretisch perspectief dat deels 
geïnspireerd is door het werk van Elias is het een opdracht om ook op zoek te gaan naar 
de historische aspecten in deze communicatieprocessen. In de volgende paragraaf worden 
daarom de contouren geschetst van de veranderingen in de opvattingen over depressie bij 
zowel professionals als bij leken, die sinds halverwege vorige eeuw plaatsvonden.

3.7 Verschuivende opvattingen over depressie

Over melancholie wordt al eeuwenlang geschreven, maar de verschijnselen die daar-
mee worden aangeduid, evenals de betekenissen die eraan worden toegekend, zijn niet 
steeds hetzelfde en kunnen sterk afwijken van wat wij nu onder depressie verstaan. Het 
begrip depressie als aanduiding van droefgeestigheid komt pas in de negentiende eeuw 
op12. Huidige onderzoekers verschillen van mening over de vraag of je kunt stellen dat 
een probleem als depressie of melancholie (waarnaar het ook moge verwijzen) altijd al bij 
mensen gehoord heeft. De medisch historicus Shorter meent van wel (Shorter 1997, p. 55 
en 62), terwijl de Groningse hoogleraar wetenschapstheorie en -geschiedenis Dehue daar 
sceptisch tegenover staat en stelt dat dit altijd een interpretatievertekening vanuit huidige 
opvattingen over wat depressie is met zich meebrengt (Dehue 2008, p.33).  

12 Volgens Dehue (2008) heeft de schrijver Frederik van Eeden in 1894 het woord depressie voor het eerst 
in Nederland in psychische zin gebruikt en niet in de betekenis van een ernstige lichamelijke ziekte of de 
ernstige gestoordheid van de manische depressie zoals Kraepelin die onderscheidde (p. 42).
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Wetenschappelijke opvattingen
Uit diverse overzichten van de historische ontwikkeling van de begrippen me-

lancholie en depressie (Dehue 2008; S.W. Jackson 1985; Radden 2000; Schiesari 1992; 
Shorter 1997) blijkt dat wetenschappers voortdurend pogingen hebben ondernomen om 
ordeningen aan te brengen in het brede, onduidelijk af te grenzen fenomeen melancholie/
depressie: depressie als ziekte versus depressie als moreel tekort; depressie als reactie op ge-
beurtenissen die mensen overkomen versus depressie als voortkomend uit een neurotische 
persoonlijkheid; een meer chronische lichtere vorm van depressie versus een acute zware; 
een meer sociaal veroorzaakte depressie die bij het dagelijks leven hoort versus een meer 
biologisch gedetermineerde depressie die onbegrijpelijk is en hard toeslaat; een vitale 
depressie versus een personale depressie; een verheven vorm van melancholie (het manne-
lijk-wijze meer contemplatieve inzicht in het menselijk tekort) versus een alledaagse vorm 
van depressie (de ongelukkige huisvrouw); een mannelijke gemaskeerde depressie versus 
een vrouwelijke, meer openlijk te beleven depressie; een horizontale versus een verticale 
depressie13. De criteria aan de hand waarvan het onderscheid wordt gemaakt zijn veran-
derlijk. Nu eens is het de mate van ernst of de hoeveelheid van de symptomen, dan weer 
de veronderstelde oorzaak (lichaam, psyche of sociale omgeving) en zelfs sekse kan het 
criterium zijn. De discussie hierover duurt tot op heden en komt ondermeer naar voren 
in kritische beschouwingen van het momenteel meest gebruikte classificatie-instrument: 
de DSM (zie o.a. H.M. van Praag 1999; Tucker 1998; Wakefield 1998 en hoofdstuk 2 van 
dit boek). 

Wetenschap en common sense 
Opvattingen over depressie onder wetenschappers, huisartsen, psychiaters en psycho-

therapeuten maken in al hun diversiteit en veranderlijkheid deel uit van een ander ken-
nisdomein dan dat van de common sense. Deze kennisdomeinen staan niet los van elkaar; de 
common sense en de wetenschappelijke inzichten van specialisten spiralen om elkaar heen 
in een “(…) voortdurende interactie tussen professionalisering en protoprofessionalisering 
van respectievelijk deskundigen en leken” (Gomperts 1992, p. 49). Het normatief systeem 
rondom depressie is mede gelokaliseerd in het alledaagse leven en kan een krachtige, ver-
oordelende werking krijgen in de vorm van stigmatisering. Goffman heeft als symbolisch 
interactionist een nog steeds gezaghebbende studie geschreven over stigma, dat hij om-
schrijft als een in sterke mate tot schande strekkende toeschrijving. Wat voor stigmatise-
ring in aanmerking komt, kan vrijwel alles zijn dat afwijkt van de maatschappelijke norm, 
van dwerggroei, rood haar tot crimineel of geestelijk ziek zijn. De gestigmatiseerden wor-
den als minder menselijk beschouwd, alsof zij een morele overtreding hebben begaan 
waarvoor zij het verdienen uitgesloten of geridiculiseerd te worden (Goffman 1963). Het 
stigma op psychische stoornissen zoals depressie wordt als zo verlammend ervaren, omdat 
het niet gelokaliseerd is in een lichaamsdeel maar wordt gevoeld als een aanval op iemands 
zelf (Wolpert 2001). 

13 De begrippen horizontale en verticale depressie verwijzen naar de aard van de sociale relaties: een horizon-
tale depressie treedt op wanneer belangrijke affectieve relaties in het interpersoonlijke netwerk wegvallen of 
wanneer het onmogelijk is deze banden aan te gaan. Een verticale depressie treedt op wanneer iemand in 
een hiërarchische structuur een ongewild prestigeverlies lijdt waar hij zich niet bij kan neerleggen. Vrouwen 
zouden eerder depressief worden vanwege een gebrekkig functionerend interpersoonlijk netwerk, terwijl 
mannen eerder zouden lijden onder een tekortschieten in de competitie om sociale status. (McGuire et al. 
1997; Westerbeek 2000).
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Opvattingen van professionals en leken: 1950 tot nu
Hoe verleidelijk ook, het is zonder grondige historische studie en psychiatrische 

kennis ondoenlijk om een goed overzicht te geven van de veranderingen in opvattingen 
over depressie in de loop der geschiedenis. Het overzicht van de verschillende opvattingen 
hierover bij wetenschappers en artsen enerzijds en bij patiënten en hun sociale omgeving 
anderzijds is dan ook beperkt tot de periode die voor dit onderzoek direct van belang is: 
Nederland in de periode vanaf 1950 tot heden. Het aantal directe empirische onderzoe-
ken daarover is zeer beperkt (Dehue 2008; Pieters et al. 2002); sommige anderen gaan niet 
specifiek over depressie (Hutschemaekers  1990; Mol & Van Lieshout 1989) of niet over 
de Nederlandse situatie (Schreiber & Hartrick  2002). Het beeld dat hieruit kan worden 
samengesteld is noodzakelijk fragmentarisch en beperkt.

Pieters, Te Hennepe en De Lange (2002) geven in een kwalitatief onderzoek naar 
de denkbeelden onder wetenschappers en professionals in de geestelijke gezondheidszorg 
over medicamenteus ingrijpen bij depressie een beeld van de naoorlogse ontwikkelin-
gen in Nederland. De onderzoekers maken aannemelijk dat alle betrokkenen in dit veld, 
van zorgverzekeraars, overheid, farmaceutische industrie, artsen, apothekers, verpleging tot 
patiënten en de media, in een onderlinge dynamiek verweven zijn waarin zij zich allen 
moeten verhouden tot de biologische en technische ontwikkelingen op het gebied van 
depressie. Met dit laatste worden recente technieken als MRI- en PET-scans bedoeld die 
breinfuncties in beeld kunnen brengen, evenals de ontwikkeling van medicamenteuze 
behandelwijzen. In de jaren vijftig had men depressieve patiënten niet veel meer te bie-
den dan elektroshockbehandeling, eind jaren vijftig kwamen de tricyclische antidepressiva 
op de markt, in de jaren zestig gevolgd door de angst- en spanningdempende middelen 
als Librium en Valium. Sinds halverwege de jaren tachtig kwam een nieuwe generatie 
ntidepressiva ter beschikking die ingrijpen in de serotonine-uitwisseling in de hersenen 
(SSRI’s14 waarvan Prozac als eerste grote bekendheid verwierf). Alle partijen dragen vol-
gens de auteurs bij ‘aan het boetseren van de werkelijkheid’ rond medicamenteus ingrijpen 
in de psyche (Ibid. p. 95). Het proces van diagnose en behandelindicatie wordt volgens 
de auteurs niet uitsluitend gestuurd door de ernst van de klachten en de beschikbaarheid 
van medicijnen. Belangwekkend is hun conclusie dat dit proces “(…) onlosmakelijk (is) 
verbonden met de verhalen van individuele patiënten. Factoren als belofte en hoop, pro-
fessionele identiteit en mode of taboe, maar ook organisatorische knelpunten kunnen een 
grote invloed hebben op de behandelkeuzes” (Ibid. p. 96).

In de naoorlogse periode zijn ook de denkbeelden van patiënten over depressie 
(welke gevoelens horen daarbij en hoe erg moet het zijn om ermee naar de dokter te 
gaan) veranderd. In de jaren vijftig werden depressieve klachten niet als zodanig benoemd 
in de spreekkamers van huisartsen. Het label depressie was taboe, patiënten ervoeren de 
diagnose depressie als een jobstijding. Depressie werd geassocieerd met krankzinnigheid 
en afschrikwekkende shockbehandelingen. Huisartsen gaven de diagnose depressie alleen 
bij langdurige zwaarmoedigheid met duidelijke tekenen van fysieke aftakeling, al dan 

14  Selectieve Serotonine Heropname Remmers (Selective Serotonine Reuptake Inhibitors: de SSRI’s). Deze 
nieuwe generatie antidepressiva onderscheidt zich van de voorafgaande doordat het bij overdosering minder 
giftig is en door een andere set van bijwerkingen, die aanvankelijk als minder ernstig werd ingeschat. De 
werking berust op de theorie dat depressieve gevoelens gepaard gaan met een tekort van de neurotransmit-
ter serotonine in de hersenen. SSRI’s zouden de hoeveelheid serotonine selectief vergroten waardoor er een 
stemmingsverbetering plaats vindt  (Pieters, te Hennepe & de Lange 2002).
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niet in combinatie met pogingen tot zelfdoding. De antipsychiatrische beweging van de 
jaren zeventig bracht een minder strikte afbakening van het normale ten opzichte van het 
zieke met zich mee. Samen met het ‘biotechnisch optimisme’ dat in de jaren negentig in 
professionele kringen dominant werd, bewerkstelligde dit een verandering van het depres-
siebeeld onder de bevolking. Het taboe leek te verslappen en ook minder ernstige klach-
ten konden zonder angst met het begrip depressie aangeduid worden. Van een beladen 
‘zwart gat’ werd het een veel voorkomend ‘tijdelijk dipje’ dat snel met wat medicijnen te 
verhelpen zou zijn. De auteurs wijzen hierbij op een wisselwerking met het classificatie-
systeem van de DSM dat zich in de jaren tachtig en negentig ontwikkelde tot de ‘gouden 
standaard’ voor de diagnostiek van psychische stoornissen. Met de DSM konden meer dan 
voorheen alledaagse levensproblemen worden ‘gepsychiatriseerd en gemedicaliseerd’ (Ibid. 
p.57). 

In de twee iets oudere onderzoeken naar opvattingen onder professionals over neuro-
sen (Hutschemaekers 1990) of nog ruimere denkbeelden over ziekte en gezondheid (Mol 
& Van Lieshout 1989) konden de recente ontwikkelingen op het gebied van diagnostiek en 
behandeling van depressie niet meegenomen worden. Mede daardoor valt het wellicht te 
verklaren dat deze beide analyses een medicaliseringstendens ontkennen. Hutschemaekers 
ziet in tegenstelling tot Mol en Van Lieshout wel een normalisering, in de zin dat steeds 
meer mensen met psychische problemen een beroep doen op de geestelijke gezondheids-
zorg. De oorzaak daarvan ligt volgens hem niet in een zieker zijn van de bevolking, maar 
in een verschuiving van de betekenissen die men aan bepaalde gedragingen hecht in de 
context van toegenomen welvaart en de verzorgingsstaat (Hutschemaekers 1990).  

Deze laatste algemene conclusie wordt specifiek voor depressie en met nadruk op de 
ontwikkelingen in de jaren negentig bevestigd door het onderzoek van Dehue. Zij gaat 
nog een stap verder en concludeert dat sinds de snelle opkomst van Prozac, sterk gestimu-
leerd door het in 1993 verschenen boek ‘Listening to Prozac’ van de psychiater Kramer, de 
marketeers van Eli-Lilly (de farmaceut die Prozac op de markt bracht) en de vrijwel we-
reldwijde toepassing van de DSM, ook de commonsense-betekenis van depressie lijkt te zijn 
veranderd. Van een kwaal die je overkomt en waar je niets aan kunt doen werd depressie 
tot een kwaal waarvoor je zelf verantwoordelijk bent: je moet zelf zorgen dat je er vanaf 
komt door het volgen van trainingen, cursussen en therapieën. De ondertitel van haar 
boek brengt dit kernachtig tot uitdrukking: ‘de plicht het lot in eigen hand te nemen’ (Dehue 
2008). Zij wijst op een ander aspect van die verandering dan waar Pieters et al. (2002) op 
doelen. Depressie is niet langer de naam voor een aanhoudende neerslachtigheid, maar 
heeft in het dagelijks leven door zijn biochemische uitleg (depressie wordt daarin opgevat 
als het gevolg van een biochemische disbalans in de hersenen) nu de status van een orga-
nische ziekte met een biologische oorzaak gekregen. Het tot ziekte bestempelen van de-
pressie is aantrekkelijk, aangezien het elk verband met iemands persoonlijkheid onzinnig 
maakt en de remedie met het uitschrijven van één recept voorhanden lijkt (Sontag 1989). 
De enorme schaal echter waarop antidepressiva inmiddels worden voorgeschreven (niet 
alleen voor de ernstige vorm van depressie, maar ook voor de mildere dysthymie, evenals 
voor angst-, paniek- en obsessief compulsieve stoornissen en boulimia nervosa), in com-
binatie met recentere onderzoeksresultaten die vraagtekens plaatsen bij de werkzaamheid 
en de veiligheid van deze middelen (zie o.m. Bijl & Verhoeven 2002; Healy 2000; Pieters 
et al. 2002; Treffers & Van den Burg 2005), heeft geleid tot de oproep aan psychiaters en 
onderzoekers zich te bezinnen op dit ziektemodel. 
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Door sommigen wordt verondersteld dat de SSRI’s met de bijbehorende biochemische 
uitleg een vermindering van het stigma met zich mee zou kunnen brengen (Shorter 
1997). Er is nog niet veel onderzoek gedaan naar recente veranderingen in het stigma van 
depressie. Een kleinschalig kwalitatief onderzoek onder vrouwen in West-Canada die aan 
depressie lijden toont aan dat de beschikbaarheid van de moderne antidepressiva het voor 
deze vrouwen zelf wel makkelijker maakt om hun problemen in een ziektekader te in-
terpreteren, maar dat hun sociale omgeving hen toch als zwakkelingen blijft beschouwen 
(Schreiber & Hartrick  2002). Hieruit kan de conclusie worden getrokken dat depressief 
zijn en blijven met sociale afkeuring omgeven is gebleven, terwijl hulp vragen om van de 
depressie af te komen inmiddels minder met stigma is beladen. In hoofdstuk 4 wordt hier 
verder op in gegaan.

Een ziekte die met een pil te genezen is hoeft geen andere dan een medische beteke-
nis te hebben, zo’n aandoening moet aan de hand van de symptomen adequaat gediagnos-
ticeerd en behandeld worden. Een patroon van klachten echter dat zich niet zo eenduidig 
in een ziekteclassificatie laat onderbrengen, een patroon dat kan wisselen, waarvoor geen 
onbetwiste remedies met een voorspelbaar resultaat bestaan en waarvan de oorzaak bij 
artsen, patiënten en onderzoekers onbekend is, laat ruimte voor meer: dat moet ook als 
verhaal worden begrepen (Wakefield 1998). Dat interpreteren vindt in het dagelijks leven 
al volop plaats door depressiepatiënten en mensen in hun sociale omgeving. Die interpre-
taties gaan vaak in negatieve zin over de persoon van degene die aan depressie lijdt, over 
vermeende karakterfouten of verkeerde gedragingen die aangevoerd worden als verklaring 
voor de depressie. Dit kan stigmatiserende vormen aannemen (Sontag 1989), maar het kan 
ook leiden tot mildere gevolgtrekkingen over de persoonlijkheid, zoals de autobiografi-
sche verhalen laten zien (hoofdstuk 4; Westerbeek & Mutsaers 2008). Ook de hulpver-
leners interpreteren en, zoals eerder al beschreven, daarin speelt meer mee dan alleen de 
ernst van de klachten en de beschikbare behandelwijzen (Pieters et al. 2002). 

Kortom: depressie is een gecompliceerd, veranderlijk en ambigu begrip dat zich niet 
aan één betekenis laat koppelen, in het domein van de wetenschap net zomin als in het 
domein van de common sense. Dit proefschrift verdedigt de opvatting dat depressie niet 
uitsluitend als een organische ziekte kan worden gezien. Over de oorzaak van depressie 
is het vooralsnog niet mogelijk een uitspraak te doen. Wel kunnen we de blik richten op 
wat mensen vertellen over hun problematische neerslachtigheid en dat impliceert altijd 
een proces van sociale vormgeving.

3.8 Sekse, gender en depressie

Voor een nader begrip van de sociale vormgeving van depressie is kennis van de be-
staande seksestereotiepe opvattingen van belang. Depressie speelt zich voor een belangrijk 
deel af op het domein van gevoelens en over de do’s and don’ts van het tonen van emoties 
bestaan er in de westerse cultuur verschillende genderscripts. 

Alvorens hierop in te gaan, wordt eerst stil gestaan bij een statistisch feit: in westerse 
landen zijn er tweemaal zoveel vrouwen depressief als mannen. Hierbij gaat het over sekse 
als individueel biologisch kenmerk: over vrouwen en mannen, en niet over gender in 
de zin van opvattingen over mannelijkheid en vrouwelijkheid. Het onderzoek naar het 
sekseverschil in depressie is overwegend epidemiologisch van aard (zie hiervoor hoofd-
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stuk 2; Westerbeek 1999). Eerst volgt nu aan de hand van recente overzichtsartikelen een 
bespreking van de stand van kennis over sekseverschillen in depressie en daarna volgt een 
beschrijving van het meer contextueel georiënteerde onderzoek naar gender, emoties en 
depressie.

Sekseverschillen in depressie 15

Het gegeven dat er in alle westerse landen ongeveer tweemaal zoveel vrouwen de-
pressief zijn als mannen wordt wel het meest robuuste statistische gegeven uit de psychi-
atrische epidemiologie genoemd. Dit sekseverschil ontstaat in de adolescentie en blijft in 
stand gedurende de hele volwassenheid. Over eventuele veranderingen in deze twee-op-
éénverhouding in de loop der tijd is op grond van onderzoek weinig te zeggen. Evenmin 
als over de oorzaak van depressie bestaat er over de verklaring van dit sekseverschil con-
sensus. Sinds de jaren zeventig, toen de eerste onderzoeken naar vrouwen en depressie ver-
schenen (Weissman & Paykel 1974; Brown & Harris 1978), is er bijzonder veel onderzoek 
naar verricht. Regelmatig verschijnen er overzichtsstudies die de stand van kennis van 
dat moment weergeven (McGrath a.o. 1992; Wolk & Weissman 1995; Bebbington 1996; 
Culbertson 1997; Piccinelli & Wilkinson 2000; Boughton & Street 2007). Hieronder 
wordt aan de hand van de meest recente review-artikelen een beknopt beeld gegeven van 
de verklaringen die er voor de raadselachtige twee-op-éénverhouding zijn gevonden.
Het veel geciteerde review-artikel van Piccinelli en Wilkinson (2000) geeft het meest om-
vattende beeld van de huidige stand van kennis over genderverschillen in depressie, omdat 
het zowel de psychologische, de sociale als de biologische factoren bespreekt. Verklarende 
factoren voor het numerieke overwicht van vrouwen in de depressiecijfers die zijn be-
vestigd in empirisch onderzoek zijn volgens hen: vrouwen hebben in hun kindertijd meer 
traumatische ervaringen meegemaakt (met name seksueel misbruik), vrouwen ontwikkelen 
vaker al op jongere leeftijd depressies en angststoornissen (en die brengen vaak later weer nieuwe 
depressies voort), vrouwen hebben meer last van sociale en culturele normen (niet-buitenshuis 
werkende vrouwen moeten zich verdedigen tegen de geringe waardering die er bestaat 
voor huishoudelijk werk; maar vrouwen die wel buitenshuis werken kunnen overbelast 
raken of een rolconflict ervaren), vrouwen hebben meer last van negatieve life-events, ook 
al treft hen een dergelijke gebeurtenis niet vaker dan mannen, en ten slotte hebben vrou-
wen een meer passieve copingstijl dan mannen (piekeren in plaats van hardlopen of andere 
afleiding zoeken). Tegen de verwachting in kon de hypothese dat vrouwen minder sociale 
steun ervaren en dat zij daardoor vaker depressief worden niet worden bevestigd. Ook aan 
biologische factoren (genetische of hormonale factoren, of neurotransmittersystemen) kon 
geen causale werking worden toegeschreven.

Net als in alle andere overzichtstudies onderscheiden zij bovenstaande factoren van 
‘artefact’-factoren. Met dit laatste wordt bedoeld dat de twee-op-éénverhouding in de 
statistieken geen werkelijk bestaand sekseverschil zou weergeven, maar het effect is van 
enerzijds een verschil in hulpzoekgedrag tussen mannen en vrouwen en anderzijds van 
een seksespecifieke bias in psychiatrische classificatiesystemen en bestaande vooroordelen bij 
hulpverleners en onderzoekers op grond waarvan zij vrouwen eerder dan mannen depres-
sief noemen. Piccinelli en Wilkinson zien dit in onderzoek bevestigd: vrouwen zoeken 
vaker hulp en noemen meer symptomen dan mannen. De definities van een depressieve 

15  Zie hoofdstuk 2 voor recente gegevens over de Nederlandse situatie.
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stoornis zijn afhankelijk van een arbitraire drempelwaarde van het aantal symptomen. Zij 
besluiten hun overzicht met de conclusie dat de artefact-factoren het vrouwelijk over-
wicht in de statistieken weliswaar kunnen versterken, maar “genderdifferences in depres-
sion are genuine” (p. 490). Aan het slot van hun overzicht stellen zij vast dat de determi-
nanten van deze verschillen nog verre van duidelijk zijn en dat een omvattend theoretisch 
kader ontbreekt.

In een nog recenter overzichtsartikel kan wél een beeld worden gegeven van de 
actuele theorievorming op dit terrein (Boughton & Street 2007), zij het dat dit beperkt 
is tot de sociale en psychologische theorieën. Ook deze auteurs constateren dat er geen 
enkele afzonderlijke variabele is die de variantie in de man-vrouwverschillen bij depres-
sie voldoende kan verklaren. De meest recente theorieën op dit gebied proberen dan 
ook een integratief model over een complex van factoren te ontwerpen. Meestal zijn dit 
diathese-stressmodellen ter verklaring van het ontstaan van het sekseverschil in depressie 
in de vroege adolescentie. Depressie wordt in deze theorieën echter geconceptualiseerd 
als een intrapsychisch fenomeen dat door stressoren in de sociale omgeving bij kwetsbare 
individuen wordt opgeroepen. De auteurs constateren dat een interactioneel perspectief 
op depressie ontbreekt. In een dergelijk perspectief zou de aandacht expliciet uit moeten 
gaan naar de sociale en conceptuele context waarbinnen depressie ontstaat, dat wil zeggen 
naar de manier waarop mensen daar in interactie met elkaar vorm aan geven. Dan zouden 
volgens de auteurs ook de veelal als niet van doorslaggevend belang geachte artefact-
theorieën meer gewicht krijgen, doordat deze veel zeggen over de sociale constructie van 
depressie, zoals de effecten van seksestereotiepe opvattingen op classificatie, meetinstru-
menten en op de opstelling van mannen en vrouwen in de hulpverlening (Boughton & 
Street 2007; Stoppard 2000) en, valt hieraan toe te voegen, hun opstelling in het dagelijks 
leven.  

Het belang van de sociale context en met name van de daar heersende seksestereo-
tiepe opvattingen over wat mannen en vrouwen kunnen en mogen, wordt onderstreept 
door een review van 46 meta-analyses van onderzoek naar sekseverschillen in diverse 
domeinen. Hieruit blijkt dat veel van deze verschillen qua grootte en zelfs qua richting 
gemanipuleerd kunnen worden door de context van het experiment te veranderen. Dit 
bleek met name het geval bij sekseverschillen in agressie, in wiskunde, bij het betonen van 
hulp en bij het interrumperen in gesprek met een ander. In die context zijn het vooral 
de seksestereotiepe opvattingen die mensen nopen tot normconform gedrag als man of 
als vrouw. De onderzoekster concludeert onder meer dat de verschillen tussen de seksen 
kleiner zijn dan binnen de seksen en dat sekseverschillen vooral onder invloed van de sek-
sestereotiepe opvattingen tot stand komen (Hyde 2005).  
Uit deze overzichtsstudies blijkt dat de relatie tussen sekse en depressie verre van eenvou-
dig is, dat er veel factoren bij betrokken zijn en dat er nog geen omvattend theoretisch 
kader bestaat dat deze relatie voldoende kan verklaren. De meest recente overzichten wij-
zen wel in de richting van seksestereotiepe normen als belangrijke factor, zonder echter 
inzicht te geven in de manier waarop dat dan in de praktijk gebeurt. Dit teleurstellende 
gegeven na ruim dertig jaar onderzoek zou misschien verklaard kunnen worden door de 
dominantie van het methodisch individualisme waarin depressie als een individueel en 
bij voorkeur cognitief kenmerk wordt begrepen. Een interactioneel perspectief probeert 
aan de complexiteit van het fenomeen depressie recht te doen door het te bestuderen als 
een gezamenlijke prestatie die in een interactiesituatie tot stand komt, waarbij bestaande 
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seksestereotiepe normen zowel worden gereproduceerd als veranderd. Van een uitgekris-
talliseerde theorie vanuit deze optiek over depressie of over de sekseverschillen daarin is 
echter nog geen sprake (Coyne 1999; Scheff 2001; Stoppard 2000). 

Gender en depressie 
Op basis van diverse onderzoeken en enkele praktijkvoorbeelden wordt in deze pa-

ragraaf betoogd dat niet alleen het kunnen oplossen van wiskundige problemen, maar ook 
het uiting geven aan depressie sterk contextafhankelijk is en onlosmakelijk is verweven 
met genderscripts. Net als bij de paragraaf over verschuivende opvattingen over depres-
sie is ook deze beschrijving bij ontstentenis van een theoretisch kader fragmentarisch en 
schetsmatig.

Het is duidelijk dat er naar tijd en cultuur variabele opvattingen bestaan over wat 
mannen en vrouwen mogen voelen, denken, zeggen en doen. De manier waarop mensen 
uiting geven aan hun emoties is bovendien één van de belangrijkste manieren waarop 
iemand zijn of haar identiteit als man of vrouw kan tonen (Shields 2002). En aangezien 
depressie zich voor het grootste deel afspeelt op het domein van gevoelens (somberheid, 
verdriet, nergens meer plezier in, hopeloosheid, wanhoop, pessimisme, zelfverachting, vaak 
ook angst) is depressie een sterk gendergeladen onderwerp. In de westerse cultuur bestaat 
er voor het genderscript op het gebied van emoties geen heldere set van voorgeschreven 
gedragingen. Het valt in zijn algemeenheid alleen als volgt aan te geven: vrouwen mogen 
meer uiting geven aan hun emoties dan mannen; mannen moeten daarin meer beheersing 
tonen. Daarbij worden de meer positieve gevoelens rondom zorgzaamheid vooral aan 
vrouwen toegeschreven, terwijl mannen meer openlijk uiting kunnen geven aan agres-
sie. De specifieke context echter bepaalt hoe sterk deze normen gelden (Shields 2000; 
2002). In sommige omstandigheden mogen mannen best een traantje wegpinken zonder 
dat dit afbreuk doet aan hun mannelijkheid, bijvoorbeeld als hun favoriete voetbalteam 
een belangrijk toernooi heeft gewonnen en het volkslied klinkt. Mannen huilen vaker in 
positief gewaardeerde situaties en bij verlies, vrouwen huilen vaker in conflictsituaties en 
om anderen te manipuleren (Vingerhoets & Scheirs 2000). 

Ook is duidelijk dat deze opvattingen doorwerken in wat mannen en vrouwen wel 
of niet aan anderen in hun sociale omgeving over hun depressie vertellen. Vrouwen pra-
ten vaker en makkelijker met elkaar over gevoelens van angst en verdriet dan mannen 
(Fivusch & Buckner 2000; Madden et al. 2000). Maar vrouwen die al jarenlang tran-
quilizers slikken om hun angst, slapeloosheid en andere problemen het hoofd te bieden, 
bewaren daarover het stilzwijgen en de kring rondom hen doet daar als ‘vanzelfsprekend’ 
aan mee (Haafkens 1997).  
Bovendien is gender nauw verweven met andere maatschappelijke ordeningen en bijbe-
horende normsystemen zoals klasse, etniciteit en leeftijd. Depressie werd vanaf het eind 
van de negentiende eeuw voornamelijk als een vrouwenziekte gezien die in contrast 
stond met de meer chique melancholie van mannelijke staatslieden, dichters en denkers 
(Radden 2000; Schiesari 1992). Zo beschreef  Simon Vestdijk in zijn laatste onvoltooid 
gebleven en postuum uitgegeven autobiografische roman ‘De Persconferentie’ hoe hij als 
middelbare scholier al last had van perioden waarin hij zich moe, suf, angstig, gejaagd en 
willoos voelde. Zijn eigen huisarts vond het maar aanstellerij, maar de huisarts van zijn 
grootouders bij wie hij in arren moede per brief zijn heil had gezocht, troostte hem per 
kerende post met de mededeling dat hij aan periodieke depressies leed, een jeugdkwaal 
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van veel grote mannen. Vestdijk beschrijft dat deze arts hem de diagnose depressie “als 
een erepenning” had uitgereikt, maar niettemin blijft hij beducht voor het denigrerende 
oordeel van dorpsgenoten en medescholieren (Vestdijk 1975, p.59). 

In kringen van een culturele avant-garde konden en kunnen mannen kennelijk voor 
hun depressie uitkomen (zie ook hoofdstuk 4), een topvoetballer kan dat nog steeds niet. 
Onlangs (november 2009) pleegde een Duitse voetballer zelfmoord. Zijn weduwe ont-
hulde naderhand dat haar man al jaren aan een zware depressie leed. Hij had zijn depressie 
geheim gehouden, omdat hij zijn privé-leven wilde beschermen en zijn voetbalcarrière 
niet in gevaar wilde brengen. Een maand na zijn dood richtte de Duitse Bundesliga een 
naar hem genoemde stichting op die depressie onder sporters bespreekbaar wil maken.16 
Hoewel dit laatste een teken zou kunnen zijn van een beginnende vermindering van het 
stigma in deze kringen, blijkt hieruit tegelijkertijd dat mannelijkheid in de sportwereld 
nog steeds moeilijk te combineren valt met depressieve gevoelens. 

De verwevenheid van gender, depressie en sociale status komt ook naar voren uit 
een recent onderzoek naar de manier waarop in populaire Amerikaanse tijdschriften (van 
1987 tot 2000) over SSRI’s wordt geschreven. Het blijkt dat deze teksten over de effecten 
van Prozac en aanverwanten zijn ingebed in verhalen over ambities, succes, hoge posities 
en een beheerst, slank en fit lichaam. Zij bevatten een duidelijke klassencomponent: ze 
zijn gericht op mensen die hoge posities ambiëren in met name de financiële sector. Maar 
impliciet is tevens de boodschap dat vrouwen daarbij wat meer farmacologische onder-
steuning kunnen gebruiken dan mannen (Blum & Stracuzzi 2004). 

Het hulpzoekgedrag vertoont zoals al eerder aangeroerd, eveneens een genderkleu-
ring (Boughton & Street 2007; Piccinelli & Wilkinson 2000). Op grond van een uitge-
breid literatuuronderzoek opperen Addis en Mahalik de hypothese dat mannen minder 
geneigd zijn hulp te zoeken voor emotionele of psychische problemen vanwege de sociale 
afkeuring die hun, zoals zij vrezen, daarvoor ten deel zal vallen. Dit geldt des te sterker als 
mannen denken dat deze problemen ongebruikelijk zijn, op hun persoonlijke identiteit 
betrekking hebben, als hun vrienden zelfvertrouwen als een teken van mannelijkheid be-
schouwen en als zij denken dat zij hun autonomie moeten prijsgeven (Addis & Mahalik 
2003, p. 11). Deze notie geeft goed de relativiteit van gendernormen weer: deze zijn 
situatie-, persoons- zowel als contextgebonden. Voor een deel is deze uitspraak ook van 
toepassing op vrouwen, maar wat vrouwen ongebruikelijk vinden en op grond waarvan 
vrouwen afwijzing vrezen, zal anders zijn. 

Deze uiteenzetting laat niet anders dan een heel algemene conclusie toe: gender zo-
wel als depressie zijn ambigue, complexe en contextafhankelijke begrippen. Nu is context 
een tamelijk abstract begrip. Sheilds constateert dat er over context als kader voor het 
interpreteren van emoties nog weinig theorievorming bestaat. Welke aspecten van die 
context belangrijk zijn, kan zij slechts in het algemeen aanduiden als de historische, cul-
turele en linguïstische gemeenschap en de daarin bestaande seksestereotiepe opvattingen 
(Sheilds 2000). In dit proefschrift wordt context opgevat als het sociale verband waarbin-
nen de presentatieprocessen zich afspelen, dat wil zeggen de concrete interactiesituatie 
tussen cliënten en psychotherapeuten tijdens de intakegesprekken; dit wordt beschreven in 
de hoofdstukken 5 tot en met 12. Hierbij inbegrepen zijn de doelstellingen van de betrok-
ken actoren, hun onderlinge machtsrelatie en de kennis die zij hebben van de specifieke 

16  Het betreft de doelman Robert Enke. Zie ook: www.robert-enke-stiftung.de
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verwachtingen in die situatie. In die verwachtingen zitten de persoonlijke vertalingen van 
de in bredere kring bestaande opvattingen over gender, depressie en de arts-patiëntrelatie 
geïmpliceerd. 

Gender en depressie worden in navolging van Goffman niet beschouwd als puur in-
dividuele kenmerken, maar als gezamenlijk tot stand gebrachte prestaties, manieren waarop 
mensen zich aan anderen voordoen. Of, en zo ja, op welke manier mensen zichzelf als de-
pressieve man of vrouw presenteren, zal dan ook per situatie moeten worden onderzocht. 
In een face-to-face-interactiesituatie en zelfs ook in een voor een anoniem publiek geschre-
ven ziekteverhaal richten degenen die over hun neerslachtigheid vertellen zich op de 
ideeën die zij daarover bij hun publiek vermoeden. Op deze manier richten mensen zich 
op de in ruimere kring bestaande normatieve opvattingen. Dit blijft echter altijd giswerk 
en bovendien is het maatwerk, want sterk afgestemd op de betreffende interactiesituatie. 
Vandaar dat kennis van de algemene sociaalculturele normen alleen niet toereikend is om 
genderverschillen in depressie te verklaren. Het is ten slotte ook belangrijk om hier niet 
bij voorbaat uit te gaan van het bestaan van een seksetegenstelling; de verschillen binnen 
de seksen blijken vaak groter te zijn dan die tussen de seksen (Hyde 2005; Thorne 2002).

3.9 Besluit
In dit hoofdstuk is een sociologische visie op depressie uiteengezet. Deze visie houdt 

in dat depressie niet adequaat begrepen kan worden als uitsluitend een individueel in-
nerlijk gevoel van hopeloosheid, hoezeer het ook door betrokkene zelf zo kan worden 
ervaren. Ook de visie dat depressie een organische ziekte is die met medicijnen kan wor-
den verholpen, is bij de huidige stand van kennis geen goed uitgangspunt. Depressie wordt 
daarentegen opgevat als een intersubjectief vormgegeven lijden. Depressie kan niet vast-
gesteld worden zonder dat mensen een verhaal vertellen over hun innerlijke gemoedstoe-
stand. Dit communicatieproces brengt onvermijdelijk sociale vormgeving met zich mee, 
in de manier waarop mensen hun gevoelens onder woorden brengen en presenteren, en in 
de manier waarop daar door hun omgeving betekenis aan wordt verleend. Daarbij maakt 
het uit of er betaalbare professionele hulp aanwezig is, of er maatschappelijke afkeuring en 
uitsluiting dreigt, of het een man of vrouw is aan wie het wordt verteld en of er statusver-
schillen bestaan tussen de gesprekspartners. De interactiesituatie zelf is van grote invloed 
op de manier waarop mensen zich kunnen presenteren, vooral als het gaat om het tonen 
van onvermogen de eigen somberheid te beheersen. 

In de drie eerste meer conceptuele paragrafen zijn enkele grotere wetenschappelijke 
paradigma’s de revue gepasseerd: symbolisch interactionisme, sociaalconstructionisme en 
postmodernisme. Aan het slot van dit hoofdstuk over de theoretische samenhang moet 
nog kort worden aangegeven hoe deze drie zich in het kader van dit onderzoek tot elkaar 
verhouden. Het symbolisch interactionisme gaat als theoretische stroming chronologisch 
vooraf aan het postmodernisme, maar heeft net als haar opvolger een sociaalconstructi-
onistische visie op de sociale werkelijkheid. Het zelf en ook depressie verschijnen in deze 
interactionistische visie als sociaal gevormde en vormbare entiteiten. Het symbolisch in-
teractionisme deelt met het postmodernisme de aandacht voor de symbolische sociale 
dimensie, voor het belang van de daarin bestaande machtsverhoudingen en voor de door-
werking van ‘grote verhalen’ zoals de heersende waarden, normen en genderscripts op 
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hoe mensen zichzelf en hun emoties presenteren. Het symbolisch interactionisme wijkt 
af van het postmodernisme met haar subjectopvatting dat mensen uitgerust zijn met een 
reflectief vermogen om over zichzelf als subject en object na te denken en de eigen herin-
neringen op een tijdas te ordenen. Dit vermogen is in aanleg aanwezig, maar moet zich 
wel ontwikkelen en dat gebeurt alleen onder invloed van sociale interactie. Het zelf is 
in de interactionistische visie niet uitsluitend een effect van het dominante discours, het 
bevat een subjectiviteit die zich gedeeltelijk aan dat discours kan ontrekken. Binnen het 
postmodernisme neemt het sterk constructionistische narrativisme een belangrijke plaats 
in. In dit onderzoek wordt afstand genomen van een sterk constructionisme waarin het 
verhaal geen enkele relatie meer lijkt te hebben met de ervaring. Het narratieve element 
in dit onderzoek bestaat uit de verhalen die mensen over zichzelf en over hun depressie 
vertellen. Deze verhalen worden opgevat als sociale co-constructies, als de gezamenlijke 
prestaties van zowel deze mensen zelf als hun directe en vroegere gesprekspartners of 
hun geïmagineerde publiek. Het is onjuist om deze verhalen op te vatten als objectieve 
weergaven van de innerlijke gemoedstoestand, maar het moet wel als een geloofwaardige 
versie daarvan worden gezien. Het is eveneens onjuist om te veronderstellen dat de pro-
blematische gedachten en gevoelens pas tot stand komen in de interactie, maar alleen daar 
kunnen zij gecommuniceerd worden. De vorm die zij daarin aannemen, bijvoorbeeld als 
depressie, is onvermijdelijk sociaal beïnvloed.

In dit proefschrift worden vanuit het hierboven beschreven theoretisch kader twee 
verschillende situaties bestudeerd waarin communicatie over depressieve gevoelens plaats 
vindt. De eerste situatie is die van schrijvers die door middel van een gepubliceerd au-
tobiografisch boek over de eigen depressie communiceren met een anoniem publiek; dit 
onderzoek wordt beschreven in hoofdstuk 4. De tweede situatie is die van het psychothe-
rapeutische onderzoeksgesprek waarin mensen met depressieve klachten hun problemen 
voorleggen aan een psychotherapeut; dit onderzoek wordt beschreven in de hoofdstukken 
5 tot en met 12. De vragen die daarbij worden beantwoord, luiden: welke verhalen ver-
tellen zij, welke pose nemen zij aan, welke genderpatronen zijn hierbij aan te wijzen en 
welke veranderingen treden bij deze drie punten eventueel op?





 4
Depressieverhalen: hoe 

 ‘het zelf ’ een probleem werd1

Escollier de Merencoly
des verges de Soussy battu
je suis a l’estude tenu
es derreniers jours de ma vye 2

Charles d’Orléans (1394-1465)

Veel mensen die met een ingrijpende en ernstige ziekte worden geconfronteerd, 
stellen zich op een gegeven moment de vraag waarom dit nu juist hun moet over-

komen. Deze kwellende vraag leidt gemakkelijk tot negatieve bespiegelingen over het 
eigen zelf. Susan Sontag stelt in haar beroemde essay ‘Illness as metaphor’ (1978) en in het 
vervolg daarop ‘AIDS and its metaphors’ (1989) dat met name ziektes waarvan de oorzaak 
nog onbekend is uitnodigen tot veelal kwalijke psychologiserende interpretaties. Zij illus-
treert dit aan de hand van mythen over tuberculose en kanker. Lange tijd was er voor beide 
ziektes geen duidelijke medisch-biologische verklaring. Daardoor werden ze ongrijpbaar 

1 Dit hoofdstuk is een licht bewerkte en in het Nederlands vertaalde versie van het artikel ‘Depression Narratives: 
How the Self Became a Problem’, geschreven met Karen Mutsaers, en gepubliceerd in Literature and Medicine 27, 
nr. 1 (Spring 2008), p. 25-55. De titel verwijst naar Baumeister (1987): ‘How the Self Became a Problem’.

2 ‘Een leerling van de Melancholie ben ik/ gekastijd door zorgen / gehouden tot het eind van mijn dagen / 
tot eindeloos zelfonderzoek’; vgl. Starobinsky (2005), p. 31.
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en mysterieus en dat was aanleiding voor interpretaties waarin de oorzaken werden ge-
zocht in de persoonlijkheid of gedragskenmerken van degenen die aan deze ziekten leden. 
Zodra echter de organische oorzaak voor deze ziekten werd ontdekt, was het afgelopen 
met zulke interpretaties. Sindsdien zien artsen en patiënten de ziekte als iets dat verholpen 
kan worden en niet als iets dat met de persoonlijkheid van de patiënt te maken heeft. Op 
grond van deze veranderingen in de opvattingen over tuberculose en kanker keert Sontag 
zich tegen alle metaforische interpretaties van ziektes: “My point is that illness is not a me-
taphor, and that the most truthful way of regarding illness – and the healthiest way of being 
ill – is one most purified of, most resistant to, metaphorical thinking.” (Sontag 1989, p. 3).

Depressie3 is één van de ziektes die momenteel nog steeds in zekere mate door 
mysterie wordt omgeven. Ondanks uitgebreid onderzoek is er namelijk nog altijd geen 
theorie voorhanden die het ontstaan van een depressie vanuit een uitsluitend somatische 
basis verklaart. Het zijn immers zowel interne als externe oorzaken die de serotonine-
uitwisseling kunnen verstoren. Moderne antidepressiva (selective serotonin reuptake inhabitors 
of SSRI’s) kunnen weliswaar bij ongeveer tweederde van de patiënten de belangrijkste 
symptomen min of meer weg nemen, maar desalniettemin is er nog altijd geen sprake 
van genezing (Pieters et al. 2002; Bos 2002). Mogelijk zou het beschikbaar zijn van een 
farmaceutisch middel wel kunnen bijdragen tot vermindering van het negatieve stigma 
dat depressie heeft in de publieke opinie. Als iets met een pil te bestrijden is, dan is het een 
ziekte en geen teken van persoonlijke tekortkomingen. Voor eenderde van de patiënten 
helpen antidepressiva echter niet.4 Er is dus nog genoeg ruimte voor metaforische inter-
pretaties in termen van persoonlijke tekortkomingen.

In dit hoofdstuk wordt een beeld gegeven van de wijze waarop depressieve mensen 
in het ‘Prozac-tijdperk’ (Shorter 1997) over hun ziekte en over zichzelf denken.

4.1 Populaire opvattingen over depressie: stigma 

Depressie wordt in dit hoofdstuk bestudeerd vanuit de perspectieven van patiënten, 
via gepubliceerde autobiografische verhalen over hun eigen ziektegeschiedenis. Deze ver-
halen schetsen niet alleen het patiëntperspectief, maar bieden ons tevens een beeld van de 
manier waarop de ruimere sociale omgeving van de auteurs neerslachtige mensen ervaart. 
De relatie tussen ziekte en identiteit wordt hier bezien als een kwestie van labelling, voor-
oordeel, verinner lijking, met ander woorden: van stigma. Stigma is een niet eenvoudig te 
definiëren concept, aangezien het een weerspiegeling is van voortdurend veranderende 
culturele en sociale contexten. Goffmans omschrijving wordt nog steeds als een adequate 
beschouwd: een stigma is volgens hem een kenmerk dat de gestigmatiseerde ernstig in 
diskrediet brengt; hij of zij wordt om die reden niet voor vol aangezien. Elke menselijke 

3 Anders dan in de rest van dit boek, wordt depressie hier wel als een ziekte (de major depressive disorder) aan-
geduid. Dit komt voort uit een enigszins andere theoretisch oriëntatie en wel op het domein van de illness 
narratives. 

4 Zie Bos (2002); Pieters, Te Hennepe & De Lange (2002). De wetenschappelijke discussie over de effectiviteit 
van antidepressiva is nog niet beslecht. Zo houdt Moncrieff (2002a; 2002b; 2003) in een debat met twee 
reeksen opponenten staande dat het bewijs voor de effectiviteit van antidepressiva complex is, zelfs in geval-
len van ernstige klinische depressies. Op basis van een meta-analyse stelt ook Van den Burg (2005) dat het 
verschil met placebo-effecten gering is.
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hoedanigheid (fysiek, mentaal dan wel sociaal) is potentieel stigmatiseerbaar (Goffman 
1963). Het stigma op depressie kan worden begrepen als de sociale afwijzing van mensen 
die op een negatieve manier afwijken van de westerse norm die voorschrijft optimistisch 
en energiek naar succes te streven. Stigmatiseren is een met veel morele bijbetekenissen 
beladen vorm van sociaal handelen. In de ogen van de niet-gestigmatiseerden (‘normale 
mensen’) is de belangrijkste vraag die naar aansprakelijkheid: 

More often than not, the blame for the stigma’s existence is attributed, at least in 
part, to the personality of the stigmatized person himself or herself. It is assumed that the 
person has committed some immoral act and that the stigma is punishment for this moral 
transgression. (Gibbons 1986, p. 125) 

Zoals Wolpert opmerkt is het stigma op psychische stoornissen als depressie zo kwel-
lend doordat het niet gelokaliseerd kan worden in de buitenwereld, noch in een be-
paald orgaan als de longen of het hart, maar eerder in de kern van iemands zelf (Wolpert 
2001).

Sinds de negentiende eeuw bestaan er in de publieke meningsvorming ruwweg twee 
visies op depressie: een romantische versie van depressie “as a dramatic cultural phenom-
enon among a western intellectual elite, even to the point of signifying what it means 
to be a thinker, a scholar, or poet.” Deze verheven versie, ‘melancholie’ genaamd, is van 
oudsher gereserveerd voor mannen. Vrouwen daarentegen  “(…) who fall into the depths 
of sorrow are all too easily dismissed with the banal and unprestigious term ‘depression’. 
” (Schiesari 1992, p. 3-4). Dit banale beeld van depressie is zo stigmatiserend, omdat het 
de degene die eraan lijdt bestempelt als iemand zonder wilskracht of een overgevoelige 
zeurkous. 

Ondanks vooruitgang in diagnose en behande ling zijn er nauwelijks aanwijzin-
gen voor een vermindering van het stigma dat met depressie is verbonden. Schreiber en 
Hartrick (2002) deden een kleinschalig kwalitatief onderzoek onder vrouwelijke patiën-
ten die aan depressie leden. Hun onderzoek laat zien dat dankzij moderne antidepressiva, 
de meesten van deze patiënten de medische verklaring van depressie als een eenvoudige 
biochemische balansverstoring in hun hersenen prefereerden boven een verklaring vanuit 
psychosociale factoren. Hoewel zij zich bevrijd voelden van hun gevoelens van schuld 
en schaamte, bleef paradoxaal genoeg hun sociale omgeving hen als psychisch kwetsbare 
mensen zien. 

Ondanks de introductie van moderne antidepressiva lijkt depressie dus nog steeds 
een aanzienlijk stigma met zich mee te brengen. Zo stelt Wolpert in een persoonlijke 
bespiegeling in het British Medical Bulletin, dat depressie ook nu nog als typerend voor 
huisvrouwen wordt beschouwd en zeker niet als iets waar bijvoorbeeld topvoetballers aan 
zouden lijden. Mensen die daaraan lijden zouden vooral een gebrek aan wilskracht heb-
ben, dat wil zeggen, dat het een stuk beter met hen zou gaan als ze maar een beetje meer 
hun best zouden doen (Wolpert 2001).

4.2 Het zelf: oorzaak of gevolg?

Naast deze gangbare vooroordelen over depressie hebben patiënten en hun behan-
delaars een ander verhaal over de betekenis van hun ziekte. Sinds ongeveer 1990 bestaat er 
een in omvang toenemende wetenschappe lijke literatuur (op gebieden als psychotherapie, 
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sociologie, vrouwenstudies en literatuurwetenschap) waarin de relatie tussen identiteit en 
psychische stoornis vanuit het perspectief van de patiënten zelf of vanuit dat van hun psy-
chotherapeuten wordt onderzocht.5 In deze ziekteverhalen nemen de vertellers meestal 
een gematigd kritische houding aan ten opzichte van de tegenwoordig heersende bio-
medische verklaringswijze. Ten aanzien van de relatie tussen depressie en het zelf  bestaan 
er in deze literatuur twee verschillende opvattingen: een persoonsgeoriënteerde en een 
probleemgeoriënteerde (Hutschemaekers & Festen 2004). In het vorige hoofdstuk is dit 
onderwerp in § 3.4 al kort ingeleid; hier wordt er iets uitgebreider op ingegaan.

In de persoonsgeoriënteerde opvatting wordt depressie gezien als een integraal on-
derdeel van het zelf. Onder deze meer essentialistische opvatting worden de psychothera-
peuten geschaard die vanuit een psychodynamisch kader werken. Zij lokaliseren de oor-
zaak van depressie in interacties met belangrijke (voormalige) hechtingsfiguren en in de 
manier waarop deze interacties vervolgens in de psyche zijn opgeslagen. In hun visie komt 
depressie voort uit een al bestaande en beschadigde identiteit, die in therapie weer gedeel-
telijk kan worden hersteld (zie bijvoorbeeld Jack 1991). Ook de discutabele alternatieve 
geneeswijzen vallen onder deze persoongerichte visie, vanwege de daar expliciet beleden 
gerichtheid op de persoon als geheel en niet op de kwaal alleen (McClean 2005). 

In de probleemgeoriënteerde opvatting daarentegen wordt depressie als onafhanke-
lijk van het zelf beschouwd. In deze overwegend post moder nistische, narratieve benade-
ring gebaseerd op het oeuvre van Michel Foucault, ziet men depressie niet als voortko-
mend uit een persoonlijkheidsstructuur, maar als het effect van de omringende cultuur, als 
één van de zogenaamde ‘constitutieve effecten van de macht’. Het zelf wordt niet gezien 
als oorzaak, maar als gevolg van depressie, die noopt tot het ontwikkelen van een nieuw 
relaas over de eigen identiteit. In deze visie is niet het zelf, maar de depressie het probleem. 
(Lock et al. 2004). Ook de nu overheersende medisch-biologische wijze van denken in 
de psychiatrie, met de DSM als diagnostisch instrument, is in feite te typeren als een 
probleemgeoriënteer de opvat ting, al is zij heel anders in haar theoretische oriëntatie. In 
deze denkwijze is alles gericht op het stellen van de juiste symptoomgerelateerde diagnose 
en het bestrijden van die symptomen. Het zelf komt niet in beeld; “... the diagnosis, not 
the patient, often gets treated.” (Tucker 1998, p. 160; zie ook Wakefield 1998).

Buiten de vakgebieden van geneeskunde en psychotherapie presenteren de sociolo-
gen Karp en Frank (2000), literatuurwetenschapper Stern, en Metzl, onderzoeker op het 
gebied van vrouwenstudies en tevens psychiater, een gematigd postmodernistische visie op 
de relatie tussen depressie en het zelf; zij baseren zich dan ook niet allemaal op de theorie 
van Foucault. Zij concluderen uit hun onderzoek naar de ervaringen van depressieve pa-
tiënten dat het zelf een voortdurend recursief proces is. De kwellende depressie noodzaakt 
hen voortdurend hun zelfbeeld te herzien. In dit proces wordt aan de moderne antidepres-
siva een belangrijke rol toegekend, omdat deze aanvankelijk een probleemgeoriënteerd 
zelfbeeld lijken te bevorderen. Naarmate de tijd verstrijkt, verliezen deze medicijnen hun 
werking en treedt uiteindelijk een meer persoonsgeoriënteerde zelfconstructie naar de 
voorgrond.

Karp werkt het probleemgeoriënteerde standpunt expliciet uit in zijn concept depres-
sion career (Karp 1996, p. 55) dat de opeenvolgende fasen beschrijft die mensen tijdens de 

5 Zie onder meer: Baart (2002); Carr (1998); Frank (2000); Hutschemaekers & Festen (2004); Jack (1991); 
Karp (1996); Lock, Epston & Maisel (2005); McClean (2005); McLeod (1997); Metzl (2003); Nijhoff (2000; 
2002); Romme & Escher (1993); Schreiber & Hartrick (2002); Stern (2003).
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ontwikkeling van hun depressie doormaken. Op basis van vijftig diepte-interviews met 
depressieve mannen en vrouwen onderscheidt hij vier fasen: (1) een fase met onbestemde 
negatieve gevoelens die aan depressie voorafgaan; (2) een fase waarin iemand zich reali-
seert dat de ervaren problemen niet langer aan ongunstige externe omstandigheden kun-
nen worden toegeschreven, maar iets te maken moeten hebben met hem- of haarzelf; (3) 
een crisisfase waarin iemand de wereld van professionele experts betreedt waarin de diag-
nose ‘depressie’ wordt verschaft en (4) een laatste fase waarin de patiënt greep krijgt op een 
ziekte-identiteit. Zoals Karp in zijn onderzoek naar de subjectieve ervaring van depressie 
laat zien, gaat elk van deze career moments gepaard met, en vereist zij ook, een herdefinitie 
van het zelf. Omdat de meeste mensen die aan depressie lijden met terugkerende episodes 
van depressie worden geconfronteerd, zien zij zich telkens weer genoodzaakt deze hele 
cyclus te doorlopen. Parallel aan dit proces verloopt een ‘farmacologische carrière’ waarin 
patiënten aanvankelijk een biomedische visie op hun problemen leren aanvaarden, maar 
uiteindelijk teleurgesteld raken in en kritiek ontwikkelen op hun antidepressiva. “(…) 
the experience of taking antidepressant medications involves a complex and emotionally 
charged interpretive process in which nothing less than one’s view of self is at stake.” (Karp 
1996, p. 102).

Metzl analyseerde vier literaire Prozac-verhalen, korte verhalen geschreven door 
vrouwen, en hij onderscheidde daarin drie fasen: een aanvankelijke euforie (wild enthusiasm, 
overwaardering van Prozac, een zelf dat wordt ervaren als overmatig vrolijk en bevrijd 
van restrictieve gender normen), gevolgd door teleurstelling (“Prozac doet niks”, veel bij-
werkingen, een terugkeer van de problemen), en ten slotte rationalisatie (ze blijven allen 
Prozac slikken, maar zeggen dat ze ‘voorbij Prozac’ hun ware zelf hebben ontdekt dat 
minder productief, maar meer gevoelsmatig en lichamelijk blijkt te zijn) (Metzl 2003). De 
door Metzl onderscheiden opeenvolging van fasen begint op een later punt dan Karps 
depressie loopbaan. Het begint met een verwachtingsvol denken dat hij een Prozac selfhood 
noemt: een chemisch stuurbaar zelf dat de beperkingen van vroegere levenservaringen en 
genderverwachtingen ver achter zich heeft gelaten. In Metzl’s interpretatie is dit zelfbeeld 
drug-induced en kenmerkend voor de optimistische eerste fase. Mettertijd komt echter 
een verborgen kant van het vroegere zelf opnieuw naar boven: angsten, afkeer, passivi-
teit, somberheid, maar ook tederheid en gevoeligheid voor de schoonheid van de natuur. 
Patiënten zeggen dit als hun echte zelf te beschouwen, als een bewustzijn dat vanachter 
de medicatie tevoorschijn komt. Metzl beschouwt dit als de wijsheid van de derde fase: 
“(...) marked, not by disillusionment and discontinuation, but by a lasting, if wounded, 
resolution.” (Metzl 2003, p. 188). 

Hoewel Frank geen depressieverhalen analyseerde, maar verhalen over kanker, be-
schrijft hij een vergelijkbare ontwikkeling in de manier waarop patiënten in de loop van 
hun ziekte en behandeling naar zichzelf gaan kijken. Wanneer iemand voor het eerst 
wordt geconfronteerd met een levensbedreigende ziekte, is er slechts chaos, totale wan-
hoop en desintegratie. In deze fase is er nauwelijks een verhaal mogelijk: men zit middenin 
een narratieve schipbreuk en alles lijkt zich af te spelen in één uitgestrekt heden. Zodra 
men iets over deze ervaring kan vertellen, komt de situatie weer enigermate onder con-
trole. Een verhaal helpt om de coherentie te herstellen, maar dit impliceert een vergaande 
herdefinitie van iemands verleden, heden en toekomst. Deze herdefinitie resulteert in een 
nieuw verhaal, een quest narrative, waarin de ziekte wordt aanvaard en de verteller getuigt 
van de manier waarop de ziekte zijn identiteit heeft veranderd. Frank merkt op dat deze 
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zelfverandering door lijden opvallend weinig verband vertoont met gender. Vrouwen 
zowel als mannen gaan ver in hun zelfreflectie en creëren nieuwe morele versies van hun 
zelf waarin de herinnering is herzien, de breuk verwerkt en de bedoeling begrepen.6 Als 
we dit vertalen naar de concepten van Karp, dan horen chaosverhalen tot de crisisfase en 
kunnen quest stories worden gezien als pogingen een ziekte-identiteit te bereiken. Kanker 
en depressie brengen zeer verschillende behandelingen met zich mee, maar als kanker in 
remissie is en depressie naar de achtergrond is gedrongen, blijkt de daaruit resulterende 
situatie voor de patiënten heel vergelijkbaar. Zij zijn niet in staat al hun vroegere taken en 
verantwoordelijkheden weer op zich te nemen en ervaren een voortdurende onzekerheid 
over hun gezondheidstoestand. Dit noodzaakt beide typen patiënten hun eigen antwoor-
den te vinden op existentiële vragen over hun leven, hun zelf en de betekenis van ziekte. 

Waar persoonsgeoriënteerde (essentialistische) onderzoekers het gelijkblijvende en 
continue van iemands identiteit onderstrepen, wijzen probleemgeoriënteerde (narratieve) 
onderzoekers op de veranderingen of watershed moments (Chandler 2003) die een ernstige 
klinische depressie teweeg kunnen brengen in iemands zelfbeeld. Zowel continuïteit als 
verandering moeten een plaats krijgen in ieders persoonlijk identiteitsbegrip, maar te veel 
nadruk op gelijkblijvendheid zou wel eens minder gunstig kunnen zijn in de strijd met het 
stigma. Op basis van tien autobiografische teksten wordt de vraag beantwoord op welke 
manier mensen die openlijk toegeven dat zij aan depressie hebben geleden, hun identiteit 
in verband brengen met hun ziekte. Spelen stigma en gender daarbij een rol? En zo ja, 
hoe dan?

4.3 Selectie en analyse van autobiografische teksten

Het materiaal voor de analyse is geselecteerd aan de hand van een doelgerichte 
steekproef trekking (purposive sampling).7 Uitgangspunt voor de Nederlandse bronnen was 
de ‘Bibliografie van egodocumenten over geestelijke gezondheid’ (Aernoudts 2002), gepubliceerd 
door de Stichting Pandora, een stichting die tot doel heeft de maatschappelijke positie 
van mensen met een verleden van psychiatrische problemen te verbeteren. Via online 
literatuur bestanden en verwijzingen bij artikelen is gezocht naar Engelstalige publicaties, 
waarbij alleen egodocumenten die handelen over de unipolaire depressie werden geselec-
teerd. De unipolaire depressie kent mildere en zwaardere vormen, maar de documenten 
gaan meestal over de zwaardere, klinische depressie die in DSM-termen bekend staat als 
Major Depressive Disorder of Depressive Episode. Ego-documenten over bipolaire, postnatale 
of psychotische depressie vallen buiten het analytisch kader. De manische depressie ver-
toont een ander ziektebeeld dan de unipolaire depressie, met een andere etiologie, een 
andere behandeling en een andere man-vrouwverdeling. De postnatale depressie is een 

6 Frank (1995),  hoofdstuk 5 en 6; de opmerking over gender op p. 130-131

7 Egodocumenten zoals autobiografieën lenen zich uitstekend voor onderzoek naar subjectieve ervaringen 
omdat zij buiten de onderzoeker om tot stand zijn gekomen. De schrijvers ervan maken hun eigen selec-
tie van wat ze willen schrijven en hoe zij dat structuur geven (zie Wester, Smaling & Mulder 2000). Het 
is natuurlijk wel zo dat de autobiografische teksten die hier worden geanalyseerd, als levensverhalen zijn 
gestructureerd met publicatie in gedachten en geen onbewerkte of onbeïnvloede reflecties zijn van de 
‘geleefde werkelijkheid’. Dit gegeven doet niet af aan hun waarde als teksten voor analyse. Daargelaten de 
vraag of ‘onbewerkte reflectie’ überhaupt mogelijk is, vormt de subjectieve weergave van iemands eigen 
ervaringswereld, de “vertelde werkelijkheid”, precies datgene wat we hier willen analyseren.
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exclusief vrouwelijke aandoening en aangezien één van de doelstellingen was na te gaan 
of er verschil is in de manier waarop mannen en vrouwen schrijven over depressie, is deze 
buiten beschouwing gelaten. De psychotische depressie is vanwege de waanbeelden die 
erbij optreden en vanwege het verondersteld grotere biologische aandeel in de etiologie te 
extreem om met de mildere, chronische of klinische depressie te worden vergeleken.

Besloten werd alleen gepubliceerde dagboeken en autobiografieën vanaf 1990 in 
het onderzoek te betrekken en bijvoorbeeld geen autobiografische romans of gedichten. 
Hoewel de autobiografische depressiegeschiedenissen geconstrueerde verhalen zijn die op 
meer of minder grote afstand staan van de ‘geleefde werkelijkheid’, is hun vertelstructuur 
homogener en worden zij consequent vanuit een ik-perspectief verteld, wat de verge-
lijkbaarheid ten goede komt. De analyse beperkt zich tot gepubliceerde autobiografieën 
vanwege de openbare toegankelijkheid van dit materiaal. De tijdrestrictie (vanaf 1990) is 
ingegeven door het feit dat de moderne antidepressiva (SSRI’s) dan inmiddels gangbare 
medicijnen zijn geworden en door de verwachting dat over de effecten daarvan in alle 
egodocumenten iets wordt verteld.

Vanwege de begrijpelijkheid zijn alleen teksten uit het Nederlandse en Engelse 
taalgebied gebruikt. In ons steekproefkader zitten meer vrouwen dan mannen die over 
hun depressie schrijven; dit komt overeen met het robuuste statistische gegeven dat er 
in de westerse cultuur tweemaal zoveel vrouwen depressief zijn als mannen (zie Nolen-
Hoeksema 1999; Westerbeek 1999). In totaal beantwoordden slechts vijf documenten van 
mannen en negen van vrouwen aan de criteria; de vijf mannen zijn allen opgenomen in 
de selectie en van de negen vrouwen zijn er vijf uitgekozen die qua positie en jaar van 
publicatie vergelijkbaar zijn met de mannelijke auteurs (zie Tabel 4.1).8

De auteurs zijn van Nederlandse, Amerikaanse of Britse afkomst en zijn twintig 
tot ruim zestig jaar oud ten tijde van het schrijven. Het zal niet verbazen dat de auteurs 
van deze gepubliceerde autobiografische teksten ervaring hebben met schrijven, vaak als 
journalist, schrijver of wetenschapper. Zij onderscheiden zich door hun verbale talenten. 
Verschillende auteurs onderstrepen dat depressie als ervaring nauwelijks in woorden kan 
worden uitgedrukt. Een depressie sleept je mee in een parallel hels universum waarin de 
tijd stilstaat en taal ontoereikend is. Het is geen toeval dat het beroepsmatige schrijvers 
zijn die ons een glimp van die hel kunnen geven. Deze auteurs moeten daarom worden 
beschouwd als woordvoerders voor anderen die aan depressie lijden, anders zouden hun 
verhalen veel van hun culturele uitwerking verliezen. De meeste auteurs hebben een uni-
versitaire opleiding (Manning, O’Brien en Wolpert zijn zelfs hoogleraar), sommigen zijn 
bekende schrijvers (Styron, Wurtzel en in Nederland Brunt en Udink) en anderen medici 
(Bakker, Wolpert), sommigen hebben hun werk gelardeerd met weten schappelijke teksten 
over depressie (Solomon, Wolpert en Smith) en één is ook professioneel psychotherapeut 
(Manning). Omdat zij allen tot een culturele voorhoede behoren en dus substantiële cul-
turele en sociale hulpbronnen tot hun beschikking hebben, zijn deze auteurs in staat om 
hun stem te laten horen en zo het hoofd te bieden aan het stigma op depressie. De selectie 
van egodocumenten laat geen generalisaties toe over de manier waarop alle patiënten 
depressie ervaren, maar het biedt wel de mogelijkheid op zoek te gaan naar patronen van 
zelfreflectie in relatie tot depressie.

Om betekenispatronen in levensverhalen te kunnen traceren, is gebruik gemaakt van 
de kwalitatief-interpreterende methode van inhoudsanalyse. Daartoe is een codelijst ont-

8 Zie Bijlage 4 voor korte samenvattingen van de geselecteerde autobiografieën.
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wikkeld van categorieën en subcategorieën die enerzijds is gebaseerd op sensitizing concepts 
(Glazer & Strauss 1967, p. 240-241) ontleend aan de wetenschappelijke literatuur, zoals 
de begrippen coping, stigma, identiteit. Anderzijds kwamen de codes tijdens het analyseren 
van de autobiografieën inductief tot stand, zoals de verschillende manieren waarop de 
depressieve ervaring wordt beschreven, verklaard of anderszins geïnterpreteerd. Depressie 
bleek een veranderend gegeven te zijn, reden waarom bovendien werd gecodeerd voor 
het proces, de ontwikkeling die elke auteur door maakte. De meeste van de zo ontstane 
categorieën zijn opgebouwd volgens de opeenvolgende fasen van Karp.

Sociale context Redenen schrijven autobiografie (aanklacht, steun of waarschu-•	
wing aan lotgenoten, begrip kweken, hoop geven, betekenis 
zoeken, stigma bestrijden)
Voor wie geschreven?•	
In elk land?•	
Vanuit welk perspectief (bijv. vanuit of juist kritisch t.o.v. het •	
medisch-biologisch kader)?
Sociaal-economische status auteur•	

Identiteit, zelf en 
zelfbeeld

Personalia (sekse, leeftijd, nationaliteit, beroep, burgerlijke staat)•	
Zelfbeschrijving en –waardering •	
(karakter inclusief hypochondrie etc.)
Identiteitstransformaties, breuk in de identiteitsbeleving en onze-•	
kerheid over de eigen identiteit
Uiterlijk•	

Beschrijving van de 
depressieve ervaring

Begin van de depressie (herkenning en erkenning)•	
Het depressieve gevoel (opeenvolgende fases)•	
Metaforen (opeenvolgende fases)•	
Eenzaamheid•	
Welk type depressie (in hun woorden)•	

Tabel 4.2 Uiteindelijke topiclijst
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Verklaringen en recht-
vaardigingen

Interpersoonlijke relaties (als kind; in het heden; verlies)•	
Werkproblemen•	
Lichaam en hersenen (bijv. verstoorde serotonine-uitwisseling, •	
andere ziekten)
Persoonlijkheid, karakter, zelf, identiteit•	
Gerelateerd aan cultuur, maatschappij of tijdsgewricht•	
Trauma’s•	
Geen verklaring kunnen vinden hoezeer ook naar gezocht•	

Coping (achtereenvo-
gende fases)

Afleiding zoeken (sport, alcohol, medicijnen- of drugsverslaving)•	
Piekeren, tobben•	
Ontkennen•	
Maskeren, doen alsof alles goed gaat (omgaan met stigma)•	
Er alles over willen weten•	
Acceptatie als deel van het eigen leven en de eigen persoonlijk-•	
heid
Proberen ermee te leven en ondertussen wachten op een beter •	
medicijn

Behandeling en me-
dicatie

Reactie op de diagnose•	
Behandeling (biologische, psychologische, steunende / structure-•	
rende interventies)
Reactie op / beoordeling van de behandeling•	

Stigma Buitengesloten voelen, onbegrepen voelen, niet voor vol aan-•	
gezien worden; bang een zeur, wilszwak, passief of overgevoelig 
gevonden te worden; slachtoffer voelen, schaamte of schuldgevoel
Angst voor afwijzing, verwerping•	
Onbegrip bij anderen•	
Stigma op de behandeling en/of de medicatie•	
Stigma op zelfmoord•	

Betekenis van de 
depressie

Boodschap voor lotgenoten en hun naasten (bijv.: depressie gaat •	
ooit weer over; je kunt leren ermee te leven; je hoeft je er niet 
voor te schamen)
Winst, les, nieuw inzicht•	
Geen les, alleen last•	

Vorm Typering subgenre (aanklacht, pleidooi, bekentenis, exempel, •	
informatief, queeste)
Omvang van het document (aantal pagina’s)•	
Uitgeverij, eigen beheer•	
Narratieve structuur:•	
Probleem > crisis > blijvend lijden maar hoop op genezing•	
Probleem > crisis > ermee om kunnen gaan•	
Probleem > crisis > groei, verwerking•	
Probleem > crisis > genezing•	
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Relevante passages uit elke tekst zijn in letterlijke of geparafraseerde vorm in de codelijst 
ingevuld.9 Op deze manier werden de tien autobiografieën onderling vergelijkbaar. Dit 
proces van analyse en voortdurende vergelijking verliep in twee fasen. Na de eerste ronde 
van coderen en analyseren werden de codes en categorieën opnieuw gestructureerd en 
geselecteerd; het uiteindelijke resultaat is te zien in Tabel 4.2. Deze werkwijze leverde 
aanvankelijk een heel breed beeld op, maar uit de analyse bleek dat de samenhang tussen 
identiteit en depressie een kernthema was. Alle auteurs vragen zich af wat de oorzaak van 
hun depressie is en waarom het juist hun overkomt. Hun antwoorden op deze prangende 
vragen vormen het onderwerp van de rest van dit hoofdstuk.

4.4 Depressieverhalen 

Fase één: initiële betekenissen van depressie in de egodocumenten
Karp beschrijft de eerste fase in de depressieloopbaan als onbenoemde, vage of ne-

gatieve gevoelens die bijna niet werden opgemerkt op het moment dat ze opkwamen en 
vaak pas achteraf werden waargenomen (Karp 1996, p. 57-59). De auteurs van de bestu-
deerde werken wijzen erop dat de ervaring van depressie op nogal alledaagse wijze begint: 
de levensvreugde vermindert, angst sluipt het leven binnen, er doen zich lichamelijke 
symptomen voor zoals slapeloosheid en verminderde eetlust en het vroeger vanzelfspre-
kende geestelijk evenwicht gaat geleidelijk verloren: 

As June moved into July, my vague feelings of purposelessness deepened. I found my-
self unable to take pleasure in things I used to enjoy, unable to make use of the long 
summer days and glowing evenings to garden, read, or be with a friend. (O’Brien 
2004, p. 207)

De meeste auteurs realiseren zich achteraf wel dat een depressie niet uit het niets opkomt. 
Vrijwel iedereen heeft het over een periode van onbestemde malaisegevoelens. Pas ach-
teraf krijgen deze gevoelens een naam:

Maar nadat ik me had hersteld en in staat was na te denken over het verleden in het 
licht van mijn bezoeking, begon ik duidelijk in te zien hoe de depressie al jarenlang 
om de uiterste grenzen van mijn bestaan had gecirkeld. Zelfmoord is een steeds te-
rugkerend thema in mijn boeken – drie van mijn hoofdpersonen pleegden zelfmoord. 
(…)

Dus toen depressie me had weten te vinden, was zij eigenlijk geen vreemde, zelfs geen 
totaal onverwachte gast; zij had al tientallen jaren aan mijn deur staan kloppen. (Styron 
2003, p.88) 

Als de auteurs voor het eerst voluit met deze niet langer te negeren ernstige depressieve 
gevoelens te maken krijgen, hebben zij geen idee wat het is dat hen schijnbaar zo plotse-
ling overvalt. Om dat te beschrijven moeten ze dan ook een beroep doen op beelden en 
metaforen. In alle onderzochte boeken wordt de depressie gekarakteriseerd als een vij-

9  Hiervoor werd alleen gebruik gemaakt van het tekstverwerkingsprogramma Word.
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and die als het ware op zijn tenen door de achterdeur is binnengeslopen. In de loop der 
jaren hadden ze de deur wel horen kraken en wat gestommel gehoord, maar daar nooit 
veel aandacht aan besteed. Ineens staat de indringer dan voor hun neus en maakt hen 
machteloos. Sommige auteurs beschrijven de indringer als een tumorwoekering die zich 
onmerkbaar vermenigvuldigt in het eigen lichaam en net zo dodelijk kan zijn als kanker. 
De auteurs maken gebruik van metaforen ontleend aan horrorfilms, zoals die van een 
kwelgeest of monster dat al tijden op de loer heeft gelegen, klaar om aan te vallen en het 
zelf stukje bij beetje te vermorzelen, leeg te zuigen of met zijn noodlottige tentakels of 
stevige klauwen te verstikken.

Fase twee: de depressie vestigt zich 
Volgens Karp is in de tweede fase het lijden niet langer vaag, maar heel duidelijk, 

concreet en hardnekkig (Karp 1996, p. 57-63). De depressieve persoon begint zich te 
realiseren dat er iets mis is met hem- of haarzelf. Voor de auteurs van de onderzochte 
teksten blijkt het monster meedogenloos en verwoestend te zijn. Het breekt het oude 
zelf tot op het bot af door het te beroven van al die eigenschappen die de auteurs altijd 
als vanzelfsprekend onderdeel van hun persoonlijkheid beschouwden. Al wat overblijft is 
een zombie, een leeg omhulsel, een wezenloos lichaam. Vervolgens bouwt het monster 
een volkomen vreemdeling op die geterroriseerd wordt door allesoverheersende angsten, 
schuldgevoelens en gevoelens van zelfhaat en waardeloosheid, die niets anders kan doen 
dan rond blijven hangen in die ellende, verlamd van wanhoop. Het monster kan de vorm 
aannemen van een parasitaire klimplant, zoals Andrew Salomon beschrijft:

My depression had grown on me as that vine had conquered the oak; it had been a 
sucking thing that had wrapped itself around me, ugly and more alive than I. (...) I 
have said that depression is both a birth and a death. The vine is what is born. The 
death is one’s own decay, the cracking of the branches that support this misery. (...) 
Eventually, you are simply absent from yourself. (Solomon 2001, p. 18-19)

Andere auteurs als Willian Styron en Elizabeth Wurtzel beschrijven het als een giftige of 
zwarte vloedgolf waarin zij ten onder dreigen te gaan:

(…) een gevoel dat mijn gedachtegang werd overspoeld door een giftige en niet te 
benoemen vloedgolf die iedere aangename reactie op de levende wereld wegvaagde. 
(Styron 2003, p. 23)

Uiteindelijk sleurt de vijand, in welke metaforische vorm ook, het oude zelf mee, de trap-
pen van de duisternis af en de grens over naar een troosteloos en toekomstloos niemands-
land tussen leven en dood, naar een schemergebied waar de tijd stilstaat en het stormt van 
pikzwarte gedachten.

Some nebulous force has moved you into this chambered and unearthly landscape, its 
origins obscure, its meridians unmapped. It is a state unto itself. (...) You are resident 
now in some parallel universe, a place inclined to resist the concrete nouns, verbs, and 
adjectives we use to describe other landscapes. (Smith 1999, p. 21, 61)
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De onzichtbaarheid van dit landschap voor anderen, de verlammende, onophoudelijke ge-
voelens van hopeloosheid en doodsangst, maar ook van schaamte, schuld en tekortschieten 
van de persoon zelf, dit alles maakt dat de depressie ondraaglijk wordt.

Fase drie: crisis
In deze fase kunnen patiënten het niet langer aan en zoeken professionele hulp (Karp 
1996, p. 57, 63-71). De onderzochte auteurs schrijven hoe ze uiteindelijk de grens van hun 
uithoudings vermogen bereiken. De depressie heeft hen langzaam maar zeker veranderd in 
invaliden, in mensen die nauwelijks adem kunnen halen of bewegen en alleen nog maar 
kunnen verlangen naar een bevrijding van de voortdurende pijn. In hun perspectief zijn 
er maar twee alternatieven: zelfmoord plegen of hulp zoeken. 

(…) zelfmoord betekent het einde van de pijn, de kwelling van de wanhoop, het lang-
zame afglijden in de ellende, heel persoonlijk, maar even vernietigend als alle andere 
overmacht. (Manning 1996, p. 90-91)

Hoewel enkele auteurs een poging tot zelfmoord deden, kiezen zij uiteindelijk allemaal 
voor hulp.

Ik sprak het laatste sprankje gezond verstand aan om te kunnen inzien wat de 
angstaan jagende reikwijdte was van de dodelijk kritieke situatie waarin ik me bevond. 
Ik maakte mijn vrouw wakker en al gauw waren de telefoontjes gepleegd. De volgende 
dag werd ik in het ziekenhuis opgenomen. (Styron 2003, p. 74)

De hulp bestaat dikwijls uit antidepressiva. Het effect van de antidepressiva kan aanvanke-
lijk wonderbaarlijk zijn, zij nemen alle ellende in één keer weg. De auteurs kunnen dan 
hun geluk niet op, zij voelen zich als herboren.

It was miraculous to me that I returned to normal: at the time I felt like Lazarus risen 
from the dead and given a second chance. (Wolpert 1999, p. 158)

De positieve effecten van de medicatie bieden bovendien tegenwicht aan het idee dat de 
depressie een gevolg zou zijn van een persoonlijkheidszwakte. Zij bevrijden de auteurs 
van het stigma, omdat de meesten van hen een verstoorde serotonine-uitwisseling in de 
hersenen aanvaarden als verklaring voor hun ziekte. Zij raken met andere woorden over-
tuigd dat depressie een ziekte is die iedereen kan overkomen.

Het feit dat er chemische preparaten bestaan (Prozac en aanverwanten) die een ver-
andering in het levensgevoel kunnen bewerkstelligen, wijst erop dat je inderdaad van 
een “ziekte” mag spreken, want anders is het onverklaarbaar dat die psychopharmaca 
überhaupt enig effect hebben. (Brunt 1994, p. 53) 

Het aanvankelijke hallelujagevoel dat veel auteurs in deze fase ervaren, het gevoel dat de 
depressie geheel is verdwenen, blijkt meestal van korte duur. Langzaam maar zeker komt 
men tot de ontdekking dat antidepressiva geen genezing bieden. Verschillende auteurs 
blijven, ondanks de antidepressiva, kampen met mildere vormen van depressie. Zij hebben 
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nog altijd te maken met schuldgevoelens, angsten en obsessies. Bij sommigen zijn deze ef-
fecten beperkt, bij anderen een stuk ernstiger en soms leiden ze tot hevige terugvallen.

Met de Desyrel ben ik gestopt toen ik met de lithium begon, maar al mijn pogingen 
om mijn oude Prozac-dosis te verminderen hebben tot gevolg dat de oude vertrouwde 
symp tomen weer de kop op steken. Ik heb af en toe wel geprobeerd van de lithium af 
te komen, omdat je zo doodop en uitgeteld raakt van dat middel, maar al die pogingen 
draaien onver mijdelijk uit op scènes zoals die ene waarbij ik als een hoopje ellende 
in een plas van tranen en zwarte chiffon op de vloer van de badkamer eindigde na-
dat we bij ons thuis dat gigantische feest hadden gegeven. Soms heb ik, ondanks de 
combinatie Prozac-lithium, zelfs zware aanvallen van depressie gehad, waarbij mijn 
vrienden de hele nacht doods benauwd de wacht bleven houden terwijl  ik weigerde op 
te staan van de keukenvloer, weigerde op te houden met huilen, weigerde afstand te 
doen van het grapefruitmesje dat ik in mijn hand geklemd op mijn pols gericht hield. 
(Wurtzel 2001, p. 378)

Bij andere auteurs blijken de antidepressiva na een tijdje hun werk niet meer te doen of 
te veel bijwerking mee te brengen, wat de aanloop is tot een langdurig proces van expe-
rimenteren met andere medicijnen.

Since that first visit to the first psychopharmacologist, seven years ago, I have been 
playing the medicine game. For the sake of my mental health, I have been on, in va-
rious combinations and at various doses, Zoloft, Paxil, Navane, Effexor, Wellbutrin, 
Serzone, BuSpar, Zyprexa, Dexedrine, Xanax, Valium, Ambien and Viagra. (...) 
Trying out different medications makes you feel like a dartboard. (Solomon 2001, 
p. 119)

Zelfs als uiteindelijke de juiste medicatie wordt gevonden, blijven patiënten vaak kampen 
met cyclische terugval en mildere klachten. Er zijn ook auteurs bij wie de geneesmiddelen 
op den duur helemaal niet meer werken. Hun depressie blijft bestaan en verergert zelfs, 
ondanks het gebruik van antidepressiva.

(...) in that time I had been tried on six different antidepressants. Some of them had 
not worked at all; others had worked fast and bright, yanking me up almost immedi-
ately, and then a week or a month later each one stopped working altogether; and no 
increased dosages would restore their magic. It was exactly as if I had gone immune to 
them. (Smith 1999, p. 6)

Deze auteurs verliezen hun geloof in medicatie en ondernemen rigoureuzere stappen. Zij 
laten zich in het ziekenhuis opnemen of wagen zich aan electroconvulsietherapie (ECT). 
Dit biedt vaak verlichting van de meest hevige symptomen, maar ook deze auteurs bena-
drukken dat een mildere vorm van depressie overblijft en dat er een voortdurend risico 
is op terugval in een acutere vorm van depressie. Het besef dat antidepressiva en andere 
vormen van behandeling hen niet kunnen helpen, brengt de meeste auteurs ertoe zich af 
te vragen of de eerder door hen omarmde biochemische verklaring wel de enig mogelijke 
verklaring is.
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En op den duur is een stevige taaie diepgewortelde depressie elk chemisch produkt te 
slim af. (…) Ik ben ervan overtuigd –en het mag dan bijgeloof zijn, het is volledig 
bevestigd door mijn eigen ondervinding – dat hersencellen medische moleculen altijd 
te slim af zullen blijven. Als je chronisch in de put zit ben je je leven lang aan het 
vechten om niet te verdrinken. (Wurtzel 2001, p. 378-379)

Fase vier: op zoek naar een ander verhaal
Nadat zij de crisis te boven zijn gekomen, en een identiteitsverandering van volledig 

capabel persoon naar patiënt (althans gedeeltelijk) heeft plaatsgevonden, komen zij in een 
nieuwe fase waarin ze proberen hun eigen verhaal te ontwikkelen over wat de depressie 
met hun identiteit heeft gedaan (Karp 1996, p. 57, 71-75). Als de medicatie (of een andere 
vorm van behandeling) eenmaal de meest hevige symptomen van de depressie heeft weg-
genomen, rijst bij de auteurs de vraag waarom juist zij door deze rampzalige ziekte werden 
getroffen. Emma Brunt bijvoorbeeld, voelt dan de noodzaak haar identiteit te herzien:

Sinds ik Prozac slik ben ik gaan denken dat ik mijn slierten celluloid, met inbegrip 
van alle losse eindjes die ik al had afgeknipt en in de prullenmand gegooid, zo volledig 
mogelijk zou moeten proberen te achterhalen – om alles nog eens opnieuw te bekijken 
en op een volstrekt andere manier aan elkaar te plakken. (Brunt 1994, p. 99)

Met behulp van psychotherapie gaan de auteurs op zoek naar de dieper gelegen, over-
wegend psychische oorzaken die kunnen verklaren waarom zij nog altijd min of meer 
depressief zijn. Zij komen dan vaak uit bij verlieservaringen (voornamelijk het verlies 
van een ouder) in het verleden of bij overgeërfde depressogene karaktereigenschappen. 
Dit blijkt nieuwe moge lijkheden te bieden. Het inzicht in deze dieperliggende oorzaken 
brengt sommige auteurs tot de overtuiging dat depressie niet alleen van biochemische aard 
is, maar deels ook ‘eigen’ is. Dikwijls zien we dan een tussenvorm ontstaan: depressie als 
ziekte én als identiteit. De ernstige manifestaties van de depressie worden gezien als van 
biologische aard, als extreme symptomen die keihard aangepakt moeten worden, terwijl 
men de lichtere vormen van depressie die ondanks medicatie overblijven, gaat beschou-
wen als iets innerlijks, als onderdeel van het zelf.

Whatever this was, it had no interest in cooperating with my self-improvement sche-
mes. It seemed time to square up with it. (Smith 1999, p. 23)

Halverwege het verhaal vindt er in deze boeken een recasting plaats van de rol van depres-
sie. De depressie als externe vijand, als iets dat de identiteit bedreigt, verandert in iets dat 
hele maal niet meer zo bedreigend is en gaat zelfs deel uitmaken van die identiteit zelf. 
Martha Manning komt na een lange worsteling tot de ontdekking dat zij haar depressie 
alleen onschadelijk kan maken door haar te omarmen in plaats van te bevechten. In dit 
verband haalt zij de bijbelse legende aan van haar naamgenote Martha:

Anders dan veel helden van die tijd, die monsters en draken versloegen door ze te lijf 
te gaan, koos Martha voor een andere aanpak. Zij sprenkelde wijwater over de staart 
van de draak, ze bond haar zijden gordel erom en voerde hem vreedzaam weg uit het 
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stadje. Er zit iets in die legende wat me diep ontroert. (…) De heilige Martha heeft 
het stadje van die verschrikking bevrijd, niet door zo fors en wilskrachtig aan te vallen, 
maar door een verbond te sluiten met wat ze het meest vreesde. Ze heeft het voorwerp 
van haar vrees iets gegeven wat het nodig had, waarnaar het verlangde. En op die 
manier heeft ze hen beiden gered. (Manning 1996, p. 174-175)

In de meeste, maar niet in al de geschriften van de auteurs is een patroon te vinden van 
aanvaarding van de depressie als een deel van de eigen identiteit. Sommigen daarentegen 
komen in het reine met hun depressie door de oorzaken als voorlopig nog onbekend te 
beschouwen en hun hoop te vestigen op wat de farmaceutische wetenschap nog zal bren-
gen. Twee mannelijke auteurs (Bakker en Wolpert) blijven ervan overtuigd dat de aard van 
hun toestand een louter biologische oorsprong heeft en dat depressie ooit via medicatie 
te genezen zal zijn. Zij blijven, met andere woorden, vasthouden aan het biochemisch in-
terpretatief kader. Beiden werken in de medische professie: Wolpert als medisch bioloog, 
gespecialiseerd in embryologie, en Bakker als student geneeskunde. Zo ziet Lewis Wolpert 
zijn depressie voornamelijk als een bijwerking van de medicatie voor zijn hartstoornis en 
stelt Jaap-Berend Bakker:

Ik benadruk nogmaals dat ik in die toestand terecht was gekomen niet omdat ik iets 
schokkends had meegemaakt, maar enkel en alleen door een biochemische ontregeling 
in mijn hersenen. (Bakker 1995, p. 45-46)

Voor het merendeel van de auteurs die, ondanks antidepressiva en andere vormen van be-
handeling, regelmatig terugvallen in depressies schiet dit biochemisch interpretatief kader 
tekort. Zij hebben er behoefte aan hun ziekte zo op te vatten dat hij niet van hen vraagt er 
eindeloos tegen te blijven vechten. Zij willen antwoord op de vraag waarom zij nog altijd 
depressief zijn en zij willen manieren aangereikt krijgen om toch een draaglijk en zinvol 
bestaan te kunnen leiden. 

Strange as it may seem, sometimes that’s just what you want to hear, someone else 
saying that things are not ever, really, going to be all right. Because as long as you feel 
there’s a happy ending up ahead you’re not reaching, you cannot be content with your 
life. (...) I’m working on finding a new story for my life, a story that gives me hope 
but doesn’t require the happy ending of recovery. (O’Brien 2004, p. 257)

Evenals Sharon O’Brien accepteren ook andere auteurs dat depressie altijd een onderdeel 
zal zijn van hun leven en hun zelf en deze berusting heeft onverwachte effecten: het wordt 
weer mogelijk zin te geven aan het bestaan en men krijgt de regie over het eigen leven 
weer terug. De verhalen van de auteurs nemen hier vaak letterlijk de vorm aan van de 
bekende metamor fosesprookjes waarin de moed om het monster in jezelf te herkennen 
het van zijn vernietigende kracht berooft.

Hoe zouden we die oeroude mythen kunnen vergeten die aan het begin van alle vol-
ken staan, de mythen over draken die op het laatste moment in prinsessen veranderen; 
misschien zijn alle draken van ons leven prinsessen die slechts wachten tot ze ons 
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ooit schoon en dapper zien. Misschien is al het vreselijke in zijn diepste wezen iets 
wat hulpeloos is, en hulp van ons verwacht. (Rilke zoals geciteerd door Manning 
1996, p.175)

Dat deze auteurs zich verzoenen met het gegeven dat depressie deel van hen zal blijven 
uitmaken, stelt hen in staat in depressie ook een waarde te ontdekken. Zij laten de hoop 
op een ‘lang en gelukkig’ leven varen en ontdekken in plaats daarvan dat een leven met 
depressie meer te bieden heeft dan zij verwachtten. Ze voelen zich niet langer eenzaam, 
maar gulhartiger, empathischer en meer in staat te genieten van anders onopgemerkte, al-
ledaagse dingen. Andrew Solomon beschrijft deze ervaring als volgt:

I have a million faults, but I am a better person than I was before I went through this 
all. (...) Depression is lonely above all else, but it can breed the opposite of loneliness. 
I love more and am loved more because of my depression. (...) depression can indeed 
justify and support a life (...) To regret my depression now would be to regret the most 
fundamental part of myself. I take umbrage too easily and too frequently, and I impose 
my vulner abilities on others far too readily, but I think I am also more generous to 
other people than I used to be. (Solomon 2001, p. 436-440)

Zo kan de rol van depressie als een verwoestend monster veranderen in die van een leer-
meester:

Accepting melancholia as a kind of spiritual mentor offers a creative way to respond to 
it. (...) Approaching it in this way, we have no choice but to engage with it. (Smith 
1999, p. 220)

Dit blijkt een leefbare constructie die handelen mogelijk maakt en lijden verzacht, die 
iemand helpt een aanvankelijk ondraaglijk geachte last te dragen en daarmee in staat stelt 
min of meer gelukkig verder te leven. Jeffery Smith concludeert:

Maybe I wasn’t ‘happy’ but it sure didn’t seem like I was missing anything. For now, 
this was enough. This life felt to me like health – in the literal sense of the word – it 
felt like wholeness. (Smith 1999, p. 260)

Stigma 
Hoewel niet alle auteurs persoonlijk evenveel last hebben gehad van het stigma dat 

depressie aankleeft, kennen zij het allemaal wel. Lewis Wolpert beschouwt depressie als 
een ernstige ziekte waarvoor je gewoon uit kunt komen, zeker als vooraanstaand geleerde. 
Hij erkent echter ook dat zijn voorkeur voor een biologische verklaring als prettige bij-
komstigheid heeft dat het hem bevrijdt van het idee dat hij er persoonlijk schuld aan zou 
hebben. Anderen daarentegen, zoals Betsy Udink, Emma Brunt en Martha Manning, staan 
uitgebreid stil bij de angst en de concrete ervaring dat anderen hen hekelen en afwijzen als 
mislukkelingen die niets van hun leven weten te maken, als mensen met een karakterge-
brek en zwakke ruggengraat, als chronisch invalide aanstellers of simulanten:

Als een bekende je terloops vraagt of je nog wat leuks hebt gedaan in het weekend, 
kun je toch moeilijk naar waarheid antwoorden dat je twee dagen lang in bed hebt 
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gelegen? Want stel je voor dat je dat wel zei, zou je dan niet bekeken worden als een 
soort, eh …tja, als een mislukkeling? (Brunt 1994, p. 31-32)

Verschillende auteurs hebben hun ervaringen gepubliceerd in de hoop het stigma te 
weerspreken dat met depressie is verbonden. Dit motief is zowel aanwezig in recentere 
autobiogra fieën (Wolpert, Solomon) als in sommige eerder gepubliceerde (Styron, Bakker). 
Veel auteurs zijn mensen met een zekere celibrity status (Wolpert, Styron, Solomon, Brunt 
en Udink ) die door hun positie de morele handelingsruimte voor hun minder bekende 
lotgenoten kunnen pogen te verbreden.

De stigmatiserende beelden waarover de auteurs schrijven, kennen twee verschij-
ningsvormen: enerzijds die van depressieve mensen zonder wilskracht en doorzet-
tingsvermogen, anderzijds kan het stigma ook betrekking hebben op de kwaal - depressie 
als een soort verkoudheid van de ziel of een ingebeeld luxeprobleem van verwende consu-
menten. En hoewel antidepressiva sommige auteurs in staat stellen beter met de gevolgen 
van het stigma om te gaan, lijkt het gebruik ervan toch ook beladen te zijn met morele 
bezwaren, als een “onnozel geneesmiddel voor huilebalken” of een “aanstellerige pretpil 
voor de happy few” (Brunt 1994, p. 71). Dat het stigma bestaat, merken diverse auteurs ook 
op indirecte wijze uit de dankbare reacties van lotgenoten naar aanleiding van lezingen die 
zij houden of artikelen die zij schrijven over hun eigen depressie. De kracht van het stigma 
is zelfs nog zo sterk dat sommige auteurs door hun psychiater gewaarschuwd werden er 
in columns niet al te openlijk voor uit te komen (Emma Brunt) of daarom maar af te zien 
van een ziekenhuisopname (William Styron):

Ik voel me soms net een clandestiene dopedealer die een praktijkje aan huis is begon-
nen en daar ook nog onbeschaamd mee adverteert in de krant.

‘Weet je wel zéker dat het beter met je gaat?’ vroeg mijn oude, vertrouwde vriend de 
psychiater onlangs, tamelijk berispend. ‘Of heb je gewoon een manische episode?’

‘Klink ik daar dan naar?’ vroeg ik, met veel vertoon van beheersing en kalmte, om 
vooral geen voedsel te geven aan zijn argwaan.

‘Nou, je praat misschien wel een beetje snel …’ opperde hij, nog lang niet overtuigd.

‘Ja hoor eens, ik heb haast, ik zit te tikken, mijn column moet vanavond af!’

‘Waar gaat je column over, deze week?’

‘Over het middel Prozac.’ 

‘O,’ zei hij en liet een bedenkelijke stilte vallen. En toen: ‘Vind je het eigenlijk 
wel zo verstandig om je in de krant te profileren als depressief geval en reguliere 
Prozacgebruiker? Ben je niet bang voor het stigma?’  (Brunt 1994, p. 51)

De autobiografieën kunnen op ten minste twee manieren worden opgevat. In de eerste 
plaats als een weerlegging van de beschuldiging van wilszwakte en gebrek aan doorzet-
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tingsvermogen. In deze interpretatie zien we dat de auteurs een reeks van metaforen ge-
bruiken die aangeven dat er zelfs met de beste wil van de wereld niets te doen was tegen 
het opkomen van hun depressie. Deze metaforen vergelijken depressie met natuurrampen: 
een zwarte golf, giftige mistdampen, een sprinkhanenplaag, wurgende slingerplanten, een 
huilende sneeuwstorm of verraderlijk drijfzand; met levensbedreigende ervaringen: stikken, 
verdrinken, afbranden, doof, blind of verlamd raken, in een afgrond vallen, je voelen als 
een omgezaagde boom op weg naar de zaagmolen; met mechanische gebreken: je voelen als 
een kapotte auto, rijden met de handrem erop, een noodlanding van een vliegtuig, een  
telefooncentrale die geleidelijk onder water komt te staan, het ongemerkt wegroesten en 
dan plotseling in elkaar storten van een metalen constructie; en ten slotte met gewelddadige 
indringers of demonen die je schijnbaar plotseling komen kwellen, bij voorkeur in een kleine, 
oververhitte ruimte zonder uitgang. 

In de tweede plaats kunnen deze metaforen worden opgevat als in woorden uit-
gedrukte, beeldende be schrij vingen van de zo moeilijk te verwoorden ervaring van een 
ernstige klinische depressie. De auteurs presenteren hun ervaringen in feite op deze laatste 
manier, maar als lezers kunnen we er tegelijkertijd uit opmaken dat wilszwakte noch luxe-
problemen hier aan de orde zijn.

Alle auteurs geven de opluchting weer over de aanvankelijk positieve werking van 
de antidepressiva, die hen terugbrengt in de wereld van mensen met een echte ziekte voor 
wie medicatie beschikbaar is. De antidepressiva verliezen echter (geheel of gedeeltelijk) 
hun kracht en de auteurs voelen opnieuw de druk van het stigmatiserende beeld van een 
geschon den identiteit. De optimistische conclusie van Shorter dat Prozac ertoe heeft bij-
gedragen dat psychiatrische aandoeningen in de ogen van het publiek aanvaardbaar zijn 
geworden (Shorter 1997, p. 324), lijkt voorbarig. Prozac is niet voor iedereen een succes-
verhaal en het stigma is,  ook al is het misschien een beetje veranderd, nog niet verdwenen. 
William Styron moest het in 1986 bijna tot een zorgvuldig voorbereide zelfmoord laten 
komen voor hij ertoe kwam het advies van zijn psychiater zich niet in het ziekenhuis te 
laten opnemen, in de wind te slaan.  Elizabeth Wurtzel klaagde in 1994 over een zekere 
bagatellisering van depressie, omdat zo veel mensen Prozac gebruiken. Deze chronologie 
markeert uiteraard een belangrijk verschil: de vrees voor het stigma, de schaamte voor 
depressie is verminderd (Jones 1998). In de bagatellisering van depressie ligt echter een 
nieuw, maar verwant stigma op de loer: als een ernstige depressie wordt gebagatelliseerd 
tot een soort mentale verkoudheid, worden mensen die daaraan lijden ‘pretpilslikkende 
huilebalken’ (Wurtzel 2001, p. 376; Brunt 1994, p.71).

4.5 Nabeschouwing 

Bij de bestudering van tien autobiografische verslagen over depressie bleek de vraag 
‘waarom moet het juist mij overkomen?’ één van de meest kwellende. Alle auteurs vragen 
zich af of de depressie iets zegt over hun eigen identiteit en acht van de tien beantwoorden 
deze vraag bevestigend. Zij die lijden aan min of meer therapieresistente vormen van de-
pressie getuigen van een ontwikkelingsproces waarin ze uiteindelijk de depressie hebben 
leren accepteren als een onvermijdelijk en zelfs positief deel van hun verdere leven en van 
henzelf. Voor hen wijst depressie niet op een ziekte of persoonlijkheids tekort, op wil-
zwakte of hypochondrie en evenmin kennen ze er de filosofisch-poëtische heldenstatus 
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aan toe die de melancholicus zich ten tijde van de romantiek toe-eigende of die van een 
“praiseworthy ailment” zoals Solomon (2001, p. 301) het noemde. Alle auteurs beschrijven 
hun depressie aanvankelijk als een onbegrijpelijke, nauwelijks te verwoorden, ontregelen-
de en destructieve ervaring die hen berooft van alles wat fundamenteel is voor een men-
selijk bestaan. De meesten besluiten hun relaas met een heel wat vriendelijker beeld van 
depressie, soms voorgesteld als leermeester en vaak als deel van het zelf. Deze aanvaarding 
van de depressie biedt onverwachte nieuwe mogelijkheden: het maakt hen bescheidener, 
wijzer en empathischer, meer verbonden met anderen, minder eenzaam en meer in staat 
te genieten van kleine dingen die ze vroeger niet eens opmerkten. Door middel van deze 
herinterpretatie van hun identiteit zijn deze auteurs in staat om weer vorm te geven aan 
hun eigen leven en betekenisvolle relaties te onderhouden, en zo bieden zij hun lezers 
hoop dat dit ook voor hen is weggelegd.

Bij het beschrijven van de dynamiek van het leren leven met depressie is het begrip 
‘depressieloopbaan’ van Karp zeer behulpzaam geweest. De beperktere range die Metzl en 
Frank weergeven, past daar goed in. Metzl wijst op de grote invloed van Prozac op een 
tijdelijke, probleemgeoriënteerde visie op depressie en een dienovereenkomstig hypo-
maan zelfgevoel; Frank en Metzl wijzen beiden op de laatste, getuigende fase waarin ‘het 
probleem’ opgenomen raakt in een bescheidener versie van het voormalige zelf, een zelf 
dat Frank vervolgens karakteriseert als een ‘gewond zelf’. De conclusie die hieruit getrok-
ken kan worden is dat het eerder geïntroduceerde scherpe onderscheid tussen een pro-
bleemgeoriënteerde en een persoonsgeoriënteerde visie op de verhouding tussen ziekte 
en identiteit niet bevestigd wordt. De meer gematigd postmoderne standpunten van Karp, 
Frank en Metzl lijken meer op hun plaats dan die van de strikt probleem- of persoon-
georiënteerde psychotherapeuten. Zelfs in onze postmoderne cultuur, waarin de onder-
zochte auteurs het recht opeisen voor zichzelf te spreken, zien zij hun identiteit niet enkel 
als een gevolg, maar uiteindelijk deels als oorzaak van hun depressie. Het proces dat zij 
doormaken van het herdefiniëren, ombouwen en reconstrueren van hun zelfbeeld laten 
verandering zowel als continuïteit zien. Dit postmoderne zelf is misschien niet eens een 
compleet nieuw karakter op het toneel van de westerse cultuur; het vertoont althans nog 
steeds enige verwantschap met een modern, of zelfs met een premodern zelf, zoals het 
gedicht van Charles d’Orleans waarmee dit hoofdstuk begon, laat zien. 

De conclusie is gerechtvaardigd dat ondanks het relatieve succes van antidepres-
siva het stigma van depressie mensen die lijden aan ernstige somberheid nog steeds be-
schroomd maakt ervoor uit te komen. De patiënten die wel open durven te zijn over 
hun depressie doen dat met behulp van metaforen die aangeven dat zij zich moeten 
onderwerpen aan overweldigende omstandigheden waarop zij geen enkele invloed meer 
kunnen uitoefenen. Zo’n manier van beschrijven is rationeel in de context van een nog 
steeds bestaand stigma van persoonlijke schuld. Het stigma is een morele beschuldiging, 
hoe onjuist zij ook mag zijn. Volgens Frank (1995) bestaat de postmoderne manier om 
deze beschuldiging te weerstaan uit het achter je laten van de slachtofferpositie en uit het 
nemen van verantwoorde lijk heid voor je eigen leven. Dit kan gebeuren door het recht op 
te eisen om in eigen woorden van de eigen waarheid te getuigen en door anderen erover 
te vertellen. En dat is precies wat de onderzochte auteurs van depressieverhalen proberen 
te doen. Hun verhalen vertellen ons over hoe zij in staat zijn te volharden en te overleven 
en vaak ook over de moed afstand te doen van vroegere, gunstiger zelfbeelden. Het zijn 
ware ‘tegenverhalen’, tegen het stigma en tegen de populaire theorie van een louter bio-
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chemische evenwichtsverstoring. De auteurs beschrijven hun identiteit als oorzaak zowel 
als gevolg. En dat betekent dat de eerder gedane suggestie dat een meer persoonsgeoriën-
teerde visie op het zelf een belemmering zou zijn in het te boven komen van het stigma, 
niet kan worden bevestigd. Integendeel, degenen die beweren dat depressie deel uitmaakt 
van hun zelf blijken daar een bepaalde kracht aan te ontlenen, althans degenen die lijden 
aan terugkerende depressieve episodes. De metaforische schrijfstijl waartoe de auteurs hun 
toevlucht nemen, lijkt op twee manieren functioneel te zijn. Het verbeeldt wat nauwelijks 
in woorden kan worden uitgedrukt én het maakt daarmee de communicatie met ande-
ren over de depressieve ervaring mogelijk, met lotgenoten zowel als andere betrokkenen. 
Het met depressie verbonden stigma bestaat nog steeds, maar de recente publicaties van 
depressieverhalen kunnen worden gezien als een teken van, en als een bijdrage tot een 
vermindering van het schadelijke karakter daarvan.

Hoewel met opzet een even groot aantal autobiografieën geschreven door mannen 
en door vrouwen werd gekozen, zijn er geen betekenisvolle genderverschillen gevonden 
in de manier waarop over depressie werd geschreven. Wellicht dat mannen aan een weten-
schappelijke benadering de voorkeur geven, maar dat weerhield hen er niet van hun eigen 
leven en zelf te verkennen. Het kan zijn dat mannen een lichte voorkeur hebben voor het 
biomedisch verhaal, zoals we zien in het niet-dominante patroon van de twee mannen die 
blijven wachten op de pil die helpt, maar juist deze mannen zijn zelf op medisch terrein 
werkzaam. De conclusie is dat genderverschillen hier geen rol spelen en dat komt overeen 
met de bevinding van Frank over kankerpatiënten (Frank 1995). De bestudeerde schrijvers 
leiden geen van allen een traditioneel leven. Mannelijke noch vrouwelijke auteurs verto-
nen een overmatige identificatie met bepaalde sociale rollen. Hun verhaallijnen zijn alle 
rijk, complex en getuigen van zelfreflectie. 

Mensen hebben een inherente behoefte zichzelf te begrijpen, in het bijzonder wan-
neer hun levensperspectief fundamenteel is veranderd. De bestudeerde depressieverha-
len maken duidelijk dat het populaire zowel als medische verhaal van een biochemische 
evenwichtsversto ring in de hersenen daarvoor niet volstaat. Het is het persoonlijke verhaal 
over de manier waarop depressie gerelateerd is aan de eigen identiteit dat een dergelijk 
begrip kan creëren. Bij wijze van antwoord aan Sontag zij opgemerkt dat, zelfs in dit 
Prozac-tijdperk, een speciaal soort metaforisch denken ertoe kan bijdragen dat men meer 
greep krijgt op het eigen leven. Met Hawkins en Frank (1993) zijn wij van mening dat 
we niet alle metaforen uit hoeven bannen, maar moeten zoeken naar metaforen die kracht 
verlenen en een leefbaar leven mogelijk maken. Voor sommige mensen met een hardnek-
kige depressie is dat uiteindelijk een verhaal waarin een minder vleiend zelfbeeld wordt 
geaccepteerd: sadder but wiser.



In de volgende hoofdstukken 5 tot en met 12 wordt verslag gedaan van een onderzoek 
naar de sociale vormgeving van depressie in een specifieke setting: het cliënt-thera-

peutgesprek bij het Nederlands Psychoanalytisch Instituut (NPI), en in een specifieke his-
torische periode: de tweede helft van de twintigste eeuw. Het betreft hier geen therapeuti-
sche gesprekken, maar onderzoeksgesprekken, dat wil zeggen gesprekken met cliënten1 die 
hulp hebben gevraagd voor hun problemen en vervolgens in een reeks van meestal drie 
gesprekken werden onderzocht op hun geschiktheid voor de behandelingen die het NPI 
kan bieden. De therapeuten die deze gesprekken voerden, allen psychoanalytici, namen 
in die situatie de rol aan van onderzoeker, nog niet die van behandelaar. Zij maakten een 
uitvoerig verslag van deze gesprekken en deze documenten vormen het bronnenmateriaal 
voor de onderhavige studie. Het is dan ook door hun ogen dat wij ons een beeld kunnen 
vormen van de presentatie- en interpretatieprocessen die in deze gesprekken plaatsvinden. 
Het materiaal voor dit onderzoek is beperkt tot verslagen van cliënten die zich aanmeld-

1  De begrippen cliënt en patiënt verdienen een korte toelichting. In de ambulante geestelijke gezondheids-
zorg is het gebruikelijk om te spreken over cliënten, evenals dat bijvoorbeeld het geval is in de beroepsprak-
tijk van notarissen of advocaten. In de intramurale zorg, net als in de gewone ziekenhuizen en de huisart-
senpraktijk,  spreekt men daarentegen van patiënten. Het verschil tussen beide is gradueel, maar patiënten 
verkeren meer in de situatie van het ondergaan van een behandeling dan cliënten. Bij het NPI wijkt men 
van dit taalgebruik in de ambulante hulpverlening af en spreekt men over patiënten, ook wanneer het men-
sen betreft die nog niet behandeld, maar alleen onderzocht worden. In dit onderzoeksverslag worden beide 
begrippen als synoniem gebruikt.

 5
Door de ogen van analytici: 

probleemstelling
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den met problemen van depressieve aard. Deze klachten bevinden zich in het lichtere scala 
van het hele depressiecontinuüm en zijn al langere tijd aanwezig.

In dit hoofdstuk wordt de probleemstelling van dit onderzoek uiteengezet. Daarna 
volgen drie hoofdstukken waarin de theoretische, de institutionele en de methodologi-
sche achtergronden van deze uitvoerige studie aan de orde komen: een overzicht van het 
bestaande onderzoek naar cliënt-therapeutgesprekken (hoofdstuk 6), een beschrijving van 
de institutionele context (hoofdstuk 7) en een verantwoording van de gevolgde onder-
zoeksmethode (hoofdstuk 8). Vervolgens wordt de vraagstelling in drie achtereenvolgende 
hoofdstukken beantwoord: het subjectieve beeld dat psychoanalytici van hun cliënten 
geven (hoofdstuk 9), het beeld dat cliënten van hun eigen karakter geven zoals verwoord 
door de psychoanalytici (hoofdstuk 10) en ten slotte de wijze waarop in deze documen-
ten de depressieve ervaringen en de biografische achtergrond daarvan worden beschreven 
(hoofdstuk 11). In het laatste hoofdstuk 12 wordt van dit onderzoek naar patiëntendossiers 
als geheel een samenvatting en een conclusie gegeven.

Doelstelling
Het doel van dit onderzoek is het verkrijgen van inzicht in de wisselwerking van 

presentatie- en interpretatieprocessen die zich voordoet tijdens de onderzoeksgesprekken 
tussen psychoanalytici en mensen die last hebben van somberheid. De sociale vormgeving 
van depressie vindt plaats in specifieke contexten en dit is er één van. Inzicht in deze 
interactionele dimensie van depressie kan licht werpen op de verschillende vormen die 
depressieve gevoelens daarin kunnen aannemen. Vergelijkbaar onderzoek naar de manier 
waarop cliënten zich presenteren aan hun psychotherapeuten en naar de manier waarop 
die behandelaars de verhalen van hun cliënten interpreteren (zie hiervoor hoofdstuk 6), 
wijst uit dat er ruimte is voor een variabele betekenistoekenning aan de gepresenteerde 
klachten (De Boer 1994; Farber 2003, 2006; Friedlander & Schwartz 1985; Kelly 1996, 
2000; Schütz et al. 1997; De Swaan et al. 1979; Wodak 1981). Nog niet bekend is echter 
hoe deze processen eruitzien in de context van het indicatie-onderzoek voor een psy-
choanalytische behandeling, hoe gender daarbij doorwerkt en op welke manier sombere 
gevoelens daarbij aan de orde komen. Afgezien van de toepassing op een nog niet onder-
zochte niche in het psychotherapeutisch bedrijf is dit onderzoek vooral van belang door-
dat er tevens gekeken wordt naar veranderingen over de wat langere termijn: grofweg de 
periode van de tweede helft van de twintigste eeuw. Dit historisch perspectief is vanuit een 
symbolisch interactionistisch kader nog niet eerder gehanteerd. Het betreft een exploratief 
historisch-sociologisch onderzoek waarbij het symbolisch interactionistisch perspectief 
van Goffman en Scheff op zelfpresentaties als heuristisch model fungeert. De wetenschap-
pelijke relevantie is hiermee aangegeven. 

Moeilijker is het om de maatschappelijke relevantie van dit onderzoek aan te wijzen. 
Sommige psychoanalytici zouden op grond van de resultaten van dit onderzoek hun op-
stelling in het spreekuur- en indicatie-onderzoek kunnen heroverwegen. De mogelijkheid 
dat een deel van de door hen vermelde bijzonderheden in de opstelling van hun patiënten 
voortkomt uit de interactiesituatie in plaats van uit de persoonlijkheid van hun cliënten 
zou hen niet mogen verbazen, maar kan hen eventueel wel meer ontvankelijk maken 
voor vergelijkbare inzichten uit de intersubjectieve psychoanalyse (Orange et al. 1997; 
Boerwinkel & Gomperts 2001). Meer in het algemeen kan dit onderzoek naar depressie 
vanuit een sociologische optiek wellicht in ruimere kring bijdragen aan de ontwikkeling 
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van een evenwichtiger visie op depressie dan nu het geval is met het biochemisch opti-
misme daarover bij professionelen zowel als bij leken.

Vraagstelling
De algemene vraagstelling van dit onderzoek bestaat uit twee delen. Het eerste deel 
luidt: 

1) Welke presentatie- en interpretatieprocessen spelen zich af tijdens de onderzoeks-
gesprekken tussen psychoanalytici en mensen die hulp zoeken voor hun depres-
sieve klachten? 

Het tweede deel van de algemene vraagstelling luidt:

2) Welke genderpatronen zijn hierin te herkennen en welke veranderingen tekenen 
zich in deze presentatie- en interpretatieprocessen af in de tweede helft van de 
twintigste eeuw? Hoe kunnen we deze processen, patronen en veranderingen daar-
in begrijpen en verklaren?

Het eerste deel van deze vraagstelling is uiteengelegd in drie deelvragen:

a. Welke subjectieve indruk geven analytici van hun patiënten weer in hun verslag 
van het indicatie-onderzoek?  (hoofdstuk 9)

b. Welke beschrijving geven patiënten van hun eigen zelfbeeld, zoals dat wordt weer-
gegeven in het verslag van het indicatie-onderzoek? (hoofdstuk 10)

c. Wat staat er in de door analytici geschreven verslagen van het indicatie-onderzoek 
over de verhalen die patiënten over hun depressieve ervaringen vertellen en over 
de biografische achtergrond van deze verhalen? (hoofdstuk 11)

Bij elke deelvraag worden uiteraard ook de eventuele veranderingen naar gender en tijd 
beschreven. Een aantal begrippen uit de vraagstelling moet nader worden gedefinieerd en 
toegelicht. 

Depressieve klachten zijn problemen die mensen ervaren voor zover die vallen binnen 
de door de DSM-III en IV aangegeven range van symptomen behorend bij dysthymie 
of ‘depressie in engere zin’ (depressieve episode). Anders dan bij de DSM-criteria is hier 
noch de ernst, noch de hoeveelheid symptomen van belang. Het enige criterium is dat 
mensen bij het eerste spreekuur- of onderzoeksgesprek moeten aangeven last te hebben 
van minstens één van deze problemen. Het gaat hierbij over aanmeldingsklachten als som-
berheid, concentratieproblemen, huilbuien, eenzaamheid, wanhoop, gebrek aan energie, 
gevoelens van minderwaardigheid, besluiteloosheid en nergens meer plezier aan kunnen 
beleven.

Een indicatie-onderzoek is het onderzoek dat het NPI verricht om na te gaan of de 
betreffende patiënt geschikt is voor een psychoanalytische behandeling; een dergelijk on-
derzoek moet uitmonden in een diagnose en een behandelindicatie. Dit onderzoek wordt 
uitsluitend uitgevoerd bij mensen die op basis van gegevens van het spreekuurcontact voor 
zo’n onderzoek in aanmerking komen. Het indicatie-onderzoek behelst meestal drie tot 
vier gesprekken van drie kwartier waarin klachten in relatie tot de levensgeschiedenis, het 
actuele functioneren, de innerlijke belevingswereld en de identiteit van de patiënt worden 
doorgenomen. Daarnaast behelst de procedure ook een psychologisch onderzoek waarin 
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de patiënt allerlei vragenlijsten en testen krijgt voorgelegd. Van deze beide onderzoeken 
worden verslagen gemaakt die besproken worden op het stafberaad; hier bepaalt men uit-
eindelijk de diagnose en de meest geschikte behandeling. Het indicatie-onderzoek eindigt 
met een laatste adviesgesprek met de patiënt, waarin de uitslag van het onderzoek wordt 
besproken.2

De subjectieve indruk die analytici van hun patiënten geven, zijn korte en als zodanig 
aangegeven fragmenten in het indicatie-onderzoeksverslag waarin analytici reflecteren op 
de non-verbale of metacommunicatieve aspecten van de gesprekken en waarin zij hun 
meer intuïtieve indruk van de capaciteiten van de patiënt voor een eventuele psycho-
analyse weergeven. Deze fragmenten bevatten belangrijke informatie over aspecten die 
elders in het verslag van het indicatie-onderzoek niet aan de orde komen, zoals de manier 
waarop patiënten zich in hun ogen opstellen tijdens de onderzoeksgesprekken en hoe 
zijzelf als analyticus daar gevoelsmatig op reageren.

Het zelfbeeld van de patiënten is het antwoord op de vraag die gedurende alle jaren in 
het kader van het indicatie-onderzoek aan de patiënten wordt gesteld: “Hoe zou u zich-
zelf, uw karakter omschrijven? Hoe zou een denkbeeldige vriend of vriendin dat doen en 
hoe een eventuele vijand?” Omdat de analytici de antwoorden vrijwel altijd beknopt in 
het verslag weergeven, behelzen deze alleen dat deel van het antwoord dat zij vermeldens-
waardig vinden. Hoewel verspreid over het hele verslag van het indicatie-onderzoek wel 
meer passages te vinden zijn waarin patiënten iets over het eigen karakter vertellen, is dit 
nergens zo compact geformuleerd als in de antwoorden op de vraag naar de zelfbeschrij-
ving. Deze andere passages zijn niet in de analyse van het zelfbeeld betrokken.3

Met genderpatronen wordt de doorwerking bedoeld van seksespecifieke maatschap-
pelijke normen en verwachtingen in houding en gedrag van patiënten en analytici, bin-
nen de relationele dyade die zij in de situatie van een indicatie-onderzoek met elkaar 
vormen.4 

Antwoorden op de vraagstelling zijn te vinden in de verslagen die de analytici hebben 
gemaakt van de indicatie-onderzoeksgesprekken met hun patiënten. Het is door hun ogen 
dat een beeld verkregen kan worden van de zelfpresentaties van de patiënten. Tijdens die 
onderzoeksgesprekken zitten de analytici meer dan hun patiënten in de rol van ‘publiek’ 
en na afloop van het gesprek verwisselen zij deze rol voor die van ‘verslaggever’. Deze 
beschrijvingen zijn op hun beurt ook weer te zien als op papier gezette zelfpresentaties 
van de onderzoekende analytici aan hun collega’s in het stafberaad, bijvoorbeeld als goede 
observator of als deskundige duider. Met andere woorden: wat hier wordt onderzocht zijn 
gestileerde visies van analytici op de zelfpresentaties van hun patiënten..

2 Voor nadere details over het indicatie-onderzoek en de selectieprocessen die daar plaats vinden, zie hoofd-
stuk 7 over het Nederlands Psychoanalytisch Instituut.

3 Voor operationaliseringen van de begrippen ‘subjectieve indruk’ en ‘zelfbeeld’ op het niveau van waarne-
mingsvragen zie Figuur 9.1 en 10.1 in hoofdstuk 9 en 10..

4 Zie hiervoor ook § 3.3 over het begrip gender in hoofdstuk 3 van dit boek..



 6
Zelfpresentaties in 

cliënt-therapeutgesprekken: 
bestaand onderzoek  

De sociale vormgeving van depressie moet worden onderzocht in de specifieke so-
ciale contexten waarin zij tot stand komt. Eén van de situaties waarin dat gebeurt 

is het indicatie-onderzoek dat iemand ondergaat voorafgaand aan een eventuele psycho-
therapie. In dit hoofdstuk wordt beschreven wat er uit eerder onderzoek bekend is over 
betekenisgeving in gesprekken tussen cliënten en hulpverleners. Dit hoofdstuk besluit met 
een dramaturgische schets vooraf van het toneel waarop deze gesprekken zich afspelen: de 
spreekkamer van de psychoanalyticus. 

6.1 Zelfpresentaties van mannen en vrouwen in 
 cliënt-therapeutrelaties

Er is niet veel onderzoek gedaan naar het specifieke onderwerp van zelfpresentaties 
of strategisch impression management in een therapeutische setting met inachtneming van 
mogelijke genderinvloeden. Wel is er onderzoek verricht naar de verwante thema’s zelf-
onthullingen en de arts-patiëntcommunicatie. 
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Zelfonthullingen
Binnen de sociale psychologie bestaat er een onderzoekstraditie naar interpersoon-

lijke zelfonthullingen, een traditie die begon met het werk van Jourard uit de jaren zes-
tig. Hij deed onderzoek aan de hand van vragenlijsten of experimenten, veelal onder 
studenten. Met betrekking tot gender luidde zijn conclusie: “Females disclose more than 
males” (Jourard 1971, p. 102). Dit standpunt wordt sterk gerelativeerd door recenter me-
ta-analytisch onderzoek: genderverschillen in selfdisclosure bestaan wel, maar zijn gering. 
(Farber 2006, p. 66). Het onderzoek naar zelfonthullingen in de cliënt-therapeutrelatie 
is overwegend verricht  vanuit een meer praktijkgerichte psychotherapeutische optiek: 
het gaat veelal over de effecten van zelfonthullingen (door de cliënt of door de thera-
peut) op de therapeutische relatie, op het therapieresultaat en op de behandeltechniek. 
Genderverschillen in de bereidheid om intieme en onwelgevallige details bloot te geven 
zijn hier nauwelijks aangetroffen (Farber 2003; 2006). 

Gesprekken tussen huisarts en patiënt
Binnen het domein van interpersoonlijke communicatie is veel onderzoek verricht 

naar de interactie tussen huisarts en patiënt in relatie tot gender. Uit een recent meta-
analytisch onderzoek (in totaal 26 onderzoeken uit de periode 1967 tot 2001) blijkt 
dat vrouwelijke huisartsen een meer patiëntgerichte communicatiestijl hebben en dat 
(daardoor) hun gesprekken gemiddeld 10 procent langer duren dan die van hun man-
nelijke collega’s (Roter, Hall & Aoki 2002). De manier waarop patiënten zich in deze 
communicatie opstellen en de communicatie in same-sex- of cross-sexparen is hier niet on-
derzocht. Dat was wel onderdeel van het onderzoek van Meeuwesen (Meeuwesen 1988). 
Zij onderzocht 85 transcripten van medische interviews van huisartsen met patiënten, bij 
beide categorieën mannen zowel als vrouwen, en was speciaal geïnteresseerd in gesprek-
ken over psychosociale problemen. Zij concludeert op basis van zowel een kwalitatieve als 
kwantitatieve analyse dat gesprekken tussen vrouwelijke artsen en vrouwelijke patiënten 
het langst duren en het minst conflictueus verlopen. Daarentegen komt een conflictueus 
communicatiepatroon het vaakst voor in gesprekken tussen mannelijke artsen en vrouwe-
lijke patiënten. Gesprekken tussen mannelijke huisartsen en mannelijke patiënten duren 
het kortst en vertonen weinig interactie. In het algemeen ziet zij bij vrouwelijke artsen 
een grotere patiëntgerichtheid, ook bij patiënten met een psychosociale problematiek, 
een bevinding die door de latere meta-analyse van Hall, Roter en Aoki werd bevestigd. 

Vrijwel tegelijkertijd met het proefschrift van Meeuwesen verscheen de dissertatie 
van Davis (Davis 1988). Zij bestudeerde minutieus aan de hand van vier cases de arts-
patiëntcommunicatie van het meest problematische koppel: de mannelijke huisarts met 
de vrouwelijke patiënt. Davis zocht expliciet naar de manieren waarop macht en gender 
tot uiting komen in deze gesprekken. Aansluitend bij de structuratietheorie van Giddens 
ziet zij dat beide actoren macht uitoefenen. Er vindt een voortdurende en afwisselende 
strijd om de definitie van de situatie plaats en de machtsuitoefening is overwegend van het 
vriendelijke soort, maar daardoor des te effectiever. Zij concludeert ten slotte dat gender 
en macht als concepten wel geschikt zijn om deze communicatieprocessen te beschrijven, 
maar tekortschieten als zij dit ook moeten verklaren. Deze drie onderzoeken richten 
zich expliciet op de huisarts-patiëntcommunicatie. Interactieprocessen tussen patiënten 
en psychotherapeuten zijn in het kennisdomein van het communicatie-onderzoek niet 
of nauwelijks onderzocht.
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Gesprekken tussen psychotherapeut en cliënt
Dit is wel het geval bij een aantal wat oudere, mede door Goffman geïnspireerde, 

case-studies vanuit een meer symbolisch interactionistisch perspectief. Hier keek men 
naar de gezamenlijke totstandkoming van probleemdefinities in een psychotherapeutische 
omgeving. Het gesprek tussen cliënt en therapeut wordt hier in een veel ruimer opgevatte 
sociale context beschreven, met aandacht voor onder meer de locatie, de daarin aanwe-
zige professionals, de fysieke omgeving en het sociale netwerk van de patiënt. Een van de 
conclusies luidt dat toevallige omstandigheden (qua tijd, plaats en vooral de voorhanden 
zijnde sociale contacten) doorwerken in de totstandkoming van een oordeel. De zelfpre-
sentatiestrategieën van de patiënten krijgen door deze focus op de bredere context echter 
minder aandacht.  (Emerson, Burke Rochford & Shaw 1983; Emerson & Messinger 1977; 
Kahne & Green Schwartz 1978). 

Eén van de eersten die aan de hand van kwalitatief onderzoek keek naar genderspe-
cifieke presentatiepatronen in de cliënt-therapeutinteractie is Ruth Wodak. Op grond van 
transcripties van groepstherapiesessies concludeerde zij dat mannen hun problemen korter 
en zakelijker rapporteren, terwijl vrouwen hun problemen meer in de context van hun 
levensgeschiedenis plaatsen: “Women relate, men report” (Wodak 1981). 

Zelfpresentatiestrategieën in cliënt-therapeutgesprekken
Het meer recente sociaal-psychologisch onderzoek dat zich specifiek richt op zelf-

presentatiestrategieën in cliënt-therapeutinteracties bouwt voort op de theorie van de 
strategische zelfpresentatie van Friedlander en Schwartz uit 1985. Hun theorie is voor 
een belangrijk deel schatplichtig aan de ideeën van Goffman. Zij ontwikkelden een taxo-
nomie van de zelfpresentatiestrategieën in de context van de counselingsituatie. Hierbij 
onderscheiden zij vijf zelfpresentatiestrategieën van cliënten: één defensieve of protectieve 
waarbij de cliënt probeert afkeuring door zijn therapeut te vermijden (bijvoorbeeld door 
het geven van verontschuldigingen, rechtvaardigingen, door zich als onbekwamer voor te 
doen in de hoop sympathie te verwerven) en vier assertieve. Daarvan is de eerste het meest 
positief: zich innemend voordoen door de eigen positieve kanten te tonen, de ander te 
complimenteren, door al snel met zelfonthullingen te komen en te streven naar overeen-
stemming met de therapeut. Kortom: de cliënt wil aardig gevonden worden. De tweede 
lijkt op de defensieve, maar onderscheidt zich door het aspect van nederigheid; hier zoekt 
men niet zozeer sympathie maar bescherming en respect. Bij de derde strategie, die van 
de zelfpromotie, proberen mensen indruk te maken op de therapeut door de aandacht te 
richten op hun buitengewone prestaties of competenties. De vierde strategie ten slotte, die 
van de intimidatie, trekt dit nog extremer door zonder dat dit overigens hoeft te leiden tot 
directe agressie. Het kan zich voordoen de vorm van een wantrouwende houding, passief 
verzet (bijvoorbeeld door te staren) of door emotionele wispelturigheid te suggereren. 
Deze laatste strategie komt alleen voor bij onvrijwillige contacten tussen cliënt en hulp-
verlener (Friedlander & Schwartz 1985). 

Het werk van twee onderzoekers die hierop voortborduren is van belang voor mijn 
analyse: dat van de Duitse sociologe, psychologe en pedagoge Astrid Schütz (Schütz et al. 
1997) en van de Amerikaanse sociaal psychologe Anita Kelly (1996; 2000). 
Schütz en haar collega’s verrichtten een minutieuze analyse van video-opnames van een 
kortdurende oplossingsgerichte therapie (dertien zittingen) van een vrouwelijke cliënt bij 
een mannelijke therapeut. Zij onderscheidden op basis van deze observaties een zevental 
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presentatiestrategieën voor de cliënte zowel als voor de therapeut. De cliënte bleek een 
ambivalente houding aan te nemen: enerzijds probeerde zij het beeld te vermijden van een 
al te hulpeloos mens (dan verlies je respect) en anderzijds van het beeld van een al te com-
petent iemand (want dan krijg je geen hulp). De meest gebruikte strategieën van de kant 
van de cliënte waren: presenteren van zichzelf als een goede cliënt, presenteren van hulpe-
loosheid en presenteren van pogingen om de problemen op te lossen. De therapeut han-
teerde vooral de uit de professionele rol voortkomende strategieën van het benadrukken 
van de verantwoordelijkheid van de cliënt en die van het structureren van het probleem. 
De auteurs veronderstellen dat gender een rol speelt: bij cross-sexcombinaties zal de wens 
aantrekkelijk gevonden willen worden een belangrijke rol spelen, bij same-sexcombinaties 
ligt de nadruk eerder op competitie (Schütz et al. 1997 p. 458).

Anders dan Schütz onderzocht Kelly de interactiesituatie indirect door middel van 
een experiment. Hieruit bleek dat patiënten ook tijdens de intake de indruk manipuleren 
die zij op de therapeut willen maken. Kelly verrichtte haar onderzoek bovendien onder 
mensen met depressieve klachten. Het betrof 92 patiënten (57 vrouwen en 35 mannen) 
die zich voor ambulante hulp hadden aangemeld bij een therapeutische kliniek. Zij had-
den allen een laag zelfbeeld en volgens scores op een vragenlijst konden zij als depressief 
worden beschouwd. Zij werden verdeeld over drie condities: hen werd verteld dat het 
door hun in te vullen intakeformulier gelezen zou worden door a) hun psychotherapeut 
die het bij de therapie zou gebruiken; of b) hun psychotherapeut die hen nu bij voorbaat 
op het hart drukte hun meest intieme gedachten aan het formulier toe te vertrouwen; of 
c) door onderzoekers die het formulier alleen in geanonimiseerde vorm zouden lezen. 
Patiënten in groep a en b gaven meer sociaal gewenste antwoorden dan patiënten in de 
anonieme conditie. Bovendien gaven patiënten die zichzelf als depressief beschreven na 
de intake aan dat zij zich depressiever hadden voorgedaan dan zij als representatief voor 
zichzelf beschouwden. Deze bevinding gaat alleen op voor matige depressieve patiënten; 
degenen met extremere scores op laag zelfbeeld en depressie deden zich niet slechter voor 
dan ze zich doorgaans voelden (Kelly 1996; 2000). Kelly stelt op grond daarvan dat pa-
tiënten zelfs in een therapeutische setting waarin zij in een vertrouwelijke situatie aange-
moedigd worden ook minder gunstige dingen over zichzelf te onthullen, nog bezorgd zijn 
over het beeld dat hun therapeut van hen krijgt. Patiënten zullen zich ook ten opzichte 
van hun therapeut willen laten zien “as good people who are bravely struggling with some pro-
blems” (Kelly 2000, p. 476). Deze vorm van zelfpresentatie moet volgens Kelly niet gezien 
worden als doelbewuste misleiding; het is onvermijdelijk dat cliënten bewust of onbewust 
een gunstige indruk willen maken op hun therapeut (Ibid., p. 477).

Nederlands onderzoek naar betekenisgeving in cliënt-therapeutgesprekken
In Nederland zijn er vanuit een symbolisch interactionistisch perspectief twee soci-

ologische onderzoeken gedaan naar de interpretatieprocessen die zich tijdens intake- of 
spreekuurgesprekken afspelen tussen cliënt en psychotherapeut. Dat zijn het onderzoek 
van De Swaan et al. uit 1979 naar het spreekuurgesprek bij een psychotherapeutische 
kliniek en het dissertatie-onderzoek van De Boer uit 1994 naar de manier waarop psy-
chotherapeuten bij een Riagg de aanmeldingsklachten van mannen en vrouwen vertalen 
in diagnoses. 
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Het spreekuur als opgave
Het onderzoek van De Swaan maakt deel uit van een breder project naar de vraag 

waarom mensen van lagere sociale herkomst minder voor inzichtgevende psychotherapie 
in aanmerking komen. Dit leidde tot een analyse van de beroepsvorming en de daarmee 
gepaard gaande cliëntèlevorming op het terrein van de psychotherapeutische hulverle-
ning (als een tweeluik gepresenteerd in: Brinkgreve,  Onland & De Swaan 1979, deel 
1 en in De Swaan, Van Gelderen & Kense 1979, deel 2). In het tweede deel beschrijft 
hij het spreekuurgesprek voornamelijk vanuit een symbolisch interactionistische optiek 
als een conversationeel genre waarin cliënt en therapeut voor de bijzondere taak staan 
gezamenlijk een fragmentarische ‘negatieve biografie’ (met een eenzijdige aandacht voor 
wat er niet goed is gegaan) van de cliënt te construeren. De empirische basis hiervoor 
is een dertigtal transcripten van spreekuurgesprekken uit het jaar 1973 van een kliniek 
voor ambulante psychische hulp. Hij reconstrueert de ‘stijlregels’ en beperkingen waaraan 
cliënten zowel als therapeuten in deze gesprekken onderhevig zijn, echter zonder daarbij 
speciale aandacht te besteden aan eventuele genderspecifieke patronen. Voor cliënten is 
het probleem vooral de onbekendheid met de precieze opgave (zij worden daarover van 
de kant van de hulpverlening doelbewust in het vage gehouden), die er op neer komt dat 
zij hun problemen moeten presenteren als iets waarvoor zij zichzelf mede aansprakelijk 
achten. Cliënten slagen er beter in om deze opgave met succes te volbrengen naarmate zij 
meer weten van het psychotherapeutisch beroepsveld, door opleiding dan wel doordat zij 
mensen kennen die daar werken, door De Swaan gemunt als ‘protoprofessionalisering’ (De 
Swaan et al. 1979, p. 19-34). 

De Swaan werpt de vraag op of de interactiesituatie en de zelfpresentatie van de 
cliënt doorslaggevend zijn voor het al dan niet accepteren van een cliënt, of dat dit laatste 
gerelateerd moet worden aan kenmerken van zijn of haar persoonlijkheid, zoals psycho-
therapeuten menen. Zijn antwoord is geen eenduidig ja of nee. Het is duidelijk dat hij het 
spreekuurgesprek sociologisch, als een interactiesituatie benadert en de netwerken waar 
cliënten deel van uitmaken (wat iets anders is dan persoonlijkheidsfactoren) ziet als van 
grote invloed op de wijze van zelfpresentatie. Toch meent hij dat sociologen niet beschik-
ken over “een instrument dat de schalen van de selecterend therapeut zou kunnen ijken” 
(Ibid. p. 114). Hij lijkt het meest te voelen voor de mogelijkheid dat psychotherapeuti-
sche criteria als zelfinzicht, ziektebesef, verbaal vermogen en contactgroei parallel lopen 
aan interactionistische als redactionele vaardigheid, aansprakelijkheid, ‘verstaanbaarheid’ en 
emotioneel leerproces (Ibid. p. 111).

De interpretatie van het verschil
Het andere Nederlandse onderzoek is dat van de sociologe De Boer (De Boer 1994). 

Ook zij verrichtte haar onderzoek deels vanuit een symbolisch interactionistisch perspec-
tief. Zij bestudeerde transcripten van 60 op de band opgenomen intakegesprekken en 51 
van de daarbij horende door de therapeut opgestelde intakeverslagen bij diverse centra 
voor ambulante geestelijke hulpverlening (Riaggs). Uit haar begripskeuze blijkt een focus 
op klachtpresentatie in plaats van op zelfpresentatie, vanuit een meer conversatie-analy-
tische aanpak. Anders dan De Swaan richtte zij haar blik expliciet op eventuele sekse-/
specifieke patronen in de herformulering van de klachten door de hulpverlener. Mensen 
die zich aangemeld hadden met klachten die het label depressie kregen, vormen een be-
langrijke subgroep in haar analyse. Zij reconstrueert twee herformuleringsstrategieën bij 
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de intakers: een meer therapeutisch georiënteerde (die de cliënten uitnodigt om zelf hun 
problemen onder woorden te brengen) en een meer medisch georiënteerde (die meer het 
karakter heeft van het inwinnen van informatie, uitsluitend bedoeld om een diagnose te 
stellen). Het is niet duidelijk of de strategie samenhangt met sekse van de hulpverleners, 
aangezien De Boer dat niet in haar analyse heeft betrokken (De Boer 1994, p. 21). Ook 
van de kant van de cliënten ziet zij twee patronen, die daarentegen wel nauw samenhan-
gen met sekse. Vrouwen presenteerden meer problemen in de omgang met anderen, man-
nen meer op het gebied van het werk. Vrouwen vertelden daarbij meer over de gevoelens 
waarmee die problemen gepaard gaan, mannen beperkten zich tot het noemen van de 
problemen. “Women relate, men report” dus, zoals ook Wodak eerder al aantoonde (Wodak 
1981). 

De Boer concludeert dat, ongeacht de strategie die hulpverleners tijdens het intake-
gesprek hanteren, de initiële klachten van mannen zowel als vrouwen omgeformuleerd 
worden tot een probleem dat in henzelf schuilt, of dit nu benoemd wordt als onzekerheid 
of moeite met grenzen stellen, dan wel als een depressief karakter. De relationele context 
waar vrouwen vaker naar verwijzen wordt door hulpverleners naar de achtergrond ge-
schoven en in de herformuleringen komen termen als stemming of andere in de persoon 
zelf gelegen aspecten op de voorgrond te staan. Bij mannen sluiten de herformuleringen 
door de therapeut directer aan op hun wijze van klachtpresentatie, waarin de problemen 
meer als innerlijke tekortkomingen worden gebracht. De Boer maakt hieruit op dat sekse 
een belangrijke rol speelt tijdens het diagnostisch proces (Ibid., p. 135). 

Haar argumentatie heeft mij echter niet geheel overtuigd. Dat mannen en vrouwen 
verschillen in de manier waarop zij hun klachten presenteren wordt wel duidelijk gemaakt, 
maar een seksespecifiek interpretatiepatroon aan de kant van de hulpverleners niet. Een 
fundamentele tekortkoming is dat De Boer nergens de therapeutische rationaliteit ver-
meldt die bij de totstandkoming van een diagnostisch oordeel een rol speelt: daar kijkt 
men naar problemen voor zover mensen er zelf een aandeel in hebben. Andere problemen 
worden elders behandeld (De Swaan et al. 1979). Geen wonder dus dat bij zowel mannen 
als vrouwen gezocht wordt naar elementen in hun persoonlijkheid die bij de totstand-
koming van hun problemen een rol spelen, ook al geven vrouwen meer dan mannen aan 
dat de problemen in de relaties met anderen naar voren komen. Onbegrijpelijk is dan ook 
haar conclusie dat therapeuten “(…) veronderstellen dat vrouwen niet over zoiets als een 
persoonlijkheid beschikken” (Ibid., p. 134). Sekse zou wel degelijk een rol kunnen spelen 
bij de totstandkoming van de diagnose, maar op welke wijze dat eventueel gebeurt, wordt 
uit dit onderzoek niet voldoende duidelijk.  

De conclusie van dit literatuuroverzicht luidt dat er theoretisch zowel als empirisch 
goede gronden bestaan om te veronderstellen dat cliënten ook al tijdens hun intakege-
sprekken de indruk die zij op hun therapeut maken bewust of onbewust manipuleren. Het 
is, zeker in een face-to-facesituatie, onmogelijk om niet te communiceren (Watzlawick 
et al. 1972) en dus is het onvermijdelijk dat je een indruk maakt op je gesprekspartner. 
Mensen beseffen dit ook. Zij zullen een zeker decorum moeten en willen bewaren en dat 
betekent dat zij, voor zover het in hun macht ligt, zullen proberen om zich voor te doen 
als iemand die hulp nodig heeft, zonder daarbij als ‘te ver heen’ voor ambulante hulp te 
worden gezien. 

De resultaten van deze analyse komen verderop in de hoofdstukken 9 tot en met 12 
aan de orde. Hier volgt nu bij wijze van afronding van het overzicht van de onderzoeksli-
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teratuur een korte dramaturgische schets van de bestudeerde situatie: het toneel waarop de 
gesprekken tussen ‘de acteurs’ (patiënten en psychoanalytici) plaatsvinden.

6.2 Zelfpresentaties tijdens het indicatie-onderzoek: 
 een preview 

Een klacht van aanhoudende somberheid vraagt om een uitleg als redelijk, begrijpe-
lijk, in proportie of niet. Bij zo’n uitleg spelen de subjectieve beleving van de patiënten, de 
manier waarop zij dit communiceren evenals de manier waarop de hulpverleners dit in-
terpreteren een rol. Om te onderzoeken hoe zo’n co-constructie tussen patiënt en profes-
sional eruit ziet, hoe die eventueel samenhangt met gender en mogelijk verandert, wordt 
in dit onderzoek nagegaan hoe psychoanalytici in de loop van zo’n vijftig jaar de manier 
van zelfpresentatie van hun neerslachtige patiënten hebben beschreven. Analytici kijken 
en luisteren naar deze patiënten en geven zowel van gedrag en houding als van wat zij te 
berde brengen een indruk in hun verslag. Deze interactiesituatie laat zich goed beschrijven 
vanuit een dramaturgisch perspectief.  

Patiënten en analytici ontmoeten elkaar in een één-op-éénsituatie in de spreekka-
mer van de analyticus op het Psychoanalytisch Instituut dan wel bij de analyticus thuis. 
De spreekkamer is de frontstage waarop de performances van beide partijen plaatsvinden. 
Beide gesprekspartners zitten in een stoel en hebben een face-to-facecontact. De analytici 
stellen de vragen en maken tijdens de gesprekken veel aantekeningen van de antwoorden 
die de patiënten geven, blocnote op de knie; een taperecorder wordt zelden gebruikt. De 
gesprekken duren meestal drie kwartier en er zijn veelal drie of vier gesprekken nodig om 
alle benodigde informatie te vergaren. 

Analytici vervullen in deze situatie een driedubbele rol van regisseur, acteur en pu-
bliek. In Goffmans termen zijn zij te beschouwen als een professioneel team waarvan de 
leden afzonderlijk de interactie aangaan met hun patiënten. Dit team is effectief in het 
beperken van de communicatie met de patiënten en van de informatie die zij verschaf-
fen over wat hen te wachten staat tijdens het indicatie-onderzoek. Zij zijn gebonden aan 
professionele morele standaarden als zo onbevooroordeeld mogelijk proberen te luisteren, 
vertrouwelijke behandeling en respectvolle bejegening. Dit laatste krijgt onder andere 
vorm door middel van het ritueel handen schudden aan begin en eind van elk gesprek. 
Bovendien zijn deze teamleden zeer getraind in het aflezen en interpreteren van de expres-
sions given off (zoals blijkt uit gezichtsuitdrukkingen, stembuigingen, gebaren, manier van 
kleden en ander non-verbaal gedrag) van de patiënten. Dat interpreteren geschiedt vanuit 
een psychoanalytisch kader wat inhoudt dat de moeilijkheden waarvoor patiënten hulp 
zoeken, gezien worden in psychodynamisch en psychogenetisch perspectief.1 Analytici 
hebben daarbij oog voor de manier waarop patiënten zich presenteren. Zij letten op de 
bereidheid tot het tonen van onder andere vertrouwen, introspectie, ziekte-inzicht en 

1 Psychodynamisch wil zeggen dat men het bestaan veronderstelt van een gelaagde, deels onbewuste psychische 
wereld waarin motieven, verlangens, impulsen enerzijds en normen en waarden anderzijds een krachtenspel 
vormen. Het feitelijke gedrag is een min of meer geslaagd compromis daarvan. (Stroeken et al. 2000, p. 166) 
Psychogenetisch wil zeggen dat de vroege kinderontwikkeling als bepalend wordt beschouwd voor het vol-
wassen karakter (Schalkwijk 2006, p. 90 en 92). 
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beheerste emoties en zij interpreteren dit als persoonlijkheidskenmerken. De analytici zijn 
in deze gesprekken nog geen hulpverlener, maar vervullen de rol van ‘onderzoeker’. Het 
gesprek is een bijzonder soort selectiegesprek. Het dient om na te gaan of de betreffende 
cliënt geschikt is voor de behandelingen die het NPI kan bieden: psychoanalytische behan-
delingen, van kortdurend tot langdurend en intensief (zie hiervoor het volgende hoofdstuk 
7). Patiënten presenteren hun problemen en zichzelf; analytici observeren, selecteren en 
duiden en al doende presenteren ook zij zichzelf als professional. Backstage overleggen de 
analytici met elkaar over hun patiënten en in gezamenlijk overleg komen zij tot een defi-
nitie van de situatie in de vorm van een diagnose en een behandelindicatie.

Patiënten betreden de frontstage in de rol van hulpvrager. Zij komen naar het 
Psychoanalytisch Instituut met een wankel zelfbeeld. Vaak hebben ze een veelheid van 
meer of minder diffuse problemen waaronder neerslachtigheid en weten zelf niet meer 
hoe ze zich adequaat in hun sociale ontmoetingen moeten opstellen. Ze voelen zich on-
zeker over hun identiteit, maar tijdens de indicatiegesprekken moeten ze toch in staat zijn 
zichzelf te presenteren: 

“(…) patients come to psychotherapy in a state of demoralization – their way of 
making sense of their world no longer works, leaving them disillusioned and despai-
ring. (… ) They come to therapy to examine their flaws and damaged sense of self” 
(Farber 2006, p. 60).

Het karakter dat zij hier presenteren is dat van de hulpbehoevende cliënt; alle pretenties 
om iemand anders te zijn moeten zij op zijn minst daar ondergeschikt aan maken. Dit is 
een ongebruikelijke en gecompliceerde opgave. In alledaagse interactiesituaties proberen 
mensen een zo gunstig mogelijk beeld van zichzelf te geven en vol te houden. Bij de gang 
door de toelatingsprocedure op een psychotherapeutisch instituut moeten mensen een 
‘negatieve biografie’ presenteren (De Swaan et al. 1979). Dit kan alleen plaatsvinden onder 
speciale condities zoals die van een professioneel behandelinstituut. Ondanks de bescher-
ming die dit biedt, zal het presenteren van een ontredderd of onbegrijpelijk geworden 
zelf de nodige moeite kosten, waarbij mensen niet kunnen terugvallen op normale routi-
nes. Bovendien beschikken zij meestal niet over precieze informatie over wat er van hen 
verwacht wordt tijdens deze gesprekken en al helemaal niet over de criteria waarop zij 
worden beoordeeld. Hierin verschillen patiënten overigens sterk; degenen die op grond 
van opleiding of omdat zij iemand kennen meer weten van het therapeutisch bedrijf (hun 
publiek) zijn beter geïnformeerd en kunnen proberen hun zelfpresentatie daarnaar te 
plooien. En ook vormen patiënten geen team, maar komen individueel naar het instituut. 
Backstage zijn er geen medeteamleden met wie zij ervaringen kunnen uitwisselen, maar 
zitten zij als min of meer anonieme eenlingen zwijgend in de wachtkamer tot zij geroepen 
worden door hun therapeut. 

Het is duidelijk dat de machtsrelatie tussen patiënt en analyticus een ongelijke is. De 
analytici zijn in interactie met de patiënt in het voordeel, zij bepalen de setting, de on-
derwerpen waarover gesproken wordt, het begin en het einde van het gesprek en maken 
het verslag. Patiënten zijn in die situatie echter niet machteloos. (Zie ook Nicolai 1998, p. 
139). Tijdens deze eerste onderzoeksgesprekken wordt lang niet alles verteld: 
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We all construct our identities. We all have parts of ourselves that we like to feature 
in our self-presentation and ‘shadows’ (Jung) that we strive to deny. We are all a 
combination of honest or semihonest reporting and self-serving storytelling, of various 
degrees of revealing and concealing. Our selves partly consist of the compromises we 
make between these contrasting states. These compromises, born of the ever-present 
conflict between disclosure and self-concealment, inevitably play out in psychotherapy 
(…). (Farber 2006, p. 201) 

Het is onvermijdelijk dat ook in deze situatie patiënten de indruk die zij op de onderzoe-
kende analytici maken, proberen te beïnvloeden. Wat zij in de spreekkamer over zichzelf 
vertellen heeft een andere kleur en inhoud dan wat zij tijdens een sollicitatiegesprek, tij-
dens een date of op Hyves over zichzelf naar voren brengen. Enige vorm van strategisch 
zelfmanagement van de kant van de patiënt in de spreekkamer van de analyticus moet dan 
ook hier worden verondersteld. 

Het toneel en de spelers (tevens elkaars publiek) zijn hiermee geschetst. Wat zich 
tussen hen afspeelt is onderwerp van de empirische analyses uit de hoofdstukken 9, 10, 
11 en 12.





Om de inhoud van de patiëntendossiers op zijn waarde te kunnen schatten is het 
nodig eerst de institutionele context te beschrijven waarbinnen deze dossiers tot 

stand komen en worden gebruikt en de veranderingen die daarin gedurende de periode 
1950-2000 optreden. Hierin zijn diverse aspecten van belang: de organisatorische ontwik-
keling die het instituut in die periode heeft doorgemaakt, de mensen die daar voor hulp 
aankloppen, de selectieprocessen die vervolgens plaatsvinden (wie wordt geschikt geacht 
voor de therapieën die dit instituut aanbiedt en wie niet), de behandelingen die worden 
gegeven en de behandelaars. De beschrijving hiervan is gebaseerd op de jaarverslagen, 
ondernemingsplannen, website en brochures van het betreffende behandelinstituut, inter-
views met enkele behandelaars en wetenschappelijke literatuur over dit instituut en over 
de ambulante hulpverlening in Nederland in het algemeen. Achtereenvolgens komen aan 
de orde de instituutsgeschiedenis, de patiënten, de psychoanalytici en het toelatingsonder-
zoek. Dit hoofdstuk wordt afgesloten met een korte samenvatting.

 7
Het Instituut 
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7.1 Geschiedenis

De institutionele omgeving wordt gevormd door het Nederlands Psychoanalytisch 
Instituut dat in 1993 ontstond uit twee al langer bestaande psychoanalytische instituten in 
Amsterdam en in Utrecht. De oudste van de twee, het Psychoanalytisch Instituut (PAI), 
werd in 1946 in Amsterdam opgericht. Het andere is veel jonger: het Psychoanalytisch 
Instituut Utrecht (PIU) werd opgericht in 1983. De behandelingen vonden in Utrecht tot 
begin jaren tachtig plaats binnen het Instituut voor Medische Psychotherapie (IMP). Na 
het opgaan van het Utrechtse IMP in het RIAGG werden de psychoanalytische behande-
lingen ondergebracht in het PIU.

Het NPI1 is overwegend een behandelinstituut en daarnaast is het een opleidings-
instituut waar nieuwe analytici het vak leren. Tevens heeft het een onderzoeksfunctie, 
waarbij zelfstandig of in samenwerking met Nederlandse universiteiten onderzoek wordt 
uitgevoerd naar onder meer de effectiviteit van de psychoanalyse en naar de indicatiestel-
ling. Deze drieledige doelstelling is sinds 1946 niet essentieel veranderd, zij het dat het 
bij de oprichting van de Amsterdamse vestiging expliciet ook de bedoeling was de be-
handeling bereikbaar te maken voor ‘mindervermogenden’. Deze doelstelling werd vanaf 
1965 door de instelling van het stelsel van collectieve vergoedingen voor psychotherapie 
overbodig. Later, sinds begin jaren tachtig, zijn onder invloed van de vorming van Riaggs 
en recentelijk de introductie van marktwerking in de zorg de doelstellingen weer uitge-
breid. Het wetenschappelijk onderzoek is belangrijker geworden en de ondersteuning van 
de regionale psychoanalytische behandelcapaciteit en public relations zijn erbij gekomen 
(Ondernemingsplan 2000-2005; Ondernemingsplan 2006-2010). 

De psychoanalytische behandeling (zowel de psychoanalyse als de psychoanalytische 
psychotherapie)2 is een ambulante, individuele, langdurige en (in geval van de psychoana-
lyse) hoogfrequente behandeling voor mensen met vrij ernstige, chronische problemen 
op meerdere levensterreinen. Kenmerkend is dat men probeert om onbewuste intrapsy-
chische processen zodanig te bewerken dat patiënten in hun dagelijks leven weer beter 
kunnen functioneren. Ondanks dit gemeenschappelijke theoretische uitgangspunt ver-
schillen de psychoanalyse en de psychoanalytische psychotherapie in setting, frequentie en 
techniek. De psychoanalyse is de klassieke bankanalyse, waarbij patiënten vier tot vijf keer 
per week drie kwartier op de sofa liggen, terwijl de analyticus of analytica daarnaast, net 
buiten het zicht van de patiënt, op een stoel plaats neemt. De liggende positie is bedoeld 
om patiënten (analysanten) zo veel mogelijk in staat te stellen zich over te geven aan hun 
(soms in eigen ogen beschamende of onzinnige) gedachten, herinneringen en gevoelens, 
zonder zich daarbij te laten beïnvloeden door bijvoorbeeld de gezichtsuitdrukkingen van 
de behandelaar. Een bankanalyse duurt gemiddeld vijf jaar. Bij de minder frequente psy-
choanalytische psychotherapie daarentegen zitten patiënten meestal eenmaal per week 
drie kwartier tegenover de analytisch therapeut. Ook psychoanalytische psychotherapie 

1 De naam NPI wordt gebruikt als algemene aanduiding voor zowel het psychoanalytisch instituut in Am-
sterdam als in Utrecht. Waar het alleen de geschiedenis van de Amsterdamse vestiging betreft, wordt dat 
expliciet vermeld.

2 Een derde behandelingsvorm: de steunende behandeling wordt in het kader van dit onderzoek buiten 
beschouwing gelaten. Het betreft een therapievorm die ook door het NPI wordt aangeboden en het is de 
vraag of deze tot de psychoanalytische behandelingen behoort. De Jonghe beweert van wel, maar er bestond 
eind jaren 80 onder analytici geen overeenstemming over. (De Jonghe 1987).
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heeft als doel de patiënt door doorleefd inzicht in zichzelf in staat te stellen zich te be-
vrijden van irrationele en zelfbeperkende gedachten, gevoelens en gedragingen, maar de 
therapeut stuurt hier meer dan bij de bankanalyse. Deze behandeling duurt één à twee 
jaar. Inmiddels bestaan er bij het NPI naast deze twee methodieken ook andere en korter 
durende behandelvormen, en richt men zich op specifieke groepen zoals baby’s en peuters, 
adolescenten, ouderen en migranten (Ondernemingsplan 2006-2010).

De naoorlogse geschiedenis van het NPI wordt getekend door twee hoofdlijnen: 
enerzijds een langdurige twist over de opleiding tot analyticus en anderzijds de invloed 
van de verzorgingsstaat. Voor een goed begrip van de patiëntendossiers is het niet nodig 
in te gaan op de conflictueuze geschiedenis van de psychoanalytische opleiding. De ge-
schiedenis van de collectieve vergoedingen daarentegen is wel van belang, omdat het van 
directe invloed is op veranderingen in de toestroom van cliënten.

Collectieve vergoedingen
Als behandelinstituut deint het NPI vanaf de oprichting in 1946 tot nu mee op de 

golfbewegingen van de verzorgingsstaat. In de jaren veertig en vijftig moesten patiënten 
de behandeling zelf betalen, ook al deed men in Amsterdam moeite om het ook minder 
draagkrachtigen mogelijk te maken een psychoanalyse te ondergaan. Dit was in de tijd 
van voor de collectieve vergoedingen alleen mogelijk door extra fondsen aan te trekken, 
door particuliere giften en door analytici te verzoeken tegen een laag honorarium te wer-
ken (De Nobel 1991). Dit had een lange wachtlijst tot gevolg. Men raadde weliswaar veel 
mensen een psychoanalyse aan, maar tegelijkertijd waren er te weinig behandelplaatsen 
voor hen beschikbaar. De jaarverslagen spreken tot halverwege de jaren zestig over de 
wachtlijstproblematiek als een urgent probleem. Deze wachtlijst verdween toen analytici 
terughoudender werden in het geven van een psychoanalyse-advies en toen zij, als ge-
volg van de nieuwe mogelijkheid tot vergoeding van behandelingen door de Algemene 
Bijstandswet (ABW) vanaf 1965 meer patiënten konden aannemen. Deze ABW werd in de 
jaren zeventig opgevolgd door de Algemene Arbeidsongeschiktheidwet (AAW) en vanaf 
1980 door de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). De grotere toegankelijk-
heid van de geestelijke gezondheidszorg had, in combinatie met een toegenomen neiging 
onder de bevolking om bij psychische problemen professionele hulp in te schakelen, in 
de hele ambulante geestelijke gezondheidszorg een sterke groei van vraag en aanbod tot 
gevolg (Brinkgreve 1984; De Nobel 1991; Sociaal Cultureel Planbureau [SCP] 1998), 
waarvan ook het NPI, zeker tot in de jaren tachtig en in mindere mate ook daarna kon 
profiteren. Deze publieke financiering van de psychoanalyse (Nederland nam hiermee in 
vergelijking met het buitenland een unieke positie in) bracht echter vanaf het eind van 
de jaren zeventig ook een toenemende overheidsbemoeienis met zich mee. (Brinkgreve 
1984). In de Amsterdamse geestelijke gezondheidszorg als geheel vonden in de naoorlogse 
periode ook onderlinge terreinafbakeningsprocessen plaats, waarbij de clientèle die het 
minst over zelfreflectieve en verbale vermogens beschikte steeds meer terecht kwam bij de 
Amsterdamse Gemeentelijke Gezondheidsdienst, terwijl degenen die het meest begiftigd 
waren met deze vormen van cultureel en sociaal kapitaal door het PAI werden aangetrok-
ken. (Akkermans 2006; Brinkgreve et al.1979). Het NPI richtte zich weliswaar bij haar 
oprichting ook op mensen die niet in staat waren een psychoanalytische behandeling uit 
eigen zak te betalen, maar van meet af aan waren het vooral de (wellicht niet erg welvaren-
de) hogere professionals die door het NPI werden aangetrokken. Sinds de invoering van 
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de collectieve vergoedingen waren het niet de arbeiders en de kantoor- of winkelmeisjes, 
maar de studenten die in groten getale de weg naar het NPI weten te vinden (zie Grafiek 
7.3). Hieruit kan worden geconcludeerd dat het NPI vooral een hoogopgeleide clientèle 
aan zich wist te binden. 

Het voortbestaan van het Amsterdamse psychoanalytisch instituut leek na een peri-
ode van gestage expansie sinds eind jaren zeventig regelmatig op het spel te staan. In 1980 
werd het jaarverslag voorzien van het motto ‘to be or not to be, that is the question’, in 
2003 droeg het de titel ‘Het roer recht in zwaar weer’. Het werd achtereenvolgens be-
dreigd door wegvallende overheidssubsidie voor de opleiding (in 1977 werd de helft van 
die jaarlijkse subsidie geschrapt), in 1988 door een gedwongen overheveling van een groot 
deel (75 procent) van de patiëntenzorg naar de Riaggs, later door beperkingen van het 
verzekeringsstelsel (er dreigde een maximale duur van vijftig zittingen vergoed te worden, 
maar de psychoanalyse werd daar onder voorwaarden van uitgezonderd) en recenter door 
de marktwerking en dus noodzaak tot concurrentie met kortdurende en dus goedkopere 
behandelvormen. (De Nobel 1991; Ondernemingsplan 2006-2010). De meest recente 
ontwikkeling is het uit het basispakket schrappen van de vergoeding voor de langdurige 
bankanalyse. Van deze tot nu toe meest ingrijpende maatregel zijn de consequenties voor 
het NPI, ook opleidingsinstituut immers, op dit moment nog niet te overzien. 

Dossiervorming
Een behandelinstituut dat onderhevig is aan controle door overheid en verzeke-

ringsinstanties is voortdurend gedwongen zijn legitimiteit te bewijzen. Dat doet het ener-
zijds door het verrichten van onderzoek naar de effectiviteit van de behandelingen die 
het aanbiedt. Ook hierin kent het NPI een tumultueuze geschiedenis (Gomperts 2004). 
Recentelijk wordt geëist dat de effectiviteit van de behandelingen in een gerandomiseerd 
effectonderzoek ondubbelzinnig is aangetoond. Voor de langdurige psychoanalyse is een 
dergelijk opgezet onderzoek geen gemakkelijke zaak, maar het ontbreken van dit soort 
evidence based resultaten is het NPI desalniettemin inmiddels duur komen te staan: de 
klassieke bankanalyse wordt niet meer vergoed.3 

Een andere methode om de eigen legitimiteit te bewijzen, is het zorgvuldig bijhou-
den van patiëntendossiers. De socioloog Garfinkel beschrijft in een klassiek onderzoek 
naar patiëntendossiers van een kliniek voor ambulante psychotherapie dat deze dossiers 
naast een interne functie ook de externe functie hebben om, zo nodig, de juridische le-
gitimiteit van de kliniek aan te tonen. Zelfs als deze dossiers op een externe onderzoeker 
overkomen als een willekeurig bijeengeraapt rommeltje met omissies en doublures, bevat-
ten zij toch doorgaans zoveel informatie dat zij achteraf door een klinisch goed ingevoerde 
lezer gebruikt kunnen worden om aan te tonen dat hier in overeenstemming met de pro-
fessionele doctrines en ethische richtlijnen is gehandeld (Garfinkel 1967). 

Hoe belangrijk het goed bijhouden van patiëntendossiers is, blijkt uit het onder-
zoek van Enning naar de destijds omstreden behandelmethode van J. Bastiaans. Hij was 
van 1954 tot 1963 directeur van het PAI, vanaf 1964 hoogleraar psychiatrie in Leiden en 
directeur van de universitaire psychiatrische Jelgersmakliniek. Als enige in Nederland had 
hij vanaf 1968 toestemming om patiënten met een ernstig oorlogstrauma met behulp van 

3  Zie de brief van het NPI aan het College van Zorgverzekeraars d.d. 2 maart 2010 naar aanleiding van het 
voornemen de bankanalyse niet meer te vergoeden, zoals gepubliceerd op de website van het NPI(www.
psychoanalytischinstituut.nl ) (aldaar gezien 21 april 2010).
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LSD te behandelen. Hij claimde dat deze behandeling wetenschappelijk bewezen effectief 
was. Hij bleek echter nauwelijks dossiers bijgehouden te hebben van deze patiënten, zodat 
achteraf niet kon worden vastgesteld in hoeverre zijn claim terecht was. Op grond van 
die gebrekkige dossiers is hem eind 1987 de behandelbevoegdheid met LSD ontnomen 
(Enning 2009). Of de patiëntendossiers van het NPI in het algemeen een rommelige dan 
wel een complete documentatie bevatten, is niet na te gaan aangezien voor dit onder-
zoek slechts delen uit de dossiers zijn ontvangen. Die delen waren weliswaar niet altijd 
helemaal compleet, maar zij waren zeker niet rommelig. Er viel ook uit op te maken dat 
vanaf 1965 zowel de intakeprocedure (spreekuur) als de daarop volgende procedure van 
de indicatie-onderzoeken in toenemende mate geprotocolleerd werden. Het NPI gaat er 
prat op dat het door haar ontwikkelde indicatie- en behandelingsprotocol sinds 2004 door 
de overheid landelijk verplicht is gesteld voor alle GGZ-instellingen die psychoanalytische 
behandelvormen aanbieden (Jaarverslag 2004).

De naoorlogse instituutsgeschiedenis vertoont het beeld van een beroepsgroep die 
zich eerst in alle verdeeldheid moest zien te organiseren en vestigen, vervolgens zich onder 
invloed van de verzorgingsstaat goed kon uitbreiden, maar inmiddels door diezelfde ver-
zorgingsstaat wordt gedwongen te fuseren en af te slanken en wordt aangesproken op de 
hoge kosten voor een langdurige en intensieve behandelingsmethode waarvan de effec-
tiviteit niet eenvoudig te bewijzen valt. Het wetenschappelijk aanzien van de psychoana-
lytische theorie is in diezelfde periode sterk gedaald. In Nederland is het voor patiënten 
die dat niet zelf kunnen betalen nog steeds onder bepaalde voorwaarden mogelijk een 
psychoanalytische psychotherapie te ondergaan, maar de klassieke psychoanalyse van vijf 
jaar lang vier of vijf keer per week drie kwartier lang liggend op de bank, is voor het eerst 
sinds 1965 niet meer beschikbaar. Het totale aantal mensen dat in Nederland  anno 2010 
een klassieke bankanalyse ondergaat, is ongeveer zeshonderd, waarvan vierhonderd via het 
NPI. Dat aantal zal nu sterk gaan dalen.

7.2 De patiënten 4

In deze paragraaf wordt een beschrijving gegeven van de mensen die voor hulp 
aankloppen bij het NPI en de groepen waarin zij worden ingedeeld als gevolg van het 
selectieproces dat daar plaatsvindt. (Zie Figuur 7.1). 

Groep 1 betreft alle mensen die om hulp vragen bij het NPI; dit is al een specifieke 
groep, aangezien er veel meer ‘loketten’ zijn of waren waar men hulp kan vragen voor de 
eigen psychische problemen, zoals tot 1978 het  Instituut voor Medische Psychotherapie 
(het IMP), vanaf 1980 het Riagg5, verslavingsklinieken en vrijgevestigde psychiaters of 
psychotherapeuten en na 2000 de Regionale Psychiatrische Centra. Degenen die op basis 
van het spreekuurgesprek niet geschikt lijken voor één van de behandelingen die het NPI 
‘in huis’ heeft worden naar elders verwezen: groep 3. De anderen (groep 2) komen in 

4 De cijfermatige gegevens voor deze paragraaf zijn hoofdzakelijk ontleend aan de jaarverslagen van het  Am-
sterdamse PAI/NPI over de jaren 1955 tot 1999. 

5 Sinds 1 januari 1982 zijn de toen bestaande diverse ‘werksoorten’ (Instituten voor Medische Psychotherapie, 
de Sociaal-Psychiatrische Diensten, de Medisch-Opvoedkundige Bureaus en de Bureaus voor Levens- en 
Gezinsmoeilijkheden) opgegaan in de Regionale Instituten voor Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg. 
(Brinkgreve 1984, p. 312). Vanaf 2000 worden ook deze RIAGG’s onder invloed van de marktwerking weer 
anders georganiseerd en gaan zij geleidelijk op in regionale zorgcentra.
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aanmerking voor een nader indicatie-onderzoek, waarin gedurende een aantal gesprekken 
wordt nagegaan of zij daadwerkelijk geschikt zijn voor een psychoanalytische behande-
ling. Dit indicatie-onderzoek levert een diagnose op (in ieder geval van de persoonlijk-
heid en soms ook van het ziektebeeld) en een behandelindicatie. Groep 2 wordt dus 
weer uitgesplitst in een groep die een psychoanalytische psychotherapie krijgt aangeraden 
(groep4), een groep die een psychoanalyse krijgt aangeraden (groep 6) en een groep die 
een andere behandeling, zoals groepstherapie, een steunend contact of een (dag)opname 
 elders krijgt aangeraden (groep 5). 

In de rest van deze paragraaf over de patiënten worden eerst de spreekuurpatiënten 
beschreven (groep 1) en daarna de patiënten die het indicatie-onderzoek hebben onder-
gaan (groep 2). 

Nieuwe aanmeldingen: 
patiënten op het spreekuur (groep 1)

Aantallen en sekse 
Aanvankelijk meldden zich in de jaren vijftig bij de Amsterdamse vestiging zo’n  

honderdveertig patiënten per jaar. In de loop van de jaren zestig en sterker nog in de jaren 
zeventig steeg dit naar zeshonderd nieuwe aanmeldingen, maar mede door de instelling 
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Figuur 7.1: Patiëntengroepen binnen het NPI
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van Riaggs daalde dit vanaf 1980 naar een gemiddelde van iets meer dan vierhonderd. 

Tot halverwege de jaren zeventig meldden zich iets meer mannen dan vrouwen aan, maar 
vanaf 1975 zijn de vrouwen steeds in de meerderheid (Zie Grafiek 7.1). Sinds 1967 wor-
den er ook kinderen in behandeling genomen en bij de kinderen zijn de jongens in de 
meerderheid.

Leeftijd 
De gemiddelde leeftijd van alle nieuw aangemelde patiënten ligt vrij constant rond 

de dertig jaar, maar het accent ligt vanaf 1980 sterker op de dertigers dan op de twintigers 
die voor die tijd de grootste categorie vormen. De groep veertigers stijgt geleidelijk sinds 
begin jaren zeventig. Kinderen en scholieren enerzijds en vijftigplussers anderzijds blijven 
door de jaren heen de kleinste categorieën, maar nemen wel iets toe (Zie Grafiek 7.2 in 
Bijlage 5).

Beroep
Tussen 1951 en 1996 worden de beroepen van de nieuw ingeschreven volwassen 

patiënten (vijftien jaar en ouder) in de jaarverslagen vermeld, maar de indeling daarvan 
verandert nogal eens. Zo hanteerde men in de jaren vijftig nog de categorieën ‘diverse 
mannelijke beroepen (journalisten, technisch adviseurs)’ en ‘diverse vrouwelijke beroepen 
(assistentes bij wetenschappelijk werk, tandarts etc.)’, die vanaf 1966 worden samengeno-
men onder de kop ‘diverse beroepen’ zonder nadere sekseverdeling. 

In 1987 is er geen beroepentabel, een jaar later verschijnt die wel weer, maar nu wor-
den academici, hoger opgeleide professionals en ‘kunstenaars’ samengenomen. Na 1996 
worden beroepen niet meer in de jaarverslagen vermeld. Grafiek 7.3 laat twee grotere 
ontwikkelingen zien: enerzijds dalen de geschoolde en ongeschoolde arbeiders van zo’n 
20 procent in de jaren vijftig tot slechts enkele procenten in de jaren negentig. Anderzijds 
zien we dat zich bij het PAI vooral de hoger opgeleiden aanmelden: studenten, academici 
en hogere professionals.6  Tot aan het eind van de jaren zeventig vormen de studenten 
de grootste groep, daarna zijn dat de afgestudeerden: academici en professionals met een 
HBO-opleiding. Dit komt overeen met de ontwikkeling in de leeftijden, waar de dertigers 
gaan prevaleren boven de twintigers.

Een verklaring voor dit beeld van en de ontwikkeling in de groep mensen die zich 
bij het PAI aanmeldt, is niet eenvoudig te geven. Het is een gecompliceerd proces waar-
op veel invloeden werkzaam zijn. Het is aannemelijk dat deze trend deels het gestegen 
opleidingsniveau onder de bevolking als geheel weerspiegelt. Ook is de ontwikkeling 
te zien als het effect van de terreinafbakening die in deze beroepsgroep plaatsvond: het 
PAI moest zich met zijn eigen expertise profileren tegenover de zich sterk uitbreidende 
sector van verschillende nieuwe methoden van psychotherapie in de jaren zeventig. Zo 
moest het in de Amsterdamse ‘markt van zorg en welzijn’ tot 1977 vooral concurreren 
met het Amsterdamse Instituut voor Medische Psychotherapie (het IMP). En met zijn op 
 introspectie, verbale begaafdheid en relationele vermogens gebaseerde behandelingsme-
thodiek was het wellicht vooral aantrekkelijk voor hoger opgeleiden (zie ook Brinkgreve 

6  De grote verschillen in 1974 zijn voornamelijk veroorzaakt door een nauwkeuriger registratie; de daling 
van het aantal studenten is volgens deze bron (Jaarverslag 1974) wel betrouwbaar.
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et al. 1979). Er vonden in deze jaren structurele herverdelingen tussen de verschillende 
zorginstellingen plaats. Zo verdwenen bij de Amsterdamse GGD geleidelijk alle hoger op-
gelei den en bestond hun clientèle na verloop van tijd uitsluitend uit mensen die nergens 
anders meer terecht konden (Akkermans 2006).

Sociaaleconomische status
Het is, zo wordt in de jaarverslagen vermeld, lastig om een juiste inschatting te ma-

ken van de sociaaleconomische status van de nieuw ingeschreven patiënten. Vooral voor 
vrouwen en studenten is dit niet altijd duidelijk, omdat hun status vaker verweven is met 
die van hun man of ouders. Van 1974 tot 1986 deelt men de patiënten op basis van de 
beroepen grofweg in naar sociale positie en onderscheidt dan een lagere klasse, lagere 
middenklasse, hogere middenklasse en hogere klasse. Deze beperkingen in aanmerking 
genomen kan worden geconcludeerd dat de nieuw ingeschreven patiënten grotendeels uit 
de hogere middenklasse afkomstig zijn (zie Grafiek 7.4).

Het algemene beeld van de mensen die voor hulp aankloppen bij het NPI is dus dat van 
een groep hogere professionals (al dan niet in opleiding) die tussen de twintig en veertig 
jaar oud zijn, overwegend afkomstig uit de hogere middenklasse. Studenten vormen een 
belangrijk, maar afnemend deel van deze populatie. Het aandeel vrouwen overschrijdt 
begin jaren zeventig dat van de mannen en neemt sindsdien licht toe.

Grafiek 7.1 Ontwikkeling aantal nieuw ingeschreven patiënten, naar sekse,  
  alle leeftijden (absolute aantallen)
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Vergelijking met andere patiëntengroepen in de GGZ
In hoeverre de groep spreekuurpatiënten van het PAI/NPI verschilt van de groep die in 
de ambulante geestelijke gezondheidszorg als geheel als patiënt geregistreerd staat, valt 
moeilijk uit te maken. Voor de periode tot en met 1975 kan een vergelijking gemaakt 
worden met het Amsterdamse IMP waarmee het PAI samenwerkte. Het Amsterdamse 
IMP ging in 1978, vlak voor de Riagg-vorming failliet. De clientèle van beide instituten 
vertoont enige overeenkomst: beide kennen bij de nieuw aangemelde patiënten een over-
vertegenwoordiging van studenten en een ondervertegenwoordiging van huisvrouwen en 
laaggeschoolde arbeiders (Van Lieshout & De Ridder 1991, p. 24), zij het dat dit voor de 
hulpzoekers bij het PAI nog sterker het geval is. In de jaren van expansie als gevolg van de 
collectieve vergoedingen voor psychotherapie tot het laatste
jaar waarin er gegevens zijn gepubliceerd over de beroepsgroepen bij het IMP (1966-1975) 
maken huisvrouwen, arbeiders (geschoold en ongeschoold) en lager opgeleid dienstverle-
nend personeel gemiddeld 41 procent uit van de clientèle van het IMP tegen 29 procent 

Grafiek 7.3 Ontwikkeling beroepen nieuw ingeschreven patiënten (15 jaar en ouder) 
   in percentages van het jaartotaal

Legenda: Studenten: studenten en scholieren. Hogere professionals: maatschappelijk werkers, le-
raren en onderwijzers, verpleegkundigen, artsen, specialisten, hogere leidinggevenden, juris-
ten, wetenschappelijk medewerkers en onderzoekers Arbeiders: arbeiders, ambachtslieden, 
technici, zakenlieden, assistentes, agrarische beroepen en diverse andere. Dienstverlenende 
beroepen: kantoor- en winkelpersoneel; vertegenwoordigers; dienstverlening zorg. Overig: 
huisvrouwen/-mannen, geen beroep, onbekend en niet in te delen. (NB: over 1987 zijn geen 
cijfers over beroepen bekend)
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van het PAI. Academici, studenten en scholieren maken bij het IMP in die periode 28 
procent uit tegen 53 procent gemiddeld bij het PAI. (Brinkgreve et al. 1979, p. 150 en 
Jaarverslagen 1966-1975 van het PAI). 

In de sekseverdeling vertoont de clientèle meer overeenkomst: er melden zich in die 
periode bij beide instituten ongeveer evenveel mannen als vrouwen aan (50 procent vrou-
wen bij het PAI tegen 55 procent vrouwen bij het IMP) (Van Lieshout & De Ridder 1991, 

p. 25 en Jaarverslagen PAI 1966-1975). In de jaren daarna stijgt het percentage vrouwen dat 
zich bij het PAI aanmeldt licht van 54 procent in 1980 tot 59 procent in 1999. 
Over de cliënten in de ambulante GGZ als geheel in de jaren tachtig wordt geconstateerd 
dat degenen met een maatschappelijke achterstandspositie (geen werk, weinig opleiding, 
geen eigen inkomsten) en vrouwen een groter risico lopen om (ambulant) patiënt te 
worden en te blijven (Vereijken & Bauduin 1992). In een recenter overzicht over de jaren 
negentig wordt geconstateerd dat steeds meer vrouwen en steeds meer jongeren  (20-44 
jaar)  bij de ambulante hulpverlening terechtkomen (Jaarboek Geestelijke Gezondheidszorg 
1998).  Nu is de sector van de ambulante geestelijke gezondheidszorg een breed terrein 
dat onder meer de Riaggs, de Consultatiebureaus voor Alcohol en Drugs en de vrijgeves-
tigd psychotherapeuten omvat, die elk hun eigen clientèle hebben. We kunnen op grond 
hiervan echter wel stellen dat het NPI bezocht wordt door een groep die naar opleiding 

Grafiek 7.4 Sociale status nieuw ingeschreven patiënten in procenten van het 
  jaarlijks totaal aantal nieuw ingeschreven patiënten, 1976-1986



99

Het Instituut 

en naar sociaal economische herkomst als een elite aan te duiden valt; naar leeftijd en sekse 
wijkt deze groep niet af van de cliënten in de ambulante sector als geheel.

Onderzochte patiënten: 
patiënten voor het indicatie-onderzoek (groep 2)

De beschrijvingen betroffen tot nu toe àlle patiënten die zich bij het NPI aanmeldden. 
Zij doen dit, veelal verwezen door hun huisarts of een eerdere psychotherapeut, door op 
afspraak op het spreekuur te verschijnen alwaar zij een reeks vragen en een paar vragen-
lijsten voorgelegd krijgen en waar zij de redenen voor hun verzoek om hulp uiteen kun-
nen zetten. Dit duurt doorgaans drie kwartier. De zo verzamelde gegevens worden door 
de spreekuurstaf (ingesteld sinds 1973) besproken en daar wordt uitgemaakt of iemand in 
aanmerking komt voor een meer diepgaand onderzoek. In dat indicatie-onderzoek wordt 
vervolgens nagegaan of iemand geschikt is voor een psychoanalytische behandeling en 
zo ja, welke precies en komt men tot een diagnose. Dit betekent dat de spreekuurstaf een 
eerste selectie maakt en dat daaruit de indicatiestaf vervolgens een tweede maakt. Wordt 
aanvankelijk het overgrote deel van de nieuw aangemelde patiënten geschikt bevonden 
voor een nader indicatie-onderzoek, halverwege de jaren zestig, met de stijgende toeloop, 
wordt men selectiever. Mensen met problemen waarvoor een psychoanalytische behande-
ling niet geschikt wordt gevonden (momenteel opgevat als onder andere ernstige versla-
vingsproblematiek, ernstige psychiatrische stoornissen en vormen van zelfbeschadigend 
gedrag) worden meteen doorverwezen.7 De strengere selectie is mede ingegeven door de 
wachtlijstproblematiek waarover de jaarverslagen tot halverwege de jaren zestig schrijven 
als een ‘urgent probleem’. Deze widening en daarna weer narrowing scope van de indicatie-
stelling loopt overigens min of meer synchroon met internationale theoretische ontwik-
kelingen, waarin aanvankelijk (jaren vijftig) wordt bepleit dat een psychoanalyse geschikt 
is voor iedere aandoening met een belangrijke emotionele component in haar ontstaans-
geschiedenis. Dit wordt in Nederland door Kuiper in 1968 en later in het Angelsaksische 
gebied ook door anderen bestreden: niet alleen ziektebeelden zouden bepalend zijn voor 
de geschiktheid, ook de persoonlijkheid van de patiënt en de match tussen patiënt en 
behandelaar (Poslavsky 1993). 
Het jaarlijks percentage indicatie-onderzoeken op het totaal aantal nieuw ingeschreven 
patiënten daalt dan ook aanzienlijk van 99 in 1960 tot 14 in 1995.8 (Zie Tabel 7.1).

De groep die wel nader onderzocht wordt op haar geschiktheid voor een psycho-
analytische behandeling wordt uiteindelijk ook weer uitgesplitst in een groep die een 
psychoanalyse aangeraden krijgt (de kleinste groep, gemiddeld over de periode 1955-1995 
circa 23 procent van de onderzochten), een groep die een psychoanalytische psychothe-

7 Contra-indicaties ontleend aan de website van het NPI (www.psychoanalytischinstituut.nl)

8  Voor dit percentage is uitsluitend gekeken naar het aantal nieuw ingeschreven patiënten (volwassenen) per 
jaar en het aantal verrichte indicatie-onderzoeken in datzelfde jaar. Het is niet zo dat de gestelde indicaties 
exact betrekking hebben op de nieuwe patiënten van datzelfde jaar; daarvoor duren de procedures te lang 
en gaan onvermijdelijk over de jaargrenzen heen. Hoezeer het aantal indicatie-onderzoeken kan na-ijlen bij 
het aantal nieuwe aanmeldingen blijkt uit het volgende voorbeeld over het jaar 1965: in dat jaar werden 152 
indicatie-onderzoeken afgesloten, waarvan 67 betrekking hadden op patiënten die zich het jaar daarvoor 
hadden aangemeld. Van de 202 nieuwe aanmeldingen uit 1965 kregen slechts 85 mensen nog datzelfde jaar 
te horen welke behandeling voor hen het meest geschikt werd gevonden. (Jaarverslag 1965). 
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rapie geadviseerd wordt (sinds circa 1974 verreweg de grootste groep, gemiddeld circa 40 
procent) en een groep waarvoor een andere behandelingsvorm de meest geschikte wordt 
geacht (aanvankelijk de grootste groep, maar sinds 1974 sterk gedaald, gemiddeld circa 37 
procent). (Zie Grafiek 7.6).

De scherpe daling in het percentage adviezen voor een andere dan een inzicht-
gevende behandeling in 1975 hangt samen met een gelijk blijven van het totale aantal 
indicatie-onderzoeken, terwijl het aantal nieuwe aanmeldingen (de spreekuurgroep) nog 
sterk stijgt. De instelling van een spreekuurstaf die strenger selecteert zal hier debet aan 
zijn. De samenstelling van de groep patiënten die een indicatie-onderzoek ondergaat, ver-
andert hierdoor: er zitten meer mensen in die potentieel geschikt zijn voor een analytische 
behandeling.

Om voor een psychoanalytische behandeling in aanmerking te komen moet iemand vol-
gens de huidige inzichten op z’n minst beschikken over voldoende introspectief en re-
flectief vermogen, in staat zijn om een vertrouwelijke werkrelatie aan te gaan met de 
therapeut/analyticus en op enkele levensgebieden (bijvoorbeeld werk of relaties) blijk 
geven van gezond functioneren. In de oudere terminologie die tot ver in de jaren zestig 
werd gebruikt, omschrijft men dit als het moeten beschikken over voldoende ziektebesef 

Tabel 7.1 Indicatie-onderzoeken in percentages van het totaal aantal 
  nieuw ingeschreven patiënten

Jaar
Aantal

Indicatie-
onderzoeken

Aantal nieuw  
ingeschreven 

patiënten  
%

1955 106 118 89

1960 146 147 99

1965 152 195 78

1970 170 249 68

1975 177 369 48

1980 181 545 32

1985 118 542 22

1990 88 402 22

1995 65 471 14
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en ziekte-inzicht. Dit neemt niet weg dat er bij deze mensen tevens sprake moet zijn van 
chronische remmingen op meerdere levensterreinen. Hiervoor hebben zij meestal al één 
of meer andere therapieën ondergaan die niet voldoende geholpen hebben. Zo iemand 
moet dus  “(…) ziek genoeg (zijn) om de behandeling nodig te hebben en gezond genoeg 
om deze te kunnen doorstaan” (De Jonghe et al. 1988a, p. 2). Het is een kleine groep 
patiënten die voor deze langdurige vorm van behandeling in aanmerking komt en deze 
groep heeft relatief gezien niet de ernstigste problemen, maar wel de meer hardnekkige. In 
de beginjaren van het NPI achtte men meer mensen hiervoor geschikt dan tegenwoordig. 
Het aantal mensen dat uiteindelijk ook echt aan een psychoanalyse begint, is uiteraard nog 
weer wat lager. Inmiddels is het zo dat niet de patiënten, maar de analytici bij wijze van 
spreken zitten te wachten.

Het is jammer dat het NPI over de groep patiënten die in de periode 1950-2000 het 
indicatie-onderzoek onderging (groep 2 uit Figuur 7.1) nauwelijks sociaaldemografische 
gegevens heeft verzameld. Het enige dat daarover in de jaarverslagen is te vinden, betreft 

het aantal mannen en vrouwen dat een psychoanalyse- dan wel een psychotherapie-advies 
krijgt. Uit de grafieken 7.7 en 7.8 blijkt dat vrouwen sinds medio jaren zestig vaker een 
analyse-advies krijgen dan mannen; bij de indicaties voor een psychoanalytische psycho-
therapie is het beeld wat dat betreft wisselend.
Recentelijk (tussen juni 2002 en november 2004) is er wel onderzoek gedaan naar de ken-

Grafiek 7.6 Gestelde indicaties in procenten van het totaal aantal 
   indicatie-onderzoeken per jaar, volwassenen
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merken van deze groep patiënten (Berghout & Zevalkink 2007; Daniels 2004; B. Pieters 
2005). Op basis van de scores op een aantal gestandaardiseerde vragenlijsten die tijdens het 
spreekuurgesprek en een projectietest tijdens het indicatie-onderzoek worden afgenomen, 
werd een vergelijking gemaakt tussen verschillende patiëntengroepen in die jaren bij het 
NPI. De groep die in aanmerking komt voor het indicatie-onderzoek (groep 2 uit Figuur 
7.1) heeft meer chronische klachten, is gemiddeld wat jonger (32 in plaats van 36 jaar), is 
vaker universitair geschoold, heeft minder vaak kinderen en is iets vaker van het vrouwe-
lijk geslacht dan degenen die na het spreekuur naar elders worden verwezen (groep 3 uit 
Figuur 7.1). 

Vervolgens kan onderscheid gemaakt worden tussen de patiënten die op grond van het 
indicatie-onderzoek een psychoanalyse of een psychoanalytische psychotherapie geadvi-
seerd krijgen enerzijds (groep 4 en 6 uit Figuur 7.1) en patiënten die een andere behande-
ling aangeraden krijgen anderzijds (groep 5 uit Figuur 7.1). Ook hier weer blijkt dat de-
genen met een relatief iets ernstiger problematiek vaker de indicatie ‘andere behandeling’ 
krijgen (Daniels 2004). Een psychoanalytische behandeling (groep 4 en 6 uit Figuur 7.1) 
wordt dus geadviseerd aan die patiënten die zich relatief gunstig onderscheiden van hun 
lotgenoten die hetzelfde indicatie-onderzoek ondergingen. Dit ‘gunstig onderscheiden’ 
houdt in dat zij beter om kunnen gaan met de dagelijkse eisen en stress, zich comforta-

Grafiek 7.7 Psychoanalyse-indicaties naar sekse, vijfjaarlijkse intervallen 
  (absolute aantallen) 
  N.B.: gegevens over aantallen mannen en vrouwen ontbreken over 1990 en 1995
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beler voelen in interpersoonlijke relaties, een positiever zelfbeeld hebben, aandachtiger 
om kunnen gaan met hun ervaringen en beschikken over een groter reflectief vermogen 
(B. Pieters 2005; Zevalkink & Berghout 2008b). Driekwart van hen is van het vrouwelijk 
geslacht (Berghout & Zevalkink 2007).

Het onderhavige onderzoek naar de betekenisgeving van depressieve gevoelens is 
gebaseerd op een deel van de groep patiënten die tussen 1954 en 2000 het indicatie-on-
derzoek heeft ondergaan (een deel dus van groep 2 uit Figuur 7.1). Over hen zijn weinig 
algemene gegevens bekend; slechts enkele contouren ervan worden zichtbaar. Deze groep 

is een selectie van groep 1 die op zich al te typeren is als jong, hoog opgeleid en afkom-
stig uit de (hogere) middenklasse. Uit recente gegevens over de jaren 2002-2004 valt af te 
leiden dat patiënten uit groep 2 de meer chronische klachten hebben, iets jonger zijn, iets 
vaker vrouw zijn en iets hoger opgeleid zijn dan de mensen uit groep 1. Of dit beeld van 
groep 2 ook opgaat voor de daaraan voorafgaande vijftig jaar, valt niet precies na te gaan. 
We kunnen vermoeden dat dit tot halverwege de jaren zestig niet zo sterk het geval is 
als in de latere jaren: er meldden zich toen minder hooggeschoolden en minder vrouwen 
aan en een veel groter deel van hen werd geschikt geacht voor nader indicatie-onderzoek.  
Wel kunnen we constateren dat in de loop der jaren het aandeel vrouwen toeneemt. 

Grafiek 7.8 Indicaties voor psychoanalytische psychotherapie, naar sekse,  
  vijfjaarlijkse intervallen (absolute aantallen) 
  N.B.: gegevens over aantallen mannen en vrouwen ontbreken over 1990 en 1995
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En op basis van de indicatiecriteria kunnen we vermoeden dat groep 2 over de onder-
zochte periode een relatief verbaal begaafde en introspectieve selectie zal zijn uit groep 1.

7.3 De indicatiestellers en hun opvattingen

Naast de patiënten is er nog een andere groep in het spel: de analytici zelf, hier vooral 
bekeken in de rol die zij vervullen tijdens het indicatie-onderzoek. Wie precies degenen 
zijn die het indicatieonderzoek doen, is niet te achterhalen. Dit kunnen volleerde analytici 
zijn of onder supervisie werkende opleidingskandidaten.  

De professionele achtergrond van de stafleden is in de loop der jaren verschoven: 
aanvankelijk was een medisch-neurologische of psychiatrische opleiding dominant, in-
middels is het aandeel klinisch psychologen sterk toegenomen en zijn psychiaters minder 
medisch-neurologisch opgeleid. Tot en met 1973 worden de stafleden in het jaarverslag 
aangeduid als zenuwarts, kinderarts of psycholoog; na een paar jaar geen vermelding van 
de professionele achtergrond van de medewerkers duidt men de therapeuten onder hen 
in de daarop volgende jaren aan als psychiater, klinisch psycholoog of arts. Het verdwijnen 
van de aanduiding ‘zenuwarts’ weerspiegelt de splitsing van dit medisch specialisme in 
1972 in dat van neuroloog en psychiater. Zenuwartsen waren voordien voor beide speci-
alismen bevoegd (Mol & Lieshout 1989). 

Voor de periode tot 1973 geldt dat de zenuwartsen bij het PAI overwegend mannen 
zijn en kinderartsen zowel als psychologisch assistenten altijd vrouwen. Hoewel vrouwen 
getalsmatig in de minderheid zijn, maken zij van meet af aan wel deel uit van de behandel-
staf en/of het curatorium, sommigen drukken als leeranalytica (opleider en supervisor die 
kandidaat-analytici in leeranalyse neemt) zelfs een zwaar stempel op zowel de opleiding 
als het beleid ten aanzien van de behandelingen, zoals Jeanne Lampl-de Groot in de jaren 
veertig, vijftig en zestig. Lampl-de Groot was nog bij Freud zelf in analyse geweest, een 
artikel van haar is ooit door Freud aangehaald en zij was bevriend met Freuds dochter 
Anna, die zelf een leidende rol vervulde op het terrein van kinderanalyses in Londen. Na 
2000 verandert de balans en overstijgt het aantal vrouwen dat bij het NPI in dienst is het 
aantal mannen: in 2004 zijn er 101 vrouwen tegenover 67 mannen.9 De leeftijd van de 
medewerkers is aan de hoge kant (de meesten zijn tussen de 45 en de 54 jaar oud). Dit is 
een gevolg van het gegeven dat men pas op zijn vroegst rond zijn veertigste jaar klaar is 
met de opleiding tot psychoanalyticus.
Het indicatie-onderzoek wordt aanvankelijk verricht door stafleden die hun patiënten 
gedurende het hele onderzoeksproces te woord staan: zowel bij het spreekuur als het 
indicatie-onderzoek en ook bij het adviesgesprek. Sinds 1974 treedt er een zekere taak-
verdeling op en worden er een aparte spreekuurstaf en een indicatiestaf ingesteld. De 
uiteindelijke beslissing over de diagnose en het behandeladvies wordt genomen door het 
indicatiestafberaad, waarin minimaal drie ervaren analytici zitten. Als er een psychoana-
lyse-advies wordt gegeven, wordt dit ter beoordeling nog voorgelegd aan iemand van 
de opleidingscommissie (OC), die nagaat of de betreffende patiënt geschikt is voor een 
kandidaat-in-opleiding. 

Sinds de oprichting van het instituut in 1946 zijn de theoretische en methodische 
opvattingen verschoven. Aanvankelijk volgde men op het PAI, anders dan bij het PIU, de 

9 Over de tussenliggende jaren (1973-2000) is op basis van de jaarverslagen geen beeld te vormen van de 
samenstelling van de staf. 
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opvattingen en richtlijnen van Freud op vrij strikte wijze. Dit heeft tot ver in de jaren 
zestig verhinderd dat Nederlandse analytici zich mengden in het internationale debat en 
nieuwe buitenlandse ontwikkelingen in de theorievorming in ogenschouw wilden nemen, 
zoals het werk van Klein, Winnicott, Balint en Lacan. (Stroeken 1997). In de jaren zestig 
en zeventig bloeide het instituut, gevoed door de financiële mogelijkheden die de verzor-
gingsstaat bood, en verdween het geloof in de autoriteit van de dokter. Nieuwe egalitaire 
normen en verhoudingen en een informalisering van de omgangsvormen brachten ook 
binnen de psychoanalyse een veranderde visie op de arts-patiëntverhouding met zich mee. 
Analytici konden desgewenst bewust afstappen van hun rol als zwijgend en vermeend neu-
traal projectiescherm en af en toe ook hun eigen ervaringen en gevoelens onder woorden 
brengen (Gomperts 2002). Maar ook in theoretisch opzicht ontstond er beweging. Na de 
orthodox freudiaanse beginjaren waarin de psychoseksuele ontwikkeling in termen van 
het oedipusconflict centraal stond, verschoof de focus geleidelijk naar separatie- en indivi-
duatieprocessen in de vroege moeder-kindverhouding en het langetermijneffect daarvan 
op de interpersoonlijke relaties. Inmiddels richt de aandacht zich daarbij meer op de men-
tale gehechtheidsrepresentaties die in de vroege moeder-kindverhouding hun oorsprong 
vinden en toegankelijk lijken te zijn voor psychoanalytische bewerking (Fonagy & Target 
2003; website NPI; Zevalkink & Berghout 2008a).

De indicatiestelling is een gecompliceerde beslissing waarvoor geen harde criteria 
bestaan; er zijn indicaties en er zijn contra-indicaties, maar op de vraag “what works for 
whom?” weet men het antwoord nog steeds niet precies.10 Dit betekent dat er onver-
mijdelijk intuïtieve elementen mee zullen spelen en dat de eigen private theories en de ei-
gen professionele achtergrond een rol kunnen spelen bij zowel de vragen die tijdens het 
indicatie-onderzoek gesteld worden als de interpretatie van de verhalen van de patiënt. 

7.4 Het indicatie-onderzoek

Mensen die voor een indicatie-onderzoek in aanmerking komen, hebben het spreekuur-
onderzoek al achter de rug. In het daarop volgende onderzoek kan veel uitgebreider wor-
den ingegaan op de klachten in samenhang met de levensgeschiedenis. De onderzoeker 
wil een beeld krijgen van het eerdere en actuele functioneren op diverse levensgebieden, 
de innerlijke belevingswereld, het vermogen tot introspectie en de identiteit. Dit onder-
zoek bestaat uit drie à vier gesprekken, in de eerste jaren konden dit er ook meer zijn. De 
analyticus heeft een set voorgeschreven vragen waarop hij in de loop van het onderzoek 
antwoord moet zien te krijgen, maar het is geen dwingend protocol. Er is een zekere vrije 
ruimte aanwezig waarin de patiënt zelf dingen naar voren kan brengen, soms ook wordt er 
een proefduiding gegeven om te zien hoe een patiënt daarop reageert. Naast deze gesprek-
ken maakt ook een psychologisch onderzoek deel uit van het indicatie-onderzoek. Hier 
krijgt de patiënt allerlei (in de loop der tijd soms gewijzigde) psychometrische instru-
menten voorgelegd: zoals een IQ-test, een neuroticismevragenlijst, een symptom checklist, 
diverse projectietesten (Rorschach, Vier Platen Test) en zinaanvultesten. Het is de bedoe-
ling dat deze hele onderzoeksfase niet meer dan een half jaar in beslag neemt, maar in de 
praktijk blijkt dit lang niet altijd te lukken. 

10  Lezing P. Fonagy op de Dag van de Psychoanalyse, Amsterdam, 7 maart 2008. Zie ook zijn gelijknamige 
boek hierover: Roth & Fonagy 2005.
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In grote lijnen is de inhoud van het indicatie-onderzoek in de periode 1954-2000 wel 
gelijk gebleven, maar de hierboven aangestipte theoretische ontwikkelingen en variaties 
brengen wel verschuivingen in de gehanteerde begrippen teweeg. Klassiek freudiaanse 
omschrijvingen als ‘fixatie in het anale stadium’ of  ‘de fallische fase’ maken geleidelijk 
plaats voor beschrijvingen in termen van separatie- en individuatieprocessen en narcisme, 
later komt ook het begrip borderline op. Vaste onderwerpen die in het indicatie-onderzoek 
vanaf 1950 tot aan 2000 aan de orde komen, zijn achtereenvolgens: de aanmeldingsklach-
ten, de therapieverwachting, de relatie met de ouders, broers en zussen, de gezinssfeer, het 
opgroeien, de gang door de scholen en de contacten met leeftijdgenoten, de psychosek-
suele ontwikkeling, de gezondheid en het meer actuele functioneren in relaties, opleiding 
en werk. Aan de hand van de manier waarop patiënten over hun problemen en hun leven 
praten, hun opstelling in deze gesprekken, de woordkeus, maar ook het uiterlijk en de 
stemming,   proberen de onderzoekende analytici tevens een beeld te krijgen van het 
zelfinzicht en de communicatieve vermogens van deze patiënten. Op deze non-verbale 
of metacommunicatieve aspecten reflecteert de analyticus in apart aangeduide paragrafen 
met als kopje Eerste indrukken of Status Praesens. Een blijvend element over alle jaren in 
het indicatie-onderzoek is ook de vraag naar het zelfbeeld van de patiënt, opgehangen 
aan de vragen: “Hoe zou u zichzelf omschrijven, hoe zou een goede vriend en hoe zou 
een vijand u beschrijven?” Dit zelfbeeld van de patiënt en de subjectieve indruk die de 
onderzoekende analytici van hun patiënten geven, vormen belangrijke aanwijzingen voor 
de totstandkoming van de behandelindicatie.  
In 1970 wordt door het PAI een werkgroep ingesteld die de indicatiestelling onder de 
loep neemt en af en toe suggesties doet voor verbetering. Zo maakt men in de jaren 
tachtig bij het indicatie-onderzoek gebruik van een indicatietabel waarin een twaalftal 
positieve indicaties staan (zoals vermogen tot verbaliseren, differentiatie van het gevoels-

Stapsgewijs ziet het hele traject van het 
indicatie-onderzoek op het NPI er sinds 1974 als volgt uit:

1. spreekuur (intake)
2. spreekuurstaf (intakeberaad)
3. adviesgesprek met patiënt
4. indicatie-onderzoek bestaande uit meestal drie 
 gesprekken plus een psychologisch onderzoek
5. indicatiestafoverleg waarbij coreferaat
6. eventueel: advies van de opleidingscommissie
7. adviesgesprek met patiënten

Figuur 7.2: Het onderzoekstraject als geheel.
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leven, frustratietolerantie e.d.)11 en drie negatieve (te uitgebreide en intense masochisti-
sche instelling, te groot aandeel narcisme, te sterke eenzijdige regressieve tendenties). In 
de jaren negentig is men daar weer vanaf gestapt, maar vermelden de verslagen van het 
voorafgaande spreekuurgesprek de DSM-classificatie. Sinds 2006 is de uitvoerige onder-
zoeksprocedure van het NPI (zie Figuur 7.2) landelijk verplicht als indicatieprotocol voor 
psychoanalytische behandelingen.
In deze gesprekken zijn het overwegend de analytici die de vragen stellen en de onder-
werpen aangeven waarover zij meer willen weten. Zij zijn ook degenen die het verslag 
van deze gesprekken maken, meestal op basis van hun aantekeningen die ze tijdens de 
gesprekken maken. Omdat er zoveel betekenis wordt toegekend aan de precieze woord-
keus en manier van vertellen van de patiënt probeert men typerend geachte opmerkingen 
meestal vrij letterlijk weer te geven, vaak ook in de directe rede. In het uiteindelijke verslag 
wordt een samenvatting gegeven van de gevoerde gesprekken en dit wordt afgesloten met 
een meer interpreterend deel waarin de analyticus tot een diagnostische uitspraak komt 
over ziektebeeld en persoonlijkheid van de patiënt en een voorstel doet voor de meest 
geschikte behandeling. Het verslag van deze gesprekken gaat over de betreffende patiënt, 
maar vormgeving, selectie en interpretatie zijn geheel voor rekening van de analyticus. 
Het slotstuk van het indicatietraject bestaat uit het indicatiestafberaad, waar de uiteinde-
lijke beslissing (welke diagnose, welk behandeladvies) wordt genomen en waarin minstens 
drie ervaren analytici zitting hebben; analytici in opleiding kunnen daarbij aanwezig zijn. 
Hier ook komen voor het eerst de verslagen van het indicatie-onderzoek en van het psy-
chologisch onderzoek bij elkaar. Alle stafleden lezen de verslagen, er is een coreferent die 
als taak heeft de discussie aan te zwengelen en een eigen visie op de noodzaak en moge-
lijkheid van een langdurige psychoanalytische behandeling te geven. Per patiënt heeft men 
tegenwoordig een half uur de tijd en meestal bereikt men wel overeenstemming over de 
diagnose en het behandeladvies. Wordt een patiënt geschikt bevonden voor een psycho-
analyse, dan wordt dit vervolgens nog voorgelegd aan de opleidingscommissie, bestaande 
uit leeranalytici (supervisors), die nagaat of deze patiënt geschikt is voor een opleidings-
kandidaat die onder supervisie de betreffende analyse kan uitvoeren. In een adviesgesprek 
ten slotte, krijgen patiënten van de analytici die hen onderzochten te horen tot welk be-
handeladvies men heeft besloten; de diagnose wordt meestal niet meegedeeld. 
In principe wordt van alle gesprekken een verslag gemaakt: het spreekuurgesprek, het 
overleg van de spreekuurstaf, het gesprek daarover met de patiënt, de drie indicatiege-
sprekken met de analyticus, het psychologisch onderzoek, het stafberaad, eventueel het 
advies van de OC en het uiteindelijke adviesgesprek met de patiënt. Dit bij elkaar beslaat 
meestal zo’n twintig volle pagina’s tekst. De vroege verslagen (1954-1965) zijn korter, 
meer samenvattend en daarbij waren ook minder mensen betrokken: afgezien van de 
patiënt zelf zijn dit de onderzoekende analyticus of analytica en de psycholoog, en tot 
slot de indicatiestaf. Naarmate de tijd vordert, worden de verslagen uitgebreider, zijn er in 
het voortraject (intakefase van spreekuur en spreekuurstaf) meer verschillende gesprekken 
gevoerd die in de verslagen moeten worden opgenomen en bevatten meer geprotocol-

11  Alle indicaties die als positief worden beschouwd zijn: vermogen tot verbaliseren, differentiatie van het 
gevoelsleven, souplesse van de persoonlijkheid, angsttolerantie, frustratietolerantie, vermogen tot introspectie, 
vermogen tot integratie, realiteitstoetsing, vermogen tot oedipale objectrelaties, lijdensdruk, motivatie 
tot verandering van binnenuit, overwegen van progressieve tendenties boven negatieve en een rubriek 
‘andere’.
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leerde gegevens, zoals de indicatietabel in de jaren tachtig en de DSM-classificatie in de 
jaren negentig.  

7.5 Samenvattend

Het Nederlands Psychoanalytisch Instituut is hier geportretteerd als één van de instanties 
op ‘de markt van welzijn en geluk’ die haar clientèle in toenemende mate vindt onder de 
hoog opgeleide dertigers en veertigers uit de (hogere) middenklasse, met een lichte voor-
keur voor vrouwen. In de periode van circa 1965 tot 1980 kon het instituut zich dankzij 
de collectieve vergoedingen voor psychotherapie sterk uitbreiden, sindsdien is het aan 
sterkere beperkingen vanuit de overheid en zorgverzekeringen onderhevig. Ontwikkeling 
van een zorgvuldige toelatingsprocedure en dossiervorming evenals diverse onderzoeken 
naar de effectiviteit van psychoanalytische behandelingen zijn de wapens die het in de 
strijd werpt om zijn bestaansrecht ten opzichte van andere korter durende therapieën te 
bewijzen. 

Over de patiënten die in de loop van de tweede helft van de vorige eeuw aan dit 
instituut een indicatie-onderzoek ondergingen zijn niet veel algemene gegevens bekend. 
Wel kan met zekerheid gesteld worden dat het een relatief verbaal en introspectief begaaf-
de selectie is uit de toch al specifieke clientèle die zich tot het NPI wendt. De behandelaars 
die aan dit instituut zijn verbonden, veranderden in de loop der jaren naar opleiding en 
naar hun theoretische achtergrond. Geleidelijk aan verdwenen de zenuwartsen en maak-
ten plaats voor klinisch psychologen, het numeriek mannelijk overwicht verdween ten 
gunste van een vrouwelijk overwicht. 

In het theoretisch arsenaal bleef de psychoanalyse uiteraard het bindend element, 
maar daarbinnen nam men steeds meer afstand van de klassiek freudiaanse driftenleer 
en ontwikkelingsschema’s en richtte men zich meer op wat er zich afspeelt in de vroege 
moeder-kindverhouding. De klinische blik verschoof naar de relatie tussen patiënt en the-
rapeut en de communicatieve en zelfreflectieve vermogens van de patiënt. De procedures 
bij het toelatingsonderzoek zijn steeds uitgebreider en dwingender geworden, maar grosso 
modo is dat onderzoek blijven neerkomen op het navragen van de klachten in de context 
van de levensgeschiedenis. De onderzoekende analytici willen daarnaast een beeld krijgen 
van de innerlijke conflicten, de introspectie en de identiteitsbeleving. De levensverhalen 
van de patiënten, hun moeilijkheden en motieven worden aldus geselecteerd en geclassi-
ficeerd, beschreven en geïnterpreteerd tot er uiteindelijk twee korte zinnetjes overblijven: 
een diagnose en een behandeladvies. En aldus hebben analytici hun patiënten gevonden.



In dit hoofdstuk wordt uiteengezet op welke wijze dit onderzoek is aangepakt. De 
vraagstelling is reeds behandeld in hoofdstuk 5. Hier komen achtereenvolgens aan de 

orde: de selectie van de bestudeerde teksten (§ 8.1), de methode van analyse (§ 8.2) en de 
kwaliteitswaarborgen (§ 8.3). Vervolgens wordt in § 8.4 een schets gegeven van de alge-
mene kenmerken van de groep patiënten die hier indirect is onderzocht. Het hoofdstuk 
wordt besloten met een korte beschrijving van de ethische dimensie van dit onderzoek 
(§ 8.5).

8.1 De onderzochte documenten: selectie

Voor dit onderzoek zijn 118 patiëntendossiers uit de periode 1954-1999 geselec-
teerd uit het archief van het NPI 1 en vervolgens geanonimiseerd. Namen en adressen 

1 Het archief van het NPI is onlangs geruimd, op 15 procent na (ca. 3600 dossiers) dat in geanonimiseerde 
vorm wordt bewaard voor wetenschappelijk onderzoek. De hier bestudeerde dossiers maken deel uit van 
die 15 procent. Tot voor kort stond het archief verdeeld over meerdere kelderruimtes in twee verschillende 
panden en besloeg enkele tientallen meters manshoge kasten met bruine archiefdozen, chronologisch ge-
ordend. Voor dit onderzoek waren er dossiers beschikbaar vanaf 1954. De dossiers zijn verdeeld over twee 
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van patiënten en hun familieleden zowel als van de analytici en eventuele verwijzers zijn 
door het NPI voor de onderzoeker onzichtbaar gemaakt, evenals precieze gegevens over 
geboortedag en inkomen.

Selectiecriteria voor de te onderzoeken dossiers waren: 
1. depressieve klachten maken deel uit van de aanmeldingsklachten;
2. de betreffende patiënten zijn op basis van het spreekuurcontact geaccepteerd 

voor verder indicatieonderzoek en daarvan is ook een verslag aanwezig;
3. evenwichtige spreiding naar decennium, naar sekse van onderzoeker en naar sekse 

van patiënt. Per decennium zijn 24 dossiers verzameld, 12 van mannelijke en 12 
van vrouwelijke patiënten en van elke groep evenveel verslagen van mannelijke als 
van vrouwelijke analytici. De jaren vijftig wijken iets af: hier is het aantal dossiers 
22; het archief was in die vroege jaren niet meer volledig, waardoor er over de 
periode van 1950 tot 1954 geen dossiers zijn gevonden. De dossiers zijn binnen 
elk decennium zoveel mogelijk gelijkelijk verspreid over de jaren.

Met inachtneming van deze criteria zijn de dossiers vervolgens at random verzameld; de 
‘steekproef ’ valt daarmee te karakteriseren als een quota sample (Berg 2007, p. 44-45). De 
dossiers die ter beschikking werden gesteld, bevatten in ieder geval het verslag van het 
indicatie-onderzoek. Dat betekent dat er van elke patiënt een door de analytici uitge-
vraagde levensbeschrijving aanwezig is. Vaak ook bevat het een verslag van het spreek-
uurgesprek, het psychologisch onderzoek, het stafberaad en het adviesgesprek, maar dat is 
lang niet altijd het geval. Het oorspronkelijke dossier kan meer informatie bevatten dan 
voor dit onderzoek nodig was, zoals correspondentie, formele voortgangsverslagen over de 
behandeling en het materiaal van het psychologisch onderzoek; die onderdelen zijn dan 
ook niet ter inzage gegeven. Uit de delen van de dossiers die wel zijn ontvangen, wordt 
duidelijk dat er sinds 1965 sprake is van een voortdurende verdergaande protocollering 
van vooral de intakefase (spreekuur en spreekuuroverleg) en in mindere mate ook van de 
indicatie-onderzoeksgesprekken.

De bestudeerde dossiers zijn afkomstig van patiënten die bij aanmelding klaagden 
over een mix van somberheid, vermoeidheid, traagheid, huilbuien, concentratieproblemen, 
besluiteloosheid of eenzaamheid. Soms noemden zij dit zelf depressie, soms niet, maar deze 
klachten passen wel allemaal in het symptoomspectrum van wat de DSM2 onder depressie 
verstaat. En al deze patiënten zijn door het NPI geschikt bevonden voor een uitgebreid 
indicatie-onderzoek waarin wordt nagegaan of zij zouden kunnen profiteren van een 
psychoanalytische behandeling. Dat betekent dat deze patiënten in staat moeten zijn om 
de lange periode te overbruggen van onderzoek, van wachten op het uiteindelijke advies 
en vervolgens nog van wachten op het begin van de behandeling zonder therapeutische 
hulp. Dit aanmeldings- en selectieproces maakt het aannemelijk dat deze patiënten eerder 

archieven: het psychologisch onderzoek met zijn tests en vragenlijsten staat apart. Van elke patiënt die een 
spreekuurgesprek heeft gehad, wordt een dossier aangemaakt; sommige dossiers bevatten niet meer infor-
matie dan alleen een verslagje van dat eerste intakegesprek. Het archief bevat dus gegevens van iedereen die 
op z’n minst een spreekuurcontact heeft gehad. Een volledig dossier bevat verslagen van alle gesprekken 
die in het kader van het voortraject met en over de patiënt zijn gevoerd. Soms bevat het dossier nog enkele 
formele voortgangsverslagen over de behandeling. Ook kan het correspondentie met bijvoorbeeld de ver-
wijzer bevatten. Inhoudelijke informatie over de behandeling zit niet in het archief, dat is in handen van de 
behandelaars.

2 DSM-III R (eerste druk 1987) en DSM-IV (eerste druk 1995).
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aan de mildere, chronische depressie dan aan de zwaardere en acute vormen van depressie3 
lijden. Dit wordt bevestigd door de DSM-classificaties die het NPI vanaf de jaren negentig 
is gaan toekennen. Die luidt in ruim de helft van de onderzochte dossiers (13 van de 24) 
uit dat decennium Dysthymie en slechts in één geval Depressie in engere zin (in 7 dossiers 
was de classificatie anders, meestal: uitgesteld). De dossiers die voor dit onderzoek zijn 
geselecteerd hebben dus betrekking op een qua ziektebeeld betrekkelijk homogene groep 
mensen die overwegend lijden aan de chronische, mildere vormen van depressie. 
De aldus geselecteerde en geanonimiseerde dossiers werden als fotokopie ter beschikking 
gesteld. De omvang daarvan is gemiddeld ongeveer twintig dicht betypte pagina’s, de 
dossiers uit de jaren vijftig soms nog op slecht leesbaar doorslagpapier. Deze kopieën zijn 
gescand of, indien dat niet mogelijk was, overgetypt en als Wordbestand in de computer 
opgenomen, teneinde het te kunnen analyseren met behulp van MaxQDA (software voor 
kwalitatieve data-analyse). Van een aantal kwantificeerbare kenmerken is een codeboek 
opgesteld en zijn de gegevens in SPSS (software voor statistische analyse) opgenomen. Het 
bijzondere van het bronnenmateriaal is dat het een lange periode omvat. Hierdoor is het 
mogelijk om ook eventuele veranderingen over de jaren heen te onderzoeken.

8.2 Analyse
De beschrijvende vraagstelling die hier aan de orde is leent zich voor een kwalitatief-

interpreterende inhoudsanalyse van verslagen van indicatie-onderzoeken zoals die te vin-
den zijn in de dossiers van het NPI.

Inductief en deductief
De geselecteerde indicatie-onderzoekverslagen zijn voor de kwalitatieve analyse al-

lereerst als tekstbestand opgenomen in een computerprogramma daarvoor (MaxQDA), 
vervolgens in zijn geheel gecodeerd en geanalyseerd, ten dele volgens de methode van de 
grounded theory (Glaser & Straus 1967; Boeije 2005). De grounded theory is een inductieve 
methode die meer algemene inzichten afleidt uit empirische waarnemingen. De grote 
kracht van deze werkwijze is dat er uiteindelijk begrippen ontstaan die gerelateerd zijn 
aan de onderzochte empirische werkelijkheid en daar niet in abstracto boven zweven. Het 
bezwaar van deze methode is dat uitsluitend inductief redeneren het risico in zich draagt 
van een zekere blindheid voor de betekenis van de waarnemingen. In het proces van ab-
straheren en combineren moet ook iets toegevoegd worden. Daarvoor moet een beroep 
worden gedaan op de vakliteratuur en op de creatieve inzichten van de onderzoeker zelf. 
In dit onderzoek is dan ook niet uitsluitend een inductieve werkwijze gevolgd, maar is te-
vens deductief te werk gegaan vanuit inzichten uit de wetenschappelijke literatuur. Scheff 
beschreef deze methode het meest systematisch in zijn boek ‘Microsociology’ en noemt dit 
‘abductief ’ redeneren, een term die hij ontleend aan de pragmatisch filosoof Pierce (Scheff 
1990). Dat houdt in dat de teksten in een iteratief proces (inductief en deductief) zijn 
geanalyseerd.  

De eerste analyse van de documenten werd deductief gestuurd door de vraagstel-
ling en door enkele attenderende begrippen voortkomend uit de theoretische literatuur 

3 Zoals de postnatale depressie, de ernstige depressie met psychotische kenmerken en de bipolaire stoornis.
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(sterk gericht op brede, integratieve verklaringen voor depressie en voor het sekseverschil 
daarin4), en inductief vanuit de informatie die de teksten boden. Na de eerste ronde open 
coderen is het zeer grote aantal codes gesystematiseerd en samengevat. De zo verkregen 
hoofdcodes volgen grosso modo de thema’s die in de onderzoeksgesprekken achtereen-
volgens aan de patiënten worden voorgelegd. De codeboom die zo ontstond functioneert 
sindsdien vooral als een goed hanteerbaar instrument dat het bronnenmateriaal op effec-
tieve wijze ontsluit.5  

De aanvankelijke theoretische achtergrond bleek onvoldoende te passen bij de on-
derzochte documenten en sommige van de daaruit afgeleide attenderende begrippen (bij-
voorbeeld de veronderstelling dat een ‘horizontale depressie’ meer bij vrouwen zou voor-
komen en een ‘verticale depressie’ meer bij mannen)6 moesten terzijde worden geschoven. 
In kwalitatief onderzoek met zijn open, niet-formele methodiek is deze spiraalvormige 
voortgang waarbij de empirie dwingt tot hernieuwde zoektochten in de theorie heel ge-
bruikelijk (Berg 2007, p.21-25). De volgende duik in de wetenschappelijke literatuur was 
sterker ingegeven door de aard van het empirisch materiaal en legde de focus op zelfpre-
sentaties in de cliënt-therapeutrelatie vanuit een symbolisch interactionistisch perspectief. 
Het bepaalde tegelijkertijd op welke thema’s uit het omvangrijke bronnenmateriaal de 
analyse zich zou toespitsen: die thema’s waarin patiënten expliciet onder woorden brengen 
hoe zij zichzelf en hun problemen zien en thema’s waarin de onderzoekende analytici 
expliciet formuleren hoe zij de patiënt zien. 

De laatste analysefase, die waarin wordt gezocht naar patronen van betekenisgeving, 
is niet meer in MaxQDA gedaan, maar op papier. Het programma MaxQDA bleef in zijn 
archieffunctie daarbij behulpzaam. Voor de interpretatie van de gekozen tekstfragmenten 
is gekeken naar de directe context van het onderzoeksverslag als geheel, maar ook naar 
de ruimere institutionele context en naar de nog bredere maatschappelijke verhoudingen, 
waarbij vooral veranderingen in genderpatronen en in machtsverhoudingen tussen art-
sen en patiënten mijn aandacht hadden. Het belangrijkste richtsnoer hierbij was het aan 
Goffmann en Scheff ontleende inzicht dat de interactiesituatie en de interpersoonlijke 
dynamiek bepalend zijn voor de interpretaties en performances van de betrokkenen.

 Interpretaties van interpretaties
Het bronnenmateriaal bestaat uit verslagen die achteraf zijn geschreven door één van 

beide partijen in die gesprekken: de onderzoekende analytici. Voor het gelaagde analyse-
probleem dat geïnterpreteerd moet worden hoe psychoanalytici de verhalen van de onder-
zochte patiënten interpreteren die op hun beurt weer hun eigen ervaringen interpreteren, 
bood het dramaturgisch perspectief van Goffman het benodigde begrippenarsenaal. Met 
name het begrip presentatiestrategie bleek behulpzaam en het wees tevens het geschikte 
analyseniveau aan: de interactiesituatie. Het hielp voorkomen dat de onderzoekster te veel 
werd meegevoerd door een individualistisch psychologisch of een psychoanalytisch dui-
dingskader (depressie als effect van individuele kwetsbaarheid of persoonlijkheidsproble-
men) en maakte het mogelijk ook de rol van psychoanalytici in deze indicatiegesprekken 

4 Zie hiervoor § 3.7 over sekse, gender en depressie in hoofdstuk 3 van dit boek. Zie ook Westerbeek  1997 
en 2000.

5 Zie Bijlage 2 voor de hoofdcodes uit de codeboom.

6 Zie hiervoor § 3.6 over verschuivende opvattingen over depressie in hoofdstuk 3 van dit boek en tevens 
Westerbeek 2000.
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te bestuderen. De vraagstelling begeeft zich niet op het niveau van de patiënt zelf, maar op 
de weergave van zijn of haar verhalen door de analytici, dat wil zeggen op een gezamenlijk 
product van patiënt en analyticus. Dit onderzoek gaat over de betekenisgevingsprocessen 
die zich tussen cliënt en therapeut afspelen, zoals blijkt uit de verslagen die psychoanalytici 
maakten van deze gesprekken.

Kwalitatief en kwantitatief
Gezien de omvang van het bronnenmateriaal (118 verslagen van een reeks indica-

tieonderzoeken) is er ook een beschrijvende kwantitatieve analyse met behulp van het 
programma SPSS uitgevoerd voor twee onderwerpen uit de vraagstelling: subjectieve indruk 
en zelfbeeld, die in de indicatie-onderzoeksverslagen in duidelijk als zodanig herkenbare 
tekstfragmenten met eigen kopjes voorkomen. Hiermee is zicht verkregen op frequen-
ties per sekse en per decennium, konden veranderingen getalsmatig in beeld worden 
gebracht en kon worden nagegaan of bepaalde verschillen en verschuivingen statistisch 
significant zijn. De gecodeerde variabelen liggen vrijwel allemaal op nominaal meetni-
veau. Het aantal dossiers is voor een kwantitatief onderzoek soms gering (met name bij 
vergelijking over de vijf afzonderlijke decennia), zodat vooral eenvoudige beschrijvende 
statistische bewerkingen, met name kruistabellen en Chi-kwadraten, mogelijk waren. De 
kwalitatieve analyses konden op deze manier waar mogelijk, worden ondersteund door 
de kwantitatieve beschrijvingen. De kwantitatieve gegevens geven de aanwijzingen voor 
de mate waarin zich een bepaald verschijnsel voordoet; de kwalitatieve gegevens bieden 
zicht op de manier waarop. Door de analyse in te richten naar verschillen tussen de seksen 
en veranderingen over de tijd bestaat het risico dat er onvoldoende oog is voor over-
eenkomsten en constanten. Patronen van betekenisgeving moeten daarom zo mogelijk 
ook in samenhang met de kwantitatieve verhoudingen worden gewogen. De verdienste 
van een kwalitatieve methode is dat het zicht biedt op de gedetailleerdheid, complexiteit 
en rijkdom van het betekenisdomein, doordat het niet gebonden is aan de reductie die 
onvermijdelijk gepaard gaat met een analyse aan de hand van numerieke variabelen. Een 
kwalitatieve analyse van de verslagen kan bijvoorbeeld antwoord geven op de vraag of 
analytici de verhalen van depressieve vrouwen in dezelfde termen weergeven als die van 
mannen en ook op de vraag of er inhoudelijk iets verandert in de weergave daarvan door 
de jaren heen. De verdienste van een kwantitatieve methode is dat het zicht biedt op de 
precieze omvang van en verhoudingen tussen getalsmatige kenmerken en het behoedt de 
kwalitatief onderzoeker daarmee tot op zekere hoogte voor een willekeurige selectie en 
onvoldoende gefundeerde duidingen. 

8.3 Waarborgen voor de kwaliteit van dit onderzoek

Betrouwbaarheid
Betrouwbaarheid van een overwegend kwalitatief onderzoek naar bestaand materiaal 

berust voornamelijk op de mate waarin de gemaakte methodologische keuzes inzichtelijk 
gemaakt kunnen worden, zodat het in principe mogelijk is het onderzoek te herhalen. 
Belangrijke beslissingen worden genomen bij de selectie van het onderzoeksmateriaal 
en vervolgens gedurende het hele analyseproces. Selectiecriteria voor de patiëntendos-
siers zijn hierboven weergegeven. Het analyseproces is een systematische zoektocht naar 
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samenhangen en betekenissen, op geleide van enerzijds theoretische inzichten en ander-
zijds methodologische regels voor het combineren en abstraheren uit de gecodeerde tek-
sten. De talloze kleine en grotere beslissingen die gedurende dit proces worden genomen, 
brengen onvermijdelijk een element van subjectiviteit met zich mee, gebonden aan de 
persoon van de onderzoeker. Om de betrouwbaarheid van dit onderzoek zoveel moge-
lijk te garanderen, is er voor de onderwerpen die zowel kwalitatief als kwantitatief zijn 
onderzocht (subjectieve indruk van de analyticus en zelfbeeld van de patiënt) een interco-
deursbetrouwbaarheid vastgesteld. Een assistent-onderzoekster heeft onafhankelijk van de 
hoofdonderzoekster voor acht verslagen (6 procent van het totale aantal) de beide thema’s 
gecodeerd. Hiertoe heeft zij eerst een uitgebreide instructie met beslisregels ontvangen; 
vervolgens zijn twee verslagen bij wijze van proef door beiden gecodeerd en intensief 
nabesproken. De proportie overeenstemming bij de acht volgende dossiers bedroeg voor 
de twee thema’s 75 procent, wat als goed kan worden aangemerkt.7 

Voor het meer algemene interpretatiekader van waaruit de analyse is verricht, wordt 
verwezen naar de algemene theoretische inleiding op dit boek als geheel (hoofdstuk 3) 
waarin mensbeeld, wetenschappelijke traditie en epistemologisch standpunt zijn uiteenge-
zet. Elk hoofdstuk over de drie onderscheiden deelvragen (de hoofdstukken 9, 10 en 11) 
begint met specifieke methodologische overwegingen die bij deze betreffende deelonder-
zoeken aan de orde zijn.

Validiteit
Wat betreft de validiteit van dit onderzoek (‘meet je wat je wilt meten’) zou de vraag 

opgeworpen kunnen worden of het wel mogelijk is om aan de hand van een analyse van 
de onderdelen uit de patiëntendossiers die met de kopjes Zelfbeeld en Subjectieve Indruk 
worden aangeduid, zicht te krijgen op hoe patiënten zichzelf definiëren en hoe de analy-
tici hen zien. Het antwoord op deze vraag luidt ondubbelzinnig: nee. Dit onderzoek pre-
tendeert dat ook niet. Het zelfbeeld van de patiënt bevat weliswaar het antwoord op de vraag: 
“Hoe zou u zichzelf, uw karakter beschrijven?”, maar het is de analyticus die dit antwoord 
opschrijft en daarin dus kan selecteren en parafraseren. Een ander argument voor het ‘nee’ 
is dat het antwoord sterk situatiegebonden is: het wordt gegeven in de context van een 
verzoek om hulp en niet in bijvoorbeeld de context van een sollicitatiegesprek of van een 
verhoor in de rechtszaal. Dit onderzoek kan alleen een beeld geven van wat analytici in de 
loop der jaren vermeldenswaard hebben gevonden over het zelfbeeld dat patiënten hen in 
die situatie en op dat moment toonden. Het element van gezamenlijke sociale vormge-
ving komt hier wel heel duidelijk naar voren. Zoals hierboven ook al opgemerkt, richt dit 
onderzoek zich precies op dit proces van gezamenlijke betekenisconstructie. De manier 
waarop patiënten hun eigen karakter omschrijven wordt niet opgevat als een inkijkje in 
de identiteit van die patiënt, maar als de weergave door de analyticus van het beeld dat de 
patiënt in die situatie van zichzelf wil en kan tonen. 

De tekstfragmenten uit het verslag die de subjectieve indruk van de analyticus bevat-
ten, geven een meer intuïtieve weergave van wat analytici opmerken en voelen als zij 
kijken en luisteren naar de patiënten die zij onderzoeken, althans voor zover zij dat van 
belang achten voor het bepalen van het behandeladvies. Het verslag wordt gelezen door 
enkele ervaren collega’s (het stafberaad) en de analyticus die het indicatieverslag schrijft 
zal zichzelf ten opzichte van hen graag als een bekwaam observator presenteren. Bij de 

7 Voor verdere informatie zie Bijlage 1.
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totstandkoming van het eindoordeel wordt veel waarde aan deze fragmenten toegekend.8 
Ook deze subjectieve indrukken zijn strategische presentaties waarbij een doelgerichte 
vormgeving verondersteld kan worden. Later komen er nog andere factoren bij die ana-
lytici terughoudender maken in het weergeven van hun indruk: sinds de invoering van 
de WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandel Overeenkomst) in 1995 is er sprake van 
inzagerecht door de patiënt.9 Ook de fragmenten waarin analytici hun meer subjectieve 
indruk van de patiënt geven, kunnen dus hooguit inzicht geven in wat zij in die context 
het vermelden waard of geschikt vonden.

Object van onderzoek hier is het specifieke situatiegebonden getoonde zelfbeeld van 
patiënten zoals genoteerd door de psychoanalytici die hen onderzoeken en de evenzeer 
situatiegebonden subjectieve indruk die deze analytici van hun patiënten krijgen en in 
hun verslagen weergeven. Ook wordt onderzocht wat in de verslagen vermeld staat over 
de in die situatie naar voren gebrachte depressieve ervaringen en levensgeschiedenissen. 
Het gaat daarbij om het traceren van verschillen en verschuivingen in de interpretaties van 
analytici zoals zij die hebben genoteerd in hun verslag van het indicatieonderzoek. 

8.4 Algemene kenmerken van de onderzochte 
 groep patiënten

Om een nader beeld te geven van de groep neerslachtige patiënten die hier indi-
rect is onderzocht en om aan te kunnen geven in welke opzichten deze groep overeen-
komt met alle patiënten die bij het NPI een indicatie-onderzoek hebben ondergaan, is 
het zinnig om de hier bestudeerde groep in enkele algemene kenmerken te beschrijven. 
Achtereenvolgens komen aan de orde: leeftijd, relationele situatie (burgerlijke staat), oplei-
dingsniveau, beroepsniveau, diagnose en behandelindicatie. 

a) Leeftijd
De leeftijd van deze patiënten bij aanmelding is gemiddeld 29 jaar, variërend van 19 

tot 47 jaar en hierin bestaat geen verschil tussen mannen en vrouwen, ook niet per peri-
ode. In de jaren zestig en zeventig ligt voor beide seksen de gemiddelde leeftijd iets lager 
(26 in plaats van 30-31 jaar in de andere decennia). Qua leeftijd komt deze groep zo goed 
als overeen met die van alle nieuw aangemelde patiënten bij het spreekuur van het NPI 
tussen 1954 en 2000 (gemiddeld dertig jaar).

b) Relationele situatie
Het meer gangbare begrip ‘burgerlijke staat’ is in dit onderzoek wat breder opgevat 

en aangeduid als ‘relationele situatie’ teneinde ook de ongehuwd samenwonenden en 
mensen die wel een stabiele relatie hebben maar niet samenwonen (bekende relatievor-
men vanaf de jaren zeventig) hierin op te kunnen nemen. De helft van de patiënten is 
alleenstaand, ongeveer een kwart heeft een langduriger relatie en een kwart woont samen 
met de partner; dit verschilt niet significant voor mannen en vrouwen en dit beeld is con-

8 Mondelinge mededeling Marina Luymes, februari 2008.

9 Er is bij het NPI geen registratie van verzoeken om inzage; bij benadering komt er eenmaal per maand een 
verzoek. Mondelinge mededeling van Pieter Huisman, maart 2008.



116

Tussen jobstijding en erepenning

stant over de achtereenvolgende decennia, met uitzondering van de jaren zestig waarin 
bijna driekwart alleenstaand is (Tabel 8.1 en 8.2 in Bijlage 5).

c) Opleidingsniveau 
Kijkend naar het opleidingsniveau valt op dat 80 procent van de patiënten een af-

geronde opleiding heeft op een hoger of het hoogste niveau. Vrouwen hebben vaker dan 
mannen een lagere opleiding (29 procent versus 12 procent) en dit verschil is tendentieel 
(p = 0,06). Zie hiervoor Tabel 8.3 in Bijlage 5.
Over de jaren heen treedt er een duidelijke verandering op: de proportie hoogst opge-
leiden neemt sterk toe en de laag en middelbaar opgeleiden verdwijnen zelfs geheel. De 
verschuiving is het duidelijkst af te lezen wanneer de jaren vijftig worden vergeleken met 
de jaren negentig: waar in het vroegste decennium nog de helft van de patiënten een laag 
of middelbaar opleidingsniveau heeft, is dat in het laatste decennium voor niemand meer  
het geval. Zie hiervoor Tabel 8.4.

d) Beroepsniveau
Het wat lagere opleidingsniveau van vrouwen komt versterkt terug bij het beroeps-

niveau. Mannen zijn grotendeels studerend of academicus (67 procent) en vrouwen zijn 
overwegend studerend of professional op mbo- of hbo-niveau (64 procent), en dit verschil 
is significant Zie hiervoor Tabel 8.5.

De ontwikkeling van het beroepsniveau loopt parallel met het opleidingsniveau. Ook 
hier is een duidelijke afname te constateren van mensen met een lager geschoold beroep 
en een sterke toename van het percentage academici. Het percentage studenten schom-
melt sinds de jaren zestig rond ongeveer de 30 procent. De professionals op mbo- of hbo-
niveau maken tot en met de jaren tachtig zo’n 30 procent uit van het totaal, maar hun 
aandeel daalt in de jaren negentig. Zie hiervoor Tabel 8.6.

Opleidings-

niveau

50

n=22

60

n=24

70

n=24

80

n=24

90

n=24

Totaal

N=118

1. 1 + m 50 21 29 4 0 20

2. hoger 27 58 38 29 25 36

3. hoogst 23 21 33 67 75 44

Totaal 100 100 100 100 100 100

Tabel 8.4 Opleidingsniveau in percentages per decennium

Chi2 = 37,214; p = 0,00; Cramèrs V = 0,40
Legenda: 1 =  lo, lbo, ulo, mulo, mavo, 3-jarige HBS en mbo
 2 =  havo, mms, hbs, gymnasium, lyceum, vwo, atheneum
 3 =  hbo, wo en verdere specialisaties  
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e) Diagnoses
Degenen van wie het indicatie-onderzoeksverslag is opgenomen in dit onderzoek 

meldden zich allen aan met klachten op het depressieve spectrum. Toch is het niet zo dat 
iedereen een diagnose krijgt waarin het begrip depressie voorkomt. Pas vanaf 1990, wan-
neer het verplicht wordt om in het spreekuurverslag een DSM-diagnose te vermelden, 
wordt er meer systematisch een ziektebeelddiagnose gegeven. Psychoanalytici stellen ech-
ter niet primair een diagnose van de ziekte, maar van de persoonlijkheid van de patiënt 
en die kan eventueel worden gevolgd door een ziektebeelddiagnose. Depressie kan deel 
uitmaken van de persoonlijkheidsdiagnose (bijvoorbeeld bij ‘neurotische depressie’), maar 
ook apart als een bijkomend ziektebeeld worden genoemd. In de hierbij horende tabel 
wordt met ‘depressie’ alleen de apart vermelde ziektebeelddiagnose bedoeld.   
In één derde van de verslagen is geen diagnose te vinden, en dit is onafhankelijk van het 
feit of dit een man of een vrouw betreft. Toch maakt dit gegeven interpretatie van deze 
cijfers onzeker. Uit de wel aanwezige gegevens valt op te maken dat er geen betekenisvolle 

verschillen zijn in de diagnoses van mannen en vrouwen. De diagnoses Karakterneurose en 
een aparte vermelding van depressie als ziektebeeld komen het vaakst voor; voor mannen en 
vrouwen is dit beide het geval. (Zie Tabel 8.7 in Bijlage 5). 

Ook bij de vergelijking van de diagnoses zoals die in de verschillende decennia zijn 
toegekend (zie Tabel 8.8), valt uit de aanwezige gegevens af te leiden dat de meest gestelde 
persoonlijkheidsdiagnose (de Karakterneurose) in de jaren negentig duidelijk afneemt. 
Waarschijnlijk tengevolge van het gebruik van de DSM neemt ‘depressie als ziektediag-
nose’ vanaf de jaren tachtig toe. Opmerkelijk is dat de diagnose Narcistische stoornis pas 
voorkomt vanaf de jaren tachtig, en dat deze in de jaren negentig snel toeneemt (42 
procent van de dossiers uit dat decennium). Borderline problematiek is ook een recente 
diagnose, maar komt niet veel voor. Deze nieuwe diagnoses geven ontwikkelingen weer 

Tabel 8.5 Beroepsniveau in percentages per sekse

Beroepsniveau
M

n=59

V

n=59

Alg.

N=118

on-/laag-geschoold 10 15 13

prof. mbo- of hbo-niveau 20 39 30

academicus 31 12 21

studerend 36 25 31

geen betaalde baan  3  9  6

Totaal 100 100 100

Chi2 = 11,183; p = 0,03; Cramèrs V = 0,31
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in de psychoanalytische theorievorming waarin de klassiek freudiaanse drifttheorie plaats 
maakte voor een meer gevarieerde klinische theorie die verschillende inspiratiebronnen 
kent, waaronder de zelfpsychologie van Kohut (met narcisme als kernbegrip) en later de 
behandeling van meer complexe problematiek zoals die van de borderline-persoonlijk-
heidsstoornis (Schalkwijk  2006). De gevonden significante verbanden (aangegeven met 
een *) vertonen een matig-zwakke samenhang.

f) Behandelindicatie
Het belangrijkste doel van het indicatie-onderzoek is het formuleren van een behan-

deladvies, de indicatie. De meeste onderzochte patiënten krijgen niet de klassieke psycho-
analyse van vijf jaar elke dag drie kwartier op de divan aangeraden, dat is voorbehouden 
aan een kleine 20 procent. Van degenen die dat wel krijgen aangeraden, is het merendeel 
vrouw en dat verschil is significant (p ≤ 0,01; zie Tabel 8.9 in Bijlage 5). Bij vergelijking 
van de gestelde indicaties over de vijf decennia valt op dat er een vrij constant percentage 
analyse-adviezen wordt gegeven: 19 procent. Dit cijfer komt ongeveer overeen met het 
percentage analyse-adviezen van alle patiënten die bij het NPI in de periode 1955-1999 
een indicatie-onderzoek ondergingen: 22 procent (Jaarverslagen NPI). Zie hiervoor Tabel 
8.10 in Bijlage 5.

Samenvattend kunnen we stellen dat de groep patiënten waarvan via de indicatie-on-
derzoeksverslagen een beeld is verkregen (en die groep is geselecteerd op het hulp zoeken 
voor klachten die in het depressieve spectrum liggen) een gemiddelde leeftijd van 29 jaar 
heeft, voor de helft alleenstaand is (mannen net zo goed als vrouwen) en in toenemende 
mate hoogopgeleid is. Ongeveer 30 procent van hen studeert nog en een toenemend per-
centage heeft een beroep op academisch niveau. De meest gestelde diagnose voor mannen 

Tabel 8.6 Beroepsniveau in percentages per decennium

Beroepsniveau
50

(n=22)

60

(n=24)

70

(n=24)

80

(n=24)

90

(n=24)

Totaal

(N=118)

on-/laaggesch 36 13  8  8 0 13

prof. mbo- of 

hbo
36 42 29 29 13 30

academicus  0  4 17 29 54 21

studerend 18 33 42 25 33 31

Geen bet. baan  9  8  4  8  0  6

Totaal 100 100 100 100 100 100

Chi2 = 43,386; p = 0,00; Cramèrs V = 0,30
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zowel als voor vrouwen is een karakterneurose (in bijna 60 procent van de gevallen), maar 
dit neemt in de jaren negentig iets af. Een vrij constant maar klein percentage van hen (19 
procent) krijgt een analyse-advies, vrouwen met depressieve klachten krijgen dit advies 
beduidend vaker dan mannen.  

In dit onderzoek worden geen uitspraken nagestreefd over een ruimere groep dan 
de overwegend neerslachtige patiënten uit de door mij onderzochte dossiers. Toch is het 
goed om te bezien in hoeverre de patiënten waarop deze dossiers betrekking hebben een 
afspiegeling vormen van alle patiënten die een indicatie-onderzoek bij het NPI hebben 
ondergaan. In hoofdstuk 7 over de institutionele context wordt in §7.2 aangegeven dat 
er van deze groep weinig algemene gegevens bekend zijn. Wel zijn deze mensen overwe-
gend hoogopgeleid, jong, en afkomstig uit de hogere middenklasse. Het aantal mannen en 

Diagnoses# 50

n=22

60

n=24

70

n=24

80

n=24

90

n=24

Totaal

N=118

Chi2 p Cramèrs

V

Borderline 0 0 0 0 13 3 - - -

Narc.stoornis 0 0 0 4 42 9 - - -

Karakter neur. 77 79 29 71 33 58 23,513 0,00* 0,45

Depressie 23 29 4 46 54 31 17,196 0,00* 0,38

Homoseks. 9 1 0 0 0 3 - - -

Anders 0 0 0 4 0 1 - - -

Niet vermeld 27 21 71 8 21 30 26,586 0,00* 0,48

Tabel 8.8 Meest voorkomende diagnoses in percentages per decennium

Legenda: Onder narcistische stoornis is opgenomen: narcistische stoornis, narcistische persoonlijkheids-
organisatie  en narcistische trekken. Onder karakterneurose is opgenomen: Karakterneurose/
Karakterstoornis/Psychasthene karakterstructuur (eventueel met fallisch-narcistische, 
 fallisch hysterische, narcistische, moreel masochistische of sadomasochistische trekken);  
Angstneurotisch;  Dwangneurotisch;  Hysterisch (hysteroïde beeld, bad hysteric);  Neurotische 
depressie/psychasthene depressie. Onder Depressie vallen bijkomende opmerkingen, naast 
die over de persoonlijkheid, over een eventueel depressief ziektebeeld: Neiging tot de-
pressie; Depressief coloriet; Activiteitsremming/passiviteit; Depressie/Depressie i.e.z./Depressief 
Syndroom; Chronische depressie/Dysthymie; Post partum depressie; Recidiverende  depressie.

 # Er kan meer dan één diagnose per patiënt worden vermeld, daardoor kunnen de 
totale percentages per decennium boven de 100 uit komen. Borderline, Narcistische 
stoornis en Karakterneurose zijnpersoonlijkheidsdiagnosen. Depressie apart vermeld is een 
ziektebeelddiagnose. 
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vrouwen in de door mij onderzochte groep is precies gelijk en dit is in de groep van alle 
patiënten die een indicatie-onderzoek heeft ondergaan waarschijnlijk niet het geval. De 
recente gegevens over deze groep laten een klein overwicht van vrouwen zien (Berghout 
& Zevalkink 2007). Als het beroepsniveau als indicatie wordt genomen voor sociale klasse, 
dan kunnen we concluderen dat de patiënten van de hier bestudeerde dossiers qua leeftijd, 
opleiding en sociale klasse in hoge mate overeenkomen met alle patiënten die in de loop 
van deze vijftig jaar bij het NPI een indicatie-onderzoek hebben ondergaan.  

8.5 Ethische dimensie

Onderzoek naar patiëntendossiers betekent onderzoek doen naar vertrouwelijk ma-
teriaal. Patiënten hebben over hun levensgeschiedenis, hun moeilijkheden en hun identi-
teit verteld in het vertrouwen dat dit derden niet onder ogen zal komen. Toch heb ik de 
verslagen daarvan kunnen bestuderen. Hieronder wordt uiteengezet onder welke condi-
ties dit ethisch verantwoord is.

Onlangs is het hele patiëntenarchief van het NPI (oorspronkelijk zo’n 24.000 dos-
siers) vernietigd, met uitzondering van 15 procent hiervan dat voor wetenschappelijk 
onderzoek wordt bewaard. De aan mij ter beschikking gestelde verslagen van de indicatie-
onderzoeken vormen een deel van die 15 procent. De in dit onderzoek bestudeerde 
verslagen zijn, zoals vermeld door het NPI, geselecteerd en vervolgens door hen geano-
nimiseerd. Alle namen en adressen van patiënten, hun familie en van de betrokken hulp-
verleners zijn verwijderd. Gezien de tijd die is verstreken (de vroegste dossiers dateren uit 
1954, de meest recente uit 1999) was het niet meer mogelijk de betrokken patiënten te 
achterhalen en hun toestemming te vragen. 

Voor aanvang van het onderzoek heb ik mij georiënteerd op de Beroepscode voor psy-
chologen van het Nederlands Instituut voor Psychologen (1998; 2007) en op de Praktische 
omgangsvormen met betrekking tot persoonsgegevens van de Sociaal-Wetenschappelijk Raad 
(KNAW) van februari 1999, later opgevolgd door de Gedragscode voor gebruik van persoons-
gegevens in wetenschappelijk onderzoek van de KNAW uit 2003. Met betrekking tot mijn 
onderzoek houdt dit in dat personen niet op voor anderen herkenbare wijze in publicaties 
worden opgevoerd. Citaten uit de verslagen zijn alleen voorzien van een code waarin het 
jaar van aanmelding en het geslacht van patiënt en analyticus is vermeld, maar die verder 
geen aanwijzingen voor de identiteit van de betreffende patiënt bevat. Binnen de citaten 
zijn waar nodig kleine variaties aangebracht om herkenbaarheid te voorkomen: het be-
roep, de leeftijd en eventuele andere ‘markers’ zijn veranderd, zonder dat dit de zeggings-
kracht van het citaat aantast. 

Het onderzoeksmateriaal, ook in digitale vorm, is gedurende het hele onderzoeksproces 
zorgvuldig opgeslagen, zonder dat anderen daar bij kunnen. De bestanden van de dossiers 
staan onder wachtwoord opgeslagen in de computer en de kopieën op papier zitten in 
een afgesloten archiefkast. De assistent-onderzoekster die onder mijn leiding betrokken 
was bij het coderen van een aantal dossiers, heeft daarvoor een geheimhoudingscontract 
ondertekend. Back-ups van de analyse, bestanden en kopieën en teksten van het verslag 
worden na afronding van het onderzoek vernietigd. De oorspronkelijke dossiers zelf 
blijven ook na afronding van het onderzoek in het archief van het NPI.



 9
Hoe psychoanalytici hun 

patiënten zien 

Vanuit een dramaturgische benadering van de gesprekken die plaatsvinden tussen 
psychoanalytici en met somberheid worstelende patiënten die op hun geschiktheid 

voor een psychoanalytische behandeling worden onderzocht, is het zinvol om na te gaan 
hoe beide partijen elkaar zien. Het onderzoeksmateriaal (verslagen van deze gesprekken 
geschreven door de analytici) levert geen mogelijkheid op om de kant van de patiënt te 
onderzoeken. Wel bevatten deze verslagen belangwekkende passages waarin analytici hun 
meer persoonlijke impressies van de patiënt weergeven. Hierin letten analytici met name 
op hoe cliënten zich opstellen en gedragen, minder op wat zij precies zeggen. Indirect 
geven deze tekstgedeelten daarmee tot op zekere hoogte een indruk van hoe de cliënten 
deze situatie ervaren. Deze passages vormen het materiaal aan de hand waarvan in dit 
hoofdstuk de eerste deelvraag is onderzocht. Deze vraag luidt: welke subjectieve indruk 
geven analytici van hun patiënten weer in hun verslag van het indicatie-onderzoek? Welke 
veranderingen treden daarin eventueel op en welke genderpatronen zijn daarin te onder-
scheiden? 
Het hoofdstuk is als volgt opgebouwd: in § 9.1 wordt de specifieke aard van de hier onder-
zochte fragmenten uit de patiëntendossiers toegelicht en de functie die deze hebben in het 
kader van het indicatie-onderzoek als geheel. Ook wordt hier uitgelegd op welke wijze 
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deze tekstfragmenten zijn geanalyseerd. In § 9.2 wordt een kwantitatieve beschrijving 
gegeven van deze passages, in § 9.3 gevolgd door een uitgebreide kwalitatieve weergave 
hiervan. Deze is opgesplitst naar de verschillende thematieken die in de hier onderzochte 
passages worden behandeld. In de slotparagraaf § 9.4 wordt daarvan een meer samenhan-
gend beeld gegeven en wordt de onderzoeksvraag beantwoord.

9.1 Materiaal en methode

Inhoud en functie van de onderzochte passages 
Psychoanalytici zijn duiders van beroep. Om de betekenis van wat patiënten hen 

vertellen te kunnen interpreteren, letten zij niet alleen op wat er gezegd wordt, maar ook 
op hoe dat gebeurt. Hiervan maken zij in hun indicatieverslag ook aantekeningen. Deze 
notities zijn altijd aangegeven met de kopjes Indrukken, Contactverloop of Status Praesens. 
Analytici kunnen hierin wat vrijer reflecteren op de non-verbale en  metacommunicatieve 
aspecten, evenals op hun eigen gevoelsmatige reactie op het verhaal of de persoon van 
de patiënt tegenover hen. In de rest van het indicatieverslag wordt het levensverhaal van 
de patiënten gereconstrueerd, worden hun klachten beschreven evenals hun therapiever-
wachtingen, zelfbeeld en huidig functioneren en wordt een samenvatting gegeven die 
uitmondt in een voorlopige persoonlijkheidsdiagnose en behandeladvies. Het verslag van 
het aparte psychologisch onderzoek wordt toegevoegd en vervolgens wordt de discus-
sie in het stafberaad weergegeven, evenals het coreferaat dat daar door een ander dan de 
onderzoekende analyticus over de betreffende patiënt is gehouden. De meer subjectieve 
indruk van analytici van hun patiënten vormt qua omvang een klein onderdeel van het 
verslag als geheel, maar  bevat wel essentiële informatie. Het gaat in deze tekstfragmenten 
over iemands uiterlijk, het gedrag, de houding, het verloop van de stemming tijdens de 
gesprekken, de kwaliteit van het onderlinge contact, de inschatting van het introspectief 
vermogen van de patiënt en opmerkingen over de manier waarop iemand vorm geeft aan 
zijn of haar genderidenti-teit. In Figuur 9.1 wordt aangegeven op welke wijze het con-
struct ‘subjectieve indruk’ is geoperationaliseerd. 
Lang niet altijd komen al deze aspecten aan de orde, maar uiterlijk, gedrag en hou-ding 
worden vrijwel altijd vermeld. De subjectieve indruk geeft dus de expression given off van 
de patiënten weer, zoals opgemerkt en beschreven door hun ‘publiek’: de analytici. Het 
betreft hier een voorlopige indruk die de onderzoekende analytici van hun patiënten krij-
gen. Deze indruk is veel subjectiever dan de uiteindelijke persoonlijk-heidsbeschrijving 
aan het eind van het verslag, maar kan wel aanwijzingen daarvoor bevatten. In elk dossier 
worden dergelijke impressies genoteerd. Het weergeven van deze indruk in de context van 
het toelatingsonderzoek is van belang, zoals De Swaan toelicht: 

Alleen al uit het feit dat iemand op de afgesproken tijd, gekleed, gekapt en geschoeid, 
op het spreekuur verschijnt, het uitzit en weet af te sluiten, blijkt dat er meer goed gaat 
dan in lijvige boekdelen zou zijn te omschrijven. Het geeft ook aan hoe omvattend 
en verfijnd de socialisatie en inpassing van de spreekuurclientèle al is, in vergelijking 
met allerlei andere categorieën cliënten als imbecielen, jeugddelinquenten, verslaafden, 
mensen met hersenletsel. (De Swaan et al. 1979, p. 82)
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Uiterlijk:
Postuur, haardracht,
gezicht, make-up, handen, kleding, schoeisel, accessoires, stijl etc.
Leeftijdconform?
Verzorgd?

Gedrag:
Begroeting, entree, vertrek;Al dan niet op tijd komen/aan afspraak houden; 
Motoriek, lichaamshouding, gebaren, huilen, lachen, flirtgedrag;
Mimiek, gezichtsuitdrukking, stemgebruik, blozen;

Houding: 
Samenwerking, motivatie, opstelling (vertrouwelijk, toegenegen, openhartig; 
zakelijk; weerstand, verzet, terughoudend, afwachtend, gereserveerd, klagend, 
aanklagend, hulpzoekend, passief, bagatelliserend etc.);

Contactgroei 1 ;
Verbale en communicatieve vermogens (heldere of verwarde presentatie,
goed of slecht verwoorden, vaag blijven etc.)

Introspectief vermogen:
Ziektebesef, ziektegevoel, lijdensdruk; 
Ziekte-inzicht, reflexiviteit, introspectief vermogen

Stemming:
Agressief (boos, wrokkig, geïrriteerd);
Angstig, gespannen, nerveus, onzeker, subassertief;
Beheerst, geremd;
Depressief (somber, mat, piekeraar, verdrietig, teleurgesteld, zorgelijk);
Ontspannen;
Opgewekt;
Verandert (afwisselend, ontwikkeling)
Zachtmoedig;
Overig

Genderopmerkingen:
Mannelijke vrouw, feminiene man, sexloos, nog geen vrouw/man, ambiva-
lent etc.

Gevoel van de analyticus 2

Ergernis, sympathie, verveling, geamuseerd, onmacht, behoefte om te troos-
ten/gerust te stellen / te adviseren etc., de draad kwijt raken

Metafoor: 
welke metafoor wordt eventueel gebruikt in de beschrijvingen van de patiënt?

1 Contactgroei: Hiermee wordt bedoeld of de patiënt in de loop van de gesprekken al dan niet 
 vertrouwelijker, meer op zijn of haar gemak wordt.

2 Hiermee wordt de gevoelsmatige reactie van de onderzoekende analyticus op de persoon van de patiënt 
bedoeld, meestal aangekondigd dmv formuleringen als: “Patiënt wekt bij onderzoeker overwegend een 
gevoel van sympathie op”, of: “Onderzoeker moet de neiging onderdrukken om patiënt gerust te stellen”, 
of  “Door dat voortdurende gehuil kreeg ik de behoefte om te zeggen: Hou eens op met dat gegrien” etc. 
Analytici noemen dit gevoel ‘tegenoverdracht’.

Figuur 9.1 Operationalisering van het construct ‘Subjective Indruk’.
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De manier waarop patiënten zich tijdens deze intakegesprekken presenteren door middel 
van uiterlijk, gedrag en houding wordt gezien als een meer of minder bewust gekozen 
uitdrukking van hun identiteit en bevat daarmee een aanwijzing voor hoe zij bejegend en 
begrepen willen worden. Het sexy of saai, verzorgd of nonchalant verschijnen of gedragen 
zijn zodoende betekenisvolle signalen die opgemerkt, geïnterpreteerd en genoteerd wor-
den (De Ridder 1991, p. 77).

Onder de kop Indrukken kunnen analytici in de verslagen ook hun innerlijke re-
acties op deze manieren van doen van de patiënt weergeven, variërend van sympathie 
en mededogen tot irritatie of verveling. In het vakjargon van psychoanalytici wordt dit 
aangeduid als ‘tegenoverdracht’, of  ‘tegenoverdrachtsgevoel’. De manier waarop analytici 
zich opstellen in deze gesprekken met hun patiënten wordt mede ingegeven door hun 
eigen gedachten en emoties over de patiënt tegenover hen. Het maakt voor hen uit of daar 
iemand zit van de eigen of de andere sekse, die afwachtend dan wel fel is, de confrontatie 
zoekt of warmte, problemen naar voren brengt die dichtbij of veraf staan van de eigen 
levensconflicten (Schalkwijk 2006, p. 184). Het hoort tot de professionele mores van psy-
choanalytici om deze persoonlijke reacties bij henzelf te onderkennen en expliciet in het 
verslag aan hun collega’s te vermelden. 

Bij de weergave hun subjectieve indruk in de paragrafen Indrukken, Contactverloop en 
Status Praesens speelt gender vermoedelijk een rol. Zoals in § 3.7 is beschreven, zullen ook 
therapeuten de bestaande culturele verwachtingen over hoe men zich als man of vrouw 
moet gedragen in de gesprekken met hun patiënten reproduceren. Hierbij is het van be-
lang om zowel de sekse van de analytici als die van de patiënten te onderschei-den. 

De analyse zal dan ook waar nodig gebaseerd zijn op genderkoppels: een mannelijke 
patiënt met een mannelijke analyticus, een mannelijke patiënt met een vrouwelijke ana-
lytica1 etc. 
De delen van het indicatieverslag die de subjectieve indruk van de analytici bevatten, spe-
len een belangrijke rol bij het bepalen van de diagnose en het behandeladvies. Het verslag 
wordt gelezen door enkele ervaren collega’s (het stafberaad) en de analytici die het indi-
catieverslag schrijven zullen zichzelf ten opzichte van hen graag als bekwame waarnemers 
met een adequaat taalgebruik presenteren. Een bevestiging van dit laatste geeft hoogleraar 
kinderpsychiatrie Frits Boer. Over de patiëntenarchieven in het Academisch Medisch 
Centrum in Amsterdam zegt hij: 

Mensen kregen in die tijd geen inzage in hun dossier, dat was ondenkbaar. We kon-
den alles beweren, roepen en fantaseren, maar eigenlijk waren we vooral bezig om 
indruk op elkaar te maken. Met een mooi verslag maakte je indruk bij een stafbe-
spreking. Dat was niet per se ijdelheid, eerder een vakmatige trots. (zoals geciteerd 
door Boon 2009, p. 11). 

Bij de analyse van deze tekstfragmenten is ook gelet op het taalgebruik van de analytici, 
met name op de beeldspraken en metaforen die zij gebruiken om hun patiënten te type-
ren. Een metafoor kan immers de blik sterk richten en wellicht vooruitwijzen naar meer 
reflectieve interpretaties.

1 De notatie die hiervoor gebruikt wordt is als volgt: Mm, Mv, Vm, Vv. De eerste hoofdletter verwijst naar de 
sekse van de patiënt; de tweede, kleine letter verwijst naar de sekse van de analyticus.
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Procedure van verslaglegging door analytici
De procedure die de analytici volgen bij het weergeven van hun subjectieve in-druk 

is in de loop der jaren enigszins veranderd. Het NPI ontwikkelt gaandeweg een steeds 
strakker geprotocolleerde procedure bij zowel de spreekuur- als de indicatie-onderzoeks-
gesprekken. Tot aan 1965 bestaat het verslag van het indicatieonderzoek uit een achteraf 
geschreven verslag over alle gesprekken, inclusief het spreekuurgesprek zonder dat dit 
laatste expliciet als apart onderdeel is aangegeven. Degene die het spreekuurgesprek voert 
en degene die het indicatieonderzoek doet lijken dezelfde persoon te zijn. De subjec-
tieve indruk die analytici van hun patiënten en het contact-verloop geven wordt slechts 
éénmaal en wel na afloop van alle gesprekken vermeld. Vanaf 1965, met de snelle toe-
name van het aantal nieuwe aanmeldingen, vindt er stapsgewijs een verdere protocollering 
plaats: spreekuur en indicatie-onderzoek worden uit elkaar gehaald en apart verslagen. 
Spreekuurhouder is dan niet meer dezelfde als degene die de vervolggesprekken voert. 
Het verslag van het spreekuurgesprek is nog vrij kort (enkele alinea’s) en bevat eventueel 
informatie van de verwijzer, verder de aanmeldingsklachten, de therapieverwachting die 
de patiënt heeft en de indruk die spreekuurhouder van de patiënt krijgt. Van de onder-
zoeksgesprekken wordt vanaf 1965 meestal per gesprek een verslag gemaakt, maar de in-
druk van de patiënt en van het contactverloop wordt slechts tweemaal beschreven: alleen 
aan het begin en aan het eind van de reeks gesprekken. In 1975 wordt aan dit geheel een 
verslag van het intakeberaad (de staf die de spreekuurgesprekken bespreekt) toegevoegd 
en ook wordt er vanaf dat jaar meestal over elk gesprek apart een indruk van de patiënt en 
van het contactverloop weergegeven.  

Vanaf 1989 maakt men bij het spreekuur gebruik van een indexeringslijst. Deze lijst 
bevat aanvankelijk zo’n vijftien punten die betrekking hebben op feitelijke gegevens (zo-
als personalia, gebruik genees- en genotmiddelen, lichamelijke ziektes etc.) en eveneens 
circa vijftien punten die meer interpretatie vergen (van latente aanmeldings-klachten tot 
diagnostische formuleringen, de DSM-III R diagnose en advies over de aard van de voor-
gestelde behandeling). De verslagen van het spreekuurgesprek worden hierdoor eerst aan-
merkelijk langer (enkele pagina’s), maar de indexeringslijst wordt in de loop van de jaren 
negentig ook weer korter; de DSM-diagnose blijft gehandhaafd. Tijdelijk (van 1983 tot 
1991) heeft men de resultaten van het indicatie-onderzoek nog samengevat in een indi-
catietabel, waarin indicaties en contra-indicaties voor een psychoanalytische behandeling 
opgesomd staan en waarvan de mate waarin men die bij de patiënt aanwezig acht (sterk, 
zwak of gering) moet worden aangekruist. 

Analyse
Voor de kwantitatieve verwerking van de informatie uit de dossiers zijn deze pro-

cedurewijzigingen geen probleem, aangezien niet gescoord is hoe vaak een bepaald aspect 
binnen het betreffende dossier beschreven wordt, maar of er in dat dossier aandacht is 
besteed aan uiterlijk, gedrag, houding etc. Hierdoor blijft een vergelijking van de dossiers 
uit de achtereenvolgende jaren mogelijk. In deze analyse zijn de passages die de subjec-
tieve indruk bevatten uiteengerafeld in de categorieën uiterlijk, gedrag, houding (inclusief 
introspectief vermogen), stemming en ‘tegenoverdrachtsgevoel’. In de betreffende passages 
zelf zijn die verschillende aspecten niet altijd zo gescheiden en veel minder nog als zodanig 
benoemd; met name gedrag en houding overlappen elkaar nogal eens.
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De betrouwbaarheid van de codering van het thema ‘subjectieve indruk’ is nage-gaan 
door een tweede codeur die na bestudering van de beslisregels bij het coderen 6 procent 
van de dossiers opnieuw heeft gecodeerd. De proportie overeenstemming met de eerste 
codeur bedroeg 75 procent, wat als goed kan worden beschouwd.2 

In het kader van de hele toelatingsprocedure, die meestal enkele maanden tot soms 
wel meer dan een half jaar kan duren, hebben de potentiële patiënten direct contact met in 
principe drie personen: spreekuurhouder (analytici; één, soms twee gesprekken), de testassi-
stente (altijd een vrouw, psychologisch assistent) die het psychologisch onderzoek afneemt 
(vragenlijsten en tests; één dagdeel) en degene die het indicatie-onderzoek doet3 (analytici; drie 
of vier gesprekken). Deze laatste houdt ten slotte ook het adviesgesprek waarin de patiënt 
wordt meegedeeld wat de uitslag van het hele onderzoek is. Dit hoofdstuk richt zich al-
leen op de subjectieve indrukken van degenen die het indicatie-onderzoek verrichten, 
maar zijdelings zal ook af en toe gerefereerd worden aan de indrukken die door spreek-
uurhouder en testassistente worden genoteerd.

Deze passages waarin de analyticus wat vrijer zijn eigen impressies kan geven van 
het contactverloop en de gesprekken met de patiënt dienen, naast andere, als bron van 
informatie om tot een weloverwogen diagnose en behandelindicatie te komen. In dit 
hoofdstuk zijn deze tekstfragmenten niet in die hoedanigheid bekeken, maar als bron van 
informatie voor de manier waarop analytici hun patiënten zien. De subjectieve indruk 
die de analytici in deze fragmenten van hun patiënten weergeven, is geanaly-seerd vanuit 
een dramaturgische optiek zoals door Erving Goffman is ontwikkeld (Goffman 1990). 
De in de indicatieverslagen geboekstaafde subjectieve indrukken worden hier bezien als 
een soort toneelrecensies, maar dan van een recensent die zelf actief als choreograaf bij de 
vormgeving van de ‘voorstelling’ is betrokken. Het zijn notities van de recensent, bedoeld 
voor een ander publiek: de collega’s in het stafover-leg. Deze teksten zijn in dit onder-
zoek niet opgevat als objectieve weergaven van hoe patiënten zich gedragen en van wat 
zij zeggen of voelen, evenmin als weergaven van wat analytici ‘eigenlijk’ over hen denken. 
De teksten zijn begrepen als gestileerde interpretaties door analytici van de ‘performances’ 
door de patiënten. Die ‘performance’ is geen vertoning in de negatieve zin van het woord, 
maar de vorm waarin patiënten zich met hun moeilijkheden in die situatie voordoen aan 
hun gesprekspartners. Het is door de ogen van analytici dat wij kijken naar de patiënten 
en wat wij daarvan te zien krijgen is het gezamenlijke product van beiden.

9.2 Subjectieve indruk van de patiënten 
 kwantitatieve beschrijving

Hier volgt eerst een cijfermatige beschrijving van de mate waarin aan de diverse 
aspecten van de subjectieve indruk aandacht wordt besteed, eerst per genderkoppel en 
vervolgens per decennium (zie Tabel 9.1 en 9.2 in Bijlage 5). 

In het algemeen kan worden geconstateerd dat vrijwel alle dossiers aandacht beste-
den aan de aspecten uiterlijk, gedrag, houding en in iets mindere mate stemming. Opmer-

2 Zij Bijlage 1.

3 In de oudere dossiers wordt dit ook wel het anamnestisch of het psychiatrisch onderzoek genoemd.
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kingen over mannelijkheid of vrouwelijkheid van de patiënt en metaforische beschrij-
vingen komen het minste voor. Tegenoverdrachtsgevoel van de analyticus en  opmerkingen 
over het ingeschatte introspectief vermogen van de patiënt nemen een  tussenpositie in 
ongeveer de helft van de dossiers maakt daar in de context van de subjectieve indruk 
melding van. 

Er bestaat in de mate waarin aan de verschillende aspecten van de subjectieve in-
druk aandacht wordt besteed nauwelijks verschil tussen de vier genderkoppels. De enige 
uitzondering hierop is het al dan niet aanwezige introspectief vermogen; daarover wordt 
significant vaker een opmerking gemaakt bij vrouwelijke patiënten (Chi2 = 10,008 bij p 
≤ 0,05). Dat wil niet zonder meer zeggen dat dit vermogen vaker bij vrouwen aanwezig 
wordt geacht. Op grond van deze kwantitatieve analyse kan alleen worden  geconstateerd 
dat aan het ontbreken òf aanwezig zijn van dit vermogen door mannelijke zowel als door 
vrouwelijke analytici vaker een passage wordt gewijd bij vrouwelijke patiënten.  

Kijken we naar de weergave van de subjectieve indruk over de vijf achtereenvolgen-
de decennia dan blijkt dat de aandacht voor de aspecten uiterlijk, gedrag, houding, stem-
ming en introspectief vermogen ongeveer constant blijft. De enige duidelijk optredende 
verandering is de mate waarin analytici gebruik maken van metaforen in de beschrijving 
van hun patiënten: dat daalt in de loop der jaren. Het komt vooral voor in de jaren vijftig 
en zestig en daarna nog slechts sporadisch (Chi2 = 14, 538 bij p ≤ 0,01). 

Het algemene beeld is dus dat de subjectieve indruk bij mannen en vrouwen on-
geveer dezelfde aspecten beschrijft, zij het dat bij vrouwelijke patiënten over het intros-
pectief vermogen vaker een opmerking wordt gemaakt. In dit beeld verandert weinig, 
alleen neemt het gebruik van een metaforische stijl in deze passages in de loop van de 
onderzochte decennia af.

9.3 Subjectieve indruk van de patiënten 
 kwalitatieve beschrijving

Na dit cijfermatig beeld volgt nu een meer uitgebreide kwalitatieve beschrijving van 
de subjectieve indruk. Hoewel er over de jaren heen en over mannelijke en vrouwelijke 
patiënten steeds ongeveer evenveel aandacht wordt besteed aan de aspecten uiterlijk, ge-
drag, houding en stemming, blijkt er wel degelijk verschil te bestaan in de manier waarop 
dat gebeurt. De hierna volgende beschrijving van deze vier aspecten vertoont eenzelfde 
opbouw: ze worden alle bekeken vanuit het perspectief van zowel gender- als tijdsverschil-
len.

Uiterlijk

Analytici geven in deze fragmenten onder andere weer wat hen opvalt aan het uiter-
lijk van de patiënten tegenover hen. Wat men dan opmerkelijk vindt, wordt uiteraard af-
gemeten aan wat zij in die betreffende periode, voor die betreffende sociale groepering en 
voor die bepaalde sekse normaal achten. Het uiterlijk verschijnen raakt in de samenleving 
als geheel in de tweede helft van de twintigste eeuw minder gebonden aan sekse-, klasse- 
en situatiespecifieke richtlijnen (Wouters 2008; Zeegers 1988). We zien dan ook in die be-
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schrijvingen tussen 1954 en 1999 kleding en haardracht veranderen. In de jaren zeventig 
maken pantalons geleidelijk plaats voor spijkerbroeken, dragen vrouwen steeds minder een 
rok en bij mannen zijn baarden, snorren en lang haar sterk in opkomst. De manier waarop 
mannen en vrouwen zich kleden gaat meer op elkaar lijken (beide seksen dragen in de 
jaren tachtig en negentig lang haar, spijkerbroeken, overhemden en colberts) en de kleding 
wordt voor beide seksen informeler. Nonchalant gekleed gaan wordt een geaccepteerde 
stijl in plaats van een teken van verwaarlozing en armoede. Stijlaanduidingen in termen 
van klassenverschillen (iemand in een “sjofel pak met glimmer aan de ellebogen die de 
indruk wekt een timmermansknecht in zijn opknappertje te zijn”, Mv 1956; “een jonge 
vrouw, kleding niet opvallend, make-up lijkt de cliché-opmaak van meisjes uit lagere 
milieus”, Vm 1962) verdwijnen geleidelijk. In plaats daarvan komen vanaf de jaren zestig 
opmerkelijk genoeg stijlaan-duidingen in termen van de tegenstelling stad-platteland (een 
patiënte met “een typisch dorpsgezicht, met kleding waaraan alle kleur en fleur ontbreekt 
en die als in een dorp gekocht lijkt waar men voor mode en smaakontwikkeling weinig 
gevoel heeft”, Vv 1962; een patiënte “die de indruk maakt een struise boerendochter te 
zijn, want gespeend van alle charme of élégance”, Vv 1968; een patiënte die beschreven 
wordt als “een Volendammer boer met zwarte pofbroek en klompschoenen”, Vv 1978; of 
een wat oudere mannelijke patiënt “met een licht Twents accent die eerder een boer lijkt 
dan de psycholoog die hij is”, Mv 1986). Dat opmerkingen die verwijzen naar iemands 
(lagere) klassenachtergrond langzamerhand verdwijnen viel te verwachten: de traditio-
nele land- en fabrieksarbeid verdwijnt vrijwel in de tweede helft van de twintigste eeuw 
uit de Nederlandse economie. Of vanaf halverwege de jaren zestig het aantal patiënten dat 
afkomstig is van dorpen buiten de regio van Amsterdam toeneemt, is niet goed na te gaan. 
Wel neemt het percentage studenten onder de hier onderzochte patiënten in dat decen-
nium sterk toe en zij komen vaker ‘van buiten’. 

Uiterlijk en gender
Een constant punt van aandacht voor mannen zowel als vrouwen betreft de mate 

waarin de patiënt er verzorgd uitziet. Iemand kan nonchalant, saai of dorps gekleed gaan, 
maar wanneer iemand er onverzorgd uit ziet, dan wordt dat als een krachtig signaal op-
gevat dat er iets niet in orde is. Als de mate van verzorging wel wat te wensen overlaat 
wordt dit bij vrouwen vaak benoemd als ‘ontsierend’ gedrag. Een man kan er “als een 
provo” uit zien, maar voorzien van de geruststellende toevoeging “maar heel schoon” (Mv 
1970) is het duidelijk dat deze patiënt niet onverzorgd is. Echt onverzorgde, stinkende 
patiënten komen niet voor, die melden zich wellicht niet eens aan bij het NPI en als dat 
wel het geval is zullen zij bij het spreekuurcontact al naar elders worden verwezen4. In alle 
bestudeerde dossiers komt het slechts éénmaal voor, en wel in 1957, dat een patiënt als 
onverzorgd beschreven wordt:  

Een zekere gratie is wel in haar psychomotoriek te onderkennen maar dit is te zeer 
afge-remd dan dat wij van een charmante persoonlijkheid zouden kunnen spreken. 
(…) Ze is in elk opzicht wat verwaarloosd, slordig truitje, slecht gekamd haar, vlekken 
op haar kleren en dit alles gepaard aan haar pogingen om een goede indruk te maken 
vormt wel een zielig geheel. (Vm 1957)

4 Bijvoorbeeld naar de Amsterdamse GG & GD. Zie Akkermans 2006.
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Beschrijvingen van mensen met een verzorgd uiterlijk kunnen echter nog veel subtiele 
gradaties vertonen. Bij mannen varieert dit van zeer gesoigneerd, via netjes, formeel, ge-
distingeerd of keurig tot slordig, nonchalant, wat armoedig en sjofel. Bij vrouwen gebruikt 
men deels een ander vocabulaire, variërend van snoezig, charmant, modieus dan wel met 
zorg of smaakvol gekleed, eenvoudig en verzorgd, via keurig maar niet elegant, goed ver-
zorgd maar saai gekleed, of slordig maar niet onverzorgd naar gespeend van alle charme 
of élégance, of ontsierend gekleed, bijvoorbeeld “in een plunje van spijkerbroek en grijze 
trui” (Vm 1978). Bij vrouwen wordt een onverschillige houding ten opzichte van het ei-
gen uiterlijk expliciet vermeld, bij mannen krijgt dit minder aandacht. Daar kan juist het 
tegenovergestelde het geval zijn: mannen die te veel aandacht aan hun uiterlijk besteden 
vallen op:

Patient, een naar schatting 25 j. lange, asthenisch gebouwde jonge man, met donker, 
wat golvend haar en blauwgrijze ogen, maakt bij de eerste ontmoeting een “wazige” 
indruk. Hij is een Louis Couperus-achtige figuur het mannelijke pendant van Eline 
Vere, lijdende expressie op zijn wat weke meisjesachtig aandoend gezicht, precieus, 
overgesoigneerd, een tikkeltje decadent, fin-de siècle, sonnetten dichtend op verlepte 
rozen, met Baudelaire in zijn binnenzak. (Mv 1957)

De beschrijvingen van het uiterlijk van de patiënten lijken zoals opgemerkt het algemene 
tijdsbeeld te volgen. Veranderde opvattingen over hoe mannen en vrouwen, studenten en 
professionals gekleed kunnen gaan, zien we in de dossiers weerspiegeld. 

Soms echter (zoals ook in het bovenstaande citaat al blijkt) worden er opmerkingen 
gemaakt over afwijkende manieren van kleden bij de onderzochte patiënten. Dat gaat dan 
vaak over opvallende gendergerelateerde patronen: feminiene mannen (zoals hierboven) 
of mannelijke vrouwen, of over iemand met een ambivalente of nog niet uitgegroeide 
seksuele identiteit:

Patiente is een grote vrouw, net iets te lang om elegant te zijn; ik schat haar nog geen 
29 jaar; ze ziet er gezond uit; bruin; maakt lichamelijk een sterke taaie indruk; bijna 
athleti-sche habitus; het krachtige heeft iets mannelijks; het haar is zonder fantasie 
geknipt; haar groen-blauw gebloemde jurk werkt even deprimerend, ware het niet dat 
de snit blijkbaar zo is dat de borsten onmiddellijk aandacht vragen, ook omdat de 
jurk lijkt te glimmen. (…)

In de eerste instantie werd een conglomeraat van indrukken gewekt: wat een  stunte-
lige puber, het lijkt wel een jongen, hé het is een volwassen vrouw, die erotisch doet. 
(Vm 1957)

Patiënte maakt een heel wisselende indruk, zowel wat kleding betreft als wat betreft 
haar presentatie. (…) Een duidelijke zelfontsiering is merkbaar en ook een zeer 
grote moeite met haar uiterlijk. Wat rood vlekkerig gezicht, grote neus, de haren zijn 
meestal verward. Ze komt de eerste keer in een broek en een trui. De volgende keer 
in een leren, zwarte broek, met zwarte leren laarzen, streepjestrui en wilde haren. 
Daarna in een wijnrode trui, gewone pantalon. De laatste keer in “Donald Duck”-
schoenen, een truitje met een shawl-tje, ziet er dan wat vrouwelijker uit. In haar leren 
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kleren speelt ze wat de lesbienne. (Vv 1980)

Lange, niet opvallend slank uitziende vrouw. Gekleed in een donkere tuinbroek van 
jeans materiaal. Maakt een degelijke indruk, maar weinig modieus. (…) Zijzelf be-
vestigt het beeld wat ik van haar krijg, nl. dat ze als vrouw nog zo weinig uitgegroeid 
is. Lijkt daar ook zo weinig aandacht aan te besteden, nu bv. met haar haar loshan-
gend voor haar ogen. (Vv 1998)

Je kunt je afvragen of de patiënte uit het eerste citaat in de jaren tachtig of negentig nog als 
een jongen gezien zou worden: de gemiddelde lengte van vrouwen is toegenomen en een 
sportief-atletisch voorkomen is niet langer voorbehouden aan mannen, stuntelig gedrag 
evenmin. Bij vrouwen die in de jaren tachtig als mannelijk worden beschreven, wordt dat 
minder gekoppeld aan hun uiterlijk (dat wordt zeer verzorgd genoemd), maar aan hun 
bepaald niet stuntelige gedrag: een kordaat, wat bruusk optreden, een mannelijke manier 
van in de stoel zitten, een stevige hand bij het weggaan. (Vv 1983;Vm 1986) 

Ondanks de vermindering van de seksecontrasten bestaan er kennelijk ook in de 
jaren tachtig en negentig nog steeds ideeën over hoe een volwassen vrouw die haar 
 sekse-identiteit geaccepteerd heeft, er uit zou moeten zien: niet wisselend, niet met ver-
warde haren en niet kinderlijk. Wat een vrouwelijk uiterlijk dan wel is, wordt meestal in 
bijzinnen vermeld, zoals in het middelste citaat hierboven (een truitje met shawltje); soms 
wordt het explicieter overdacht:

Het lijkt dat pte moeite had met haar vrouwelijke identiteit en dat nog heeft. Ze 
heeft iets ambivalents daarin. Aan de ene kant heeft pte duidelijk iets vrouwelijks, soms  
lippenstift op, de manier waarop ze haar haar opsteekt, de truitjes die ze draagt tonen haar 
vrouwelijke figuur. Aan de andere kant heeft ze ook iets stoers, wat jongensachtig. Verrast 
was ik door het feit dat haar wollen handschoenen aan een koord uit de mouwen van haar 
jas bungelden, zoals je wel bij kleuters ziet. (V 1999)

Opvallend is dat de complementaire figuur van de mannelijke vrouw: de feminiene 
man vanaf eind jaren zestig wel als zodanig in de fragmenten subjectieve indruk voor-
komt, maar minder in relatie tot zijn uiterlijk, wel altijd in relatie tot het gedrag of de 
houding. Feminiene mannen, soms maar niet altijd homoseksueel, zijn dan bij voorbeeld: 
“coöperatief, wat onderdanig, schuw soms. (…) Nu en dan ‘rebbelt’ hij. (…) De motoriek 
doet feminien-hysterisch aan. (…) Spreekt wat theatraal mokkend. (…) geeft een slappe, 
vochtige hand”. Van deze man wordt overigens wel iets over zijn uiterlijk gezegd: hij “ 
(…) kleedt zich erg kinderlijk, in een poging om modieus te zijn. Treffend is steeds het 
hesje of het truitje met een kinderlijk patroontje” (Mm 1972). Van anderen wordt geno-
teerd: “schichtig, verlegen (…) zachte enigszins onderworpen blik (…) heeft iets weeks” 
(Mm 1974); “overaardige jongeman, onzeker, enigszins feminien” (Mv 1980); “heeft iets 
vermoeids over zich en iets passiefs, mogelijk ook iets feminiens” (Mv 1987, na spreekuur). 
Eén keer maakt de indruk van de genderidentiteit van de onderzochte patiënt zelfs een 
draai van 180 graden door, van macho tot slappeling: in 1968 wordt een mannelijke patiënt 
door een eveneens mannelijke analyticus eerst beschreven als een “soort oer-germaanse 
schilder, een vikingtype”, verderop als een “blonde penseur”, door de test-assistente (een 
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vrouw) als een “flegmatieke feminiene provo” en ten slotte in het verslag van het laatste 
adviesgesprek (na uitvoerige bespreking in het stafberaad), als een “langharige piekerige 
jongen die een slappe indruk maakt” (Mm 1968). 
Het impliciete idee over een normale mannelijke man was dus dat van een man die niet 
passief, onderworpen, slap, onzeker of zacht is en niet kinderlijk gekleed gaat. Dat wordt 
door analytici als feminien aangeduid. In de jaren negentig lijkt dit te veranderen; mannen 
worden ook dan soms beschreven als onzeker en passief, maar dan volgt nergens meer de 
toevoeging ‘feminien’.

Metaforen
Getalsmatig gezien is er geen ontwikkeling in de beschrijvingen van het uiterlijk 

over de jaren heen: daar wordt in alle perioden en in alle gendercombinaties vrijwel altijd 
iets over vermeld in de dossiers. Met een kwalitatieve bril op zien we echter een contrast, 
met name als beschrijvingen van de jaren vijftig en zestig worden vergeleken met die van 
de jaren zeventig, tachtig en vooral negentig. De jaren vijftig en ook nog wel de jaren zes-
tig laten opvallend veel bloemrijke beschrijvingen zien. Naarmate de tijd vordert, worden 
deze beschrijvingen meer feitelijk en korter: postuur, haar, bril, of iemand er al dan niet 
leeftijdsconform uit ziet en kleding worden summier beschreven en de analogieën daarin 
nemen af. Het neemt dan niet veel meer dan in totaal enkele regels in beslag, en dat is de 
oogst over drie of meer gesprekken. Dit zal onder meer samenhangen met het in 1995 in-
gevoerde inzagerecht van patiënten, waardoor analytici terughoudender zijn geworden in 
het weergeven van hun gevoelsmatige indrukken.5 Maar ook al voor 1995 is er sprake van 
een duidelijke afname van de aandacht voor het uiterlijk; het wordt wel genoemd, maar 
vrij kort. In de jaren tachtig en negentig beschrijft men het uiterlijk als volgt:

Gekleed in jeans, fleurige sjaal, een wat popperig voorkomen. Gespannen, bolle ogen 
- kastanje geverfd, gekapt haar, half-kort geknipt. (Vv 1981)

Eerste indruk: een fors gebouwde jongeman, met kort geknipt haar, die alert, iets ang-
stig, opkijkt wanneer ik hem kom halen. Enigszins nonchalant gekleed in een grijs 
T-shirt en donkere spijkerbroek. (Mv 1998)

En àls er een beeldspraak aan te pas komt, gebeurt dat haast terloops:

Een lange man, smaakvol gekleed in zwarte tinten, fraai vest en verzorgde, gepoets-
te schoenen; knap gezicht, mooie wenkbrauwen, krachtige kaak, een film-ster-look. 
(Mm 1998)

De overgang naar een meer feitelijke en summiere beschrijving door analytici van het 
uiterlijk van patiënten lijkt rond het eind van de jaren zestig te liggen. In de vroegere de-
cennia worden soms heel beeldende, bloemrijke beschrijvingen gegeven (van vaak meer 
dan het uiterlijk alleen) en het is deze stijlvorm die verdwijnt: 

Pate., een naar schatting 20 jarig meisje, is klein van postuur en zeer tenger gebouwd; 

5 Mondelinge mededeling van analytici tijdens nabespreking van voordracht hierover op het NPI, 
 juni 2007.
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met haar grote zwartbruine ogen en donkerbruin krullend haar lijkt zij een kittig 
Françaisetje, dat zo uit Parijs is komen aanstappen. Het is een frêle typetje, waar-
aan men onmiddellijk het epitheton ‘snoezig’ verleent. Zij is zorgvuldig opgemaakt; 
draagt handsmeed oorhanger-tjes en een rinkelende dito armband, en ziet er aardig 
gekleed uit. (Vm 1957)

Onderzochte is een vrij kleine, tengere, pezige man, met een enorme bos zwart kroezig 
haar dat licht begint te grijzen. Met zijn glimmende, knobbelige wipneus, rukkerige 
hoofdbewegingen, dikke brilleglazen waarachter een paar bruine schichtige knippe-
rende ogen, zijn nerveus trekkende mond, roept hij het beeld op van een schuwe kleine 
kobold, die, ondanks het feit dat hij van de beste bedoelingen bezield is, door een niet 
begrijpende wereld uitgejouwd en opgejaagd wordt. Hij maakt een lichamelijk zieke 
indruk, hoewel hij geen enkele lichamelijke klacht heeft. (Mv 1957)

De hier weergegeven beeldende beschrijvingen hebben een wat literaire stijl. Er is ook 
nog een andere, meer klinisch observerende stijl die alleen in de jaren vijftig voorkomt:

Pat. is een kleurloze jongeman met een wat acromegaal [buitengewoon lang - J.W.] 
aandoend gelaat, sluik, blond, gladgeplakt haar, een carieus gebit en foetor ex ore [ = 
slechte adem - J.W.]. Het wat vale gezicht met de gehalogeneerde ogen [ontstoken, 
tranen-de ogen – J.W.] heeft een tobberige uitdrukking. Hij is asthenisch gebouwd, 
gekleed in een donker pak, glimmer aan de ellebogen, dat wat sjofel aandoet, hij wekt 
veeleer de indruk van een “timmermansknecht in zijn opknappertje” dan van een 
kantoorbediende. (Mv 1956)

Hier spreekt de zenuwarts die afstandelijk observeert en de patiënt voor zich zo lelijk 
vindt dat zij haar toevlucht neemt tot doktersjargon vermengd met klassenvooroordeel.

Metaforen worden vaak gebruikt om een onbekend deel van de werkelijkheid zicht-
baar en bespreekbaar te maken door het te vertalen in iets wat wel bekend is. Beeldtaal 
levert soms de mogelijkheid op om iets te vertellen wat zich nauwelijks in woorden laat 
uitdrukken, en daarmee wordt die ervaring in een vorm gevat die communiceerbaar is. 6 
Ook de metaforen die dichters gebruiken zijn hiermee vergelijk-baar. Degene die de me-
tafoor gebruikt heeft dus een bepaalde kennis van een stukje van de menselijke belevings-
wereld die mededeelbaar gemaakt wordt met behulp van een analogie. (Vroon & Draaisma 
1985). De metaforen die analytici gebruiken in de fragmenten die hun subjectieve indruk 
weergeven hebben een vergelijkbare functie. De analytici hebben direct contact met de 
patiënt die zij onderzoeken en zij typeren deze patiënten in hun verslag voor hun collega’s 
in het stafberaad die de betreffende patiënt niet zien. Zij bedienen zich van vergelijkingen 
die refereren aan een met hun collega’s gedeelde cultuur: Couperus, Baudelaire, splendid 
isolation, medisch jargon en ook meer alledaagse vergelijkingen zoals ontleend aan de 
sprookjeswereld en de natuur (konijn, hinde, katje, boom, noot, kobold), menselijke typen 
(calvinist, viking, droomster, denker, slapjanus, Française), beroepen (kamergeleerde, boer, 
timmerman, mulo-onderwijzer, student, filmster) en enkele andere (Christus, wassenbeeld, 
auto met handremmen). De metaforen verwijzen meestal naar meer dan het uiterlijk, ze 

6 Zie ook hoofdstuk 4 over de metaforen die schrijvers gebruiken om te proberen de ervaring van een diepe 
depressie in woorden uit te drukken..
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geven kernachtig weer hoe de betreffende analyticus de totale performance van zijn of 
haar patiënt ziet.
De meeste metaforen (11 van de 267) verwijzen naar een weerbare houding. Vrouwen wor-
den dan op drie verschillende manieren omschreven als: “geen katje om zonder hand-
schoenen aan te pakken’, “kittig Françaisetje” of  “Volendammer boer”. Voor mannen 
worden de volgende acht beeldspraken gebruikt: “harde noot”, “auto met vier aange-
trokken handremmen”, “Oergermaanse schilder”, “Vikingtype”, “boer of timmerman”, 
“protest-student”, de “fatsoenlijke maar wat stijve en ouwelijke mulo-onderwijzer” en ten 
slotte “filmster met krachtige kaaklijn”. Een vrijwel even grote groep metaforen (10 van 
de 26) kan worden gekenschetst als metaforen voor een introverte en depressieve belevingswe-
reld. Voor vrouwen wordt gebruikt: “levende dodigheid”, “wassen beeld”, “droomster” en 
“vrouwelijke uitgave van de introverte kamergeleerde”. Mannen worden getypeerd als: “de 
mannelijke pendant van Eline Vere (…) met Baudelaire in zijn binnenzak”, “grienende 
slapjanus”, “splendid isolation”, “Christus-image”, “calvinist” of “onhandige denker”.8 In 
totaal dus vier beelden voor vrouwen en zeven voor mannen. De kleinste groep metaforen 
(5 van de 26) verwijst naar kwetsbaarheid, “een angstig steunzoekend kind”, “verschrikt 
konijn” of  “weg-schietende hinde” voor vrouwen en “schuwe, kleine kobold” en het wat 
dubbelzinnige “een boom van een klein kind” voor mannen.

Het gebruik van metaforen komt het meest voor in de jaren vijftig en zestig: ne-
gentien in totaal, tegen zeven in de jaren zeventig, tachtig en negentig samen. Mannen 
worden vaker metaforisch beschreven dan vrouwen (zestien- respectievelijk tienmaal).

Aangezien metaforen bepaalde aspecten uitlichten en andere op de achtergrond la-
ten, kan worden verondersteld dat deze mogelijk een doorwerking zouden hebben op de 
uiteindelijke, op meer kennis gebaseerde persoonlijkheidsbeschrijving die de analytici aan 
het eind van hun onderzoeksverslag noteren. Dit is niet na te gaan, aangezien het indica-
tieverslag in de jaren vijftig en begin jaren zestig als geheel achteraf wordt geschreven en 
ook de gebruikte metaforen bij wijze van terugblik worden geformu-leerd. In de jaren 
daarna worden per gesprek indrukken genoteerd en pas dan kan er een verloop worden 
geconstateerd. Juist in die tijd echter neemt het metaforisch taalgebruik aanmerkelijk af. 
De enige conclusie die we kunnen trekken is dat analytici met hun metaforische be-
schrijvingen vooral de gender- en tijdgebonden presentatie typeren van hun patiënten, 
het ‘facework’ in termen van Goffman. Op grond van de metaforen zijn er drie stijlen 
te onderscheiden: de weerbare waarin men zich niet makkelijk bloot geeft en zich zelfs 
verzet, de depressief-introverte waarin men zich toont als lijdend en in zichzelf gekeerd, 

7  In het kwantitatieve overzicht wordt het lager aantal van 22 genoemd. Beide cijfers zijn correct: in 22 dos-
siers worden in de context van de subjectieve indruk metaforen gebruikt, maar in 4 daarvan worden er twee 
verschillende gebruikt, bijvoorbeeld: ‘een boom van een klein kind’ en ‘protest-student’ (Mv 67).

8  De reden om ‘denker’ (en variaties daarop zoals ‘de introverte kamergeleerde’) bij de depressieve metaforen 
in te delen, komt voort uit het gegeven dat in de westerse beeldende kunst de lichaamshouding van de den-
ker (licht gebogen zittend, het hoofd gesteund door een hand, de elleboog leunend op een knie) model staat 
voor de depressieve pose. Het eerste voorbeeld daarvan is een klein houtpaneel van Geertgen tot Sint Jans 
uit 1480-1485 die Johannes de Doper in eenzaamheid voorstelt, een heel bekende volgende is de lithografie 
Melencolia van Albrecht Dürer uit 1514. Rond 1900 is deze pose door verscheidene modernere kunste-
naars gebruikt:, zoals Auguste Rodin met zijn beeld ‘de denker’ uit 1880, diverse schilderijen van Edvard 
Munch met als titel Melancholia (1984-1906) en Sorrow van Vincent van Gogh (1882). (Zie Melancholie: 
Genie und Wahnsinn in der Kunst, onder redactie van Jean Clair, 2006). Meestal zijn het mannen die in deze 
pose worden afgebeeld, maar soms ook is het een vrouw.
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en de kwetsbare waarin men zich klein en hulpeloos voordoet. Deze metaforen komen 
vooral in de jaren vijftig en zestig voor en het zijn mannen die vaker als weerbaar worden 
getypeerd en vrouwen iets vaker als kwetsbaar.

Samenvattend
De beschrijvingen die analytici geven van het uiterlijk van de patiënten weerspie-

gelen een deel van de veranderingen die zich in de Nederlandse samenleving tussen 1950 
en 2000 afspeelden. Met name de vermindering van de klassenverschillen en van de con-
trasten tussen mannen en vrouwen, de toegenomen informalisering en het ontstaan van 
een jongerencultuur brengen een andere manier van kleden met zich mee en dat zien ana-
lytici in hun spreekkamer terug. Tegelijkertijd zien we dat analytici in hun beschrijvingen 
in de loop der jaren korter en meer feitelijk over het uiterlijk gaan schrijven. De sociale 
identiteit die aan het uiterlijk valt af te lezen, wordt kennelijk minder van belang geacht 
voor een juiste indicatiestelling dan in de jaren vijftig en zestig. Dit kan verklaard worden 
door het gegeven dat de groep patiënten homogener wordt: in de jaren negentig zijn het 
uitsluitend nog hoger opgeleiden, al dan niet studerend, waardoor een sociale identiteit 
minder onderscheidend is. Sociaal gezien is er in de latere decennia ook sprake van minder 
afstand tussen analytici en hun patiënten dan in de jaren vijftig en zestig en ook dat kan 
analytici terughoudend maken in het beschrijven van het uiterlijk.

Het vocabulaire waarin men over mannen en vrouwen schrijft, vertoont ook in 
de jaren negentig nog wel verschillen en er bestaan ondanks de vermindering van de 
seksecon-trasten nog wel degelijk seksespecifieke verschillen in de beschrijvingen van de 
manier waarop volwassen mannen en vrouwen zich kleden. Het metaforisch taalgebruik 
dat vanaf de jaren zeventig sterk vermindert, volgt deze lijnen eveneens. De tegenstelling 
tussen weerbare mannen en kwetsbare vrouwen past niet meer in de cultuur van de jaren 
tachtig en negentig.

Gedrag 

Niet alleen het uiterlijk, ook het gedrag tijdens de indicatiegesprekken bevat belang-
rijke clous over zowel de sociale identiteit als de emotionele staat waarin de patiënt ver-
keert. Analytici beschrijven hierbij voornamelijk het non-verbale gedrag, zoals de manier 
waarop patiënten de spreekkamer binnenkomen en weer verlaten, hoe zij een hand geven, 
hoe ze in de stoel zitten, hun gezichtsmimiek, hun manier van vertellen, of ze hierbij 
huilen of lachen, het stemgebruik en hun bejegening van de analyticus. Naast deze non-
verbale communicatie wordt bij de gedragsobservaties door analytici ook gekeken naar 
sommige aspecten van de verbale communicatie: met name de manier waarop patiënten 
zich verontschuldigen voor te laat komen of wat zij opmerken bij de begroeting en het 
vertrek. Het gaat hierbij in het algemeen om het (psycho-)motorische gedrag; in de vol-
gende paragraaf  ‘Houding en introspectie’ ligt de nadruk op beschrijvingen van de meer 
psychologische opstelling in het contact met de analyticus.

Veranderingen in de cliënt-therapeutverhouding  
De sociale identiteit komt in het gedrag vooral tot uiting in de mate waarin de pa-

tiënt weet welk gedrag, welke rol er van hem of haar verwacht wordt in de setting van het 
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indicatie-onderzoek. Alleen in de jaren vijftig zijn er nog passages aan te treffen waarin 
beschreven wordt dat een patiënt, dan ook afkomstig uit een lager sociaal milieu, niet weet 
hoe hij zich moet gedragen:

Pat. is een wat donker en somber aandoende man. (…) Hij praat ook somber, zacht, 
wat  toonloos, wat lusteloos. Hij schiet echter bij allerlei gelegenheden los, eventjes 
maar, uit zijn bedrukte habitus en schaart zich dan aan mijn zijde of zelfs boven mij. 
Bv., ik besprak de kosten van het onderzoek en hij is kennelijk in twijfel of en wat 
er voor het onderzoek af kan, dan opeens maakt hij een bijna uitbundig gebaar en 
zegt zoiets van: ach laat ik nou maar niet kleinzielig zijn en laten we het dan op f. 
15.- houden. (…) Of, bij het zoeken naar een volgend uur: “ik mag u niet belasten, 
maar wel gauw graag”. Hij komt enkele keren direct in mijn kamer zonder in de 
wachtkamer te gaan en als ik dan een keer een boek terzijde leg, zegt hij en connais-
seur: “ja,  ja, er is vakliteratuur genoeg”. ( …) Overigens, als hij over de sexualiteit 
praat, doet hij dat uitsluitend vanuit zijn vrouw, laat haar aan het woord. Als ik hem 
zeg collega X. op te bellen voor het psychologisch onderzoek, vraagt hij naar diens 
geloofsovertuiging, want voor de behandeling zou ik liefst iemand hebben, die de 
Christelijke beginselen “aanhangt”. 

Tot slot van het onderzoek houdt hij staande een afscheidsspeech: ik dank U alvast, 
ik heb het toch wel prettig gevonden, want ik heb wel gezien, dat U zekere dingen 
aangevoeld hebt. (Mm 1954)

In de andere decennia komen dergelijke passages niet meer voor. Wel is er vanaf de tweede 
helft van de jaren zeventig af en toe een patiënt die de analyticus tutoyeert of erom vraagt 
door de analyticus getutoyeerd te worden (viermaal). Eenmaal wordt dit geïnterpreteerd 
als adequaat gedrag (passend bij de intimiteit van het gespreksonderwerp), maar verder 
wordt dit doorbreken van de omgangsvorm slechts kort en zonder oordeel vermeld en 
niet geëtaleerd als blijk van een onvolkomen rolopvatting. Het is niet vreemd dat dit pas 
vermeld wordt vanaf tweede helft van de jaren zeventig: dan verkeert de maatschappij als 
geheel volop in een proces van vermindering van contrasten en ongelijkheden, ook die 
tussen arts en patiënt. 

Deze ontwikkeling tekent zich ook af in de dossiers waarin een meer zelfbewuste 
opstelling van de patiënt in het contact met de analyticus wordt beschreven. Vanaf hal-
verwege de jaren zeventig wordt af en toe genoteerd dat de patiënt tijdens het gesprek 
ook ergens om durft te vragen, bijvoorbeeld of de analyticus even een papieren zakdoekje 
wil halen, een glas water, geld voor de parkeermeter, of om even te mogen bellen. Dit 
verzoeken om kleine diensten of gunsten is overigens een ander gedrag dan het vragen 
om nadere uitleg over de personalia, de pasfoto of het verzoek een afspraak te verzetten, 
wat ook eerder wel voorkomt. In de jaren negentig wordt ook van enkele patiënten be-
schreven dat zij waardering uiten over de zorgvuldige werkwijze of kritiek hebben op de 
lange procedure.   

Sociale nabijheid tot de psychotherapeutische beroepskring en een hogere oplei-
ding maken het de patiënt gemakkelijker om zich in een intakeprocedure voor psychische 
hulpverlening zo te presenteren dat de kans op acceptatie groot is. (De Swaan et al. 1979). 
In de hier bestudeerde patiëntendossiers zien we dat in de jaren vijftig 5 van de 22 patiën-
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ten tot een aan psychotherapeuten verwante beroepsgroep behoren (3 maatschappelijk 
werksters,  1 studente medicijnen en 1 psychologisch medewerker). In de jaren vijftig 
heeft de helft van de hier onderzochte patiënten een laag of middelbaar opleidingsniveau, 
in de jaren zestig is dat al gedaald tot 20 procent en in de jaren negentig komen dergelijke 
patiënten helemaal niet meer voor (zie ook Tabel 8.4 in hoofdstuk 8). In de jaren negentig 
is iedereen hoger opgeleid en verkeren 9 van de 23 patiënten in de sociale nabijheid van 
de professie van de psychoanalytici. Daarbij zijn vijf wel zeer nabij als psychiater in oplei-
ding (vier) of als psycholoog-psychotherapeut (één), en nog eens vier iets verder weg als 
(aankomend) arts. Bekend-heid bij de patiënt welk gedrag het beste getoond kan worden, 
was in de jaren vijftig duidelijk het minst aanwezig.  

Begroeting, entree en vertrek
De opmerkingen over het gedrag van de patiënt geven vaker een beeld van de emoti-

onele staat van de betreffende patiënt en van de mate waarin die er moeite mee heeft over 
zijn of haar problemen te vertellen, dan over diens maatschappelijke positie. Er worden 
veel geremde, gespannen, moedeloze, al dan niet beheerst verdrietige mannen en vrouwen 
beschreven. Als er iets vermeld wordt over het stemgebruik dan wordt het vaak beschreven 
als monotoon, aarzelend, zacht, mat, vlak, mompelend, traag.  

Van het verbaal en non-verbaal gedrag wordt beschreven of patiënten al dan niet op 
tijd komen. Sommige patiënten komen één minuut te laat waarvoor zij zich uitgebreid 
verontschuldigen, anderen komen zonder excuus herhaaldelijk een kwartier of meer te 
laat.

Vervolgens wordt er beschreven hoe begroeting, entree of vertrek gaan. Met name 
het handen schudden wordt betekenisvol gevonden: een slappe of vochtige handdruk kan 
wijzen op gespannenheid en angst; een onhandige of al te stevige handdruk op kramp-
achtigheid, een vermoeid opstaan bij de begroeting gevolgd door een stugge handdruk 
op een grote moeite met het ondergaan van dit onderzoek, een schuchtere handdruk op 
onzekerheid. Ook stevige, resolute, zelfverzekerde handdrukken komen voor. Of iemand 
bij binnenkomst vrijmoedig om zich heen kijkt, aardige opmerkingen maakt over het huis 
of de vaas met bloemen, dan wel wat weggedoken in de wachtka-mer zit en eerst doet of 
zij de analyticus niet ziet, of met een vorsend wantrouwige blik de kamer binnen stapt, of 
zo snel met zijn lange benen met twee treden tegelijk de trap op rent dat hij al per abuis 
in haar woonkamer staat voor de analytica er erg in heeft, dit kan allemaal belangrijke 
informatie bevatten, althans, het wordt genoteerd. Vaak wordt er niets over opgeschreven, 
dan gebeurde er kennelijk in de ogen van de analyticus die het verslag schrijft niets op-
merkelijks. Hoe patiënten weer vertrekken krijgt minder aandacht. Een enkele keer wordt 
opgemerkt dat iemand na het onderzoeksgesprek wat gedesoriënteerd is, of moeilijk af-
scheid neemt, soms houdt iemand een kleine afscheids-speech en één vrouwelijke patiënt 
“hobbelt verschrikt en fladderend de kamer uit” (Vm 57).

Het maken van afspraken is ook een duidelijk item: als afspraken moeizaam tot stand 
komen, plotseling door de patiënt verzet worden, of soms helemaal vergeten worden, dan 
staat dat genoteerd, evenals de redenen die de patiënt hiervoor opgeeft. Ook komt het een 
enkele maal voor dat de analyticus te laat is (file), of de patiënt verzoekt op een later uur 
terug te komen omdat een andere patiënt (moeder met jong kind) zich vergist heeft in het 
uur. Met name de reactie van de patiënt hierop wordt betekenisvol gevonden (verbolgen 
of zonder problemen uitwijkend).
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Non-verbaal gedrag tijdens de gesprekken
Tijdens de gesprekken valt er ook heel wat te observeren aan het non-verbale gedrag 

van de patiënten. Gedragsaspecten die vrijwel altijd worden beschreven zijn de (psycho-) 
motoriek, de lichaamshouding, de gebaren, het huilen en lachen, eventueel flirtgedrag 
en de gezichtsmimiek tijdens de gesprekken. Men zit op heel verschillende manieren op 
de stoel: star “verkrampft”, alsof ze een stok heeft ingeslikt (Vv 58), houterig, rechtop op 
het puntje van de stoel, languit hangend in de stoel met de hand tussen de bovenbenen, 
gespannen-voorovergebogen, dwars op de stoel met de benen over de leuning of onder-
uit geleund en soms wippend. Er wordt opgemerkt of iemand veel rookt of snoept, aan 
vingernagels, gezicht of haren plukt, een tic heeft of bloost en bij welke onderwerpen dit 
het geval is. Ook het lachen (cynisch/ironisch, vaag of gespannen glimlachen, moeilijke 
dingen vertellend met een lach, inadequaat lachen of verlegen om zichzelf lachend) wordt 
soms genoteerd. Hierin zijn er nauwelijks verschillen te zien tussen de weergaven van het 
gedrag van mannen en vrouwen. In de jaren tachtig en negentig worden de gedragsbe-
schrijvingen, net als bij het uiterlijk, summierder en abstracter. In plaats van een uitge-
breide beschrijving van het gedrag, lichaamshouding, gebaren en gezichtsmimiek volstaat 
dan vaker een opmerking als “starre motoriek”, “wat onzekere presentatie”, “expressief in 
woord en gebaar”. 

Gedrag en gender: huilen, wegkijken en verleiden
Bij de vorige paragraaf over het uiterlijk kwam al ter sprake dat doorbreking van het 

vanzelfsprekende verwachtingspatroon (feminiene mannen, mannelijke of jongens-achtige 
vrouwen, of nog kinderlijke mannen en vrouwen) niet alleen gekoppeld wordt aan het 
uiterlijk, maar ook, vooral bij mannen, aan het gedrag. Er zijn nog enkele andere verschil-
len te zien in de beschrijvingen van het gedrag van mannen en van vrouwen. 

Van mannen zowel als vrouwen wordt beschreven dat zij huilen, maar bij vrou-wen 
veel vaker (twaalf- respectievelijk vijfmaal). Het huilen kan beheerst zijn (tranen achter 
haar ogen, wat huilerig), maar ook komt het voor dat men “smartelijk” of “bitter” huilt, 
mannen zowel als vrouwen. Meer bijzonder is in dit onderzoek naar depressieve patiënten 
wellicht dat er ook levendige patiënten beschreven worden, met een expressieve manier 
van vertellen zoals blijkt uit variatie in gezichtsuitdrukkingen, stemgebruik en gebaren. 
Ook dit wordt vaker van vrouwen opgemerkt dan van mannen (zes respectievelijk twee); 
van de twee mannen die zo beschreven worden, is er één acteur van beroep. Zowel het 
huilen als het expressief zijn komt in alle decennia in de beschrijvingen voor.

Iets minder uiteenlopend is de mate waarin vermeld wordt dat mannen en vrou-
wen het oogcontact met de analyticus vermijden: mannen vermijden dit iets vaker dan 
vrouwen (zeven- respectievelijk viermaal), waarbij vrouwen dan eerder neergeslagen ogen 
hebben of langs de analyticus naar buiten staren en voor mannen meestal de woorden 
“vermijdt oogcontact” worden gebruikt. Het tijdsverloop lijkt hier geen invloed op te 
hebben, het komt gedurende de hele onderzochte periode voor.

Explicieter dan bij beschrijvingen van het expressieve gedrag komen genderver-
schillen tot uiting in beschrijvingen van flirtgedrag: dit wordt overwegend (negen keer) 
beschreven door mannelijke analytici over vrouwelijke patiënten en komt gedurende de 
gehele onderzoeksperiode voor; bijvoorbeeld: 
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Bij de allereerste oogopslag heeft ze een “prim” schutterig schoolfrik aspect. Ze be-
weegt zich stijf en doet eerst heel even of ze me niet ziet; ik denk uit angst dat ik haar 
niet zal zien. Een vrouwelijke uitgave van de introverte kamergeleerde. (…) Zodra 
ze zit (netjes op de punt van de stoel zoals ze thee zou drinken), maar vooral zodra 
ze spreekt verandert ze totaal: het is dan ineens een warme vrouw geworden. In het 
lachen, ze heeft een zeer gaaf gebit, voel ik iets van de beheerste flirt, die ze met me 
wil hebben. (…) Ze legt natuurlijk, licht erotisch contact, zij het op een introverte 
manier, waardoor het echter aan substantie wint. Mogelijk zou ze bij een vrouwelijke 
therapeut toch heel anders zijn. (…) (Vm 1961)

Het is opmerkelijk dat flirtgedrag ook tweemaal beschreven wordt door een  vrouwelijke 
analytica over een vrouwelijke patiënt9; de ene keer wordt het gekwalificeerd als “wat kin-
derlijk erotiserend in het contact” (Vv 1980), de andere keer als volgt: 

Gekleed in jeans, fleurige sjaal, een wat popperig voorkomen. Gespannen, bolle ogen 
- kastanje geverfd, gekapt haar, half-kort geknipt. Ze maakt een ingeperkt angstige in-
druk, enigszins paranoïde ook wel. Bleekjes gespannen, dun stemmetje, wat kleurloos. 
Toch leeft er wel wat in haar: al vrij snel zit ze hoogblozend voor me en is ze ook een 
beetje flirterig. Ze rookt aan één stuk door, daartussendoor op pepermuntjes zuigend, 
waarvan ze er mij ook ééntje aanbiedt. (Vv 1981)

In de westerse cultuur kunnen vrouwen het zich meer dan mannen permitteren om te 
huilen of expressie te tonen zonder dat dit tot gezichtsverlies leidt (Fischer 2000). Daarom 
verbaast het niet dit ook vaker in de beschrijvingen van vrouwelijke patiënten aan te tref-
fen. Het vermijden van oogcontact lijkt niet direct iets met gender te maken te hebben. 
Het hoort bij de normale communicatieve vaardigheden om bij een face-to-facegesprek 
ook regelmatig oogcontact te hebben. Er is in vrijwel geen enkel geval sprake van een 
interetnisch cultuurverschil tussen analyticus en patiënt, dus daarin kan de verklaring niet 
gezocht worden. Je zou je kunnen afvragen of mannen het moeilijker vinden om over hun 
gevoelige ervaringen te vertellen dan vrouwen en daarom het oogcontact meer vermijden. 
Onderzoek naar de mate waarin mannen en vrouwen in psychotherapie bereid zijn om 
pijnlijke ervaringen te bespreken wijst uit dat er weinig verschillen tussen de seksen zijn. 
Wel zullen mannen minder gauw de stap naar de psychotherapeut zetten, maar degenen 
die dat wel doen onthullen dezelfde thema’s als vrouwen (Farber 2006). Het zou niettemin 
wel zo kunnen zijn dat dit mannen zichtbaar meer moeite kost dan vrouwen.

Het flirtgedrag lijkt voorbehouden aan vrouwelijke patiënten en komt het meest 
voor in beschrijvingen van een mannelijke analyticus. Meer dan zijn vrouwelijke collega 
interpreteert hij het wervende gedrag van een vrouwelijke patiënte als licht erotiserend. 
Ook mannelijke patiënten zullen tijdens het indicatie-onderzoek proberen de analyticus 
of analytica tegenover hen ervan te overtuigen dat zij een geschikte patiënt en een aardig 
mens zijn, maar ofwel hun gedragsarsenaal is anders, ofwel het wordt niet als flirterig ge-
drag geïnterpreteerd, ofwel beide is het geval. Dat er hierbij sprake is van een gezamenlijke 
definitie van de situatie wordt plausibeler als we de beschrijvingen van flirtgedrag verge-
lijken met beschrijvingen van kinderlijk gedrag. 

Meer vrouwelijke dan mannelijke patiënten worden als kinderlijk beschreven (in 
tien versus drie dossiers) en dit komt in vrijwel alle onderzochte decennia voor. Vrouwen 

9  En ook éénmaal door een testassistente over haar mannelijke testkandidaat (Mm 65).



139

Hoe psychoanalytici hun patiënten zien

stellen zich dan “kinderlijk aanhankelijk” of “kinderlijk afhankelijk” op, “als een kind dat 
nauwelijks begrijpt waarom het verdriet heeft”, doen “wat kinderlijk erotiserend”, hebben 
een “wat kinderlijk-vriendelijke lachende presentatie” of gedragen zich “als een vrijpos-
tig kind”. Hier zijn het juist vaker vrouwelijke analytici (in zeven van de tien gevallen) 
die hun vrouwelijke patiënten in deze termen beschrijven. In drie gevallen krijgen ook 
mannen de kwalificatie “kinderlijk” toegevoegd: “een boom van een klein kind”, iemand 
die “knus [zit] te babbelen, ongeveer zoals een kleuter” en iemand die in de loop van de 
gesprekken wat opener wordt “in de zin van een soort kinderlijk zich toevertrouwen”. 

We kunnen ook in deze kwalificaties, waarin het vrouwelijke meer dan het manne-
lijke met iets kinderlijks of iets verleidelijks wordt geassocieerd, een doorwerking zien van 
het westers culturele genderscript. Volgens Goffman is de bron daarvan niet gelegen in het 
biologisch sekseverschil, maar in de ouder-kindrelatie, een zorgzame machtsrela-tie tus-
sen twee zeer ongelijke partners, een relatie bovendien waarmee de meesten van jongs af 
aan zeer vertrouwd zijn. Dit ouder-kindcomplex is een gezamenlijk fonds van ervaringen 
dat meegenomen wordt in de ontmoetingen tussen volwassenen, vooral in die interacties 
waarin wel een machtsverschil bestaat, maar wedijver geen rol speelt en die ‘verwarmd’ 
worden door een vlaag van verbondenheid en liefdevolle controle (Goffman 1979). Door 
zich in de onderzoekssituatie als enigszins kinderlijk te presenteren tonen deze vrouwe-
lijke patiënten een adequate socialisatie als (westerse, middenklasse) vrouw. Interpretatie 
van deze houding door de analytici die hen observeren kan dan, mede naar gelang hun 
eigen genderrolopvattingen, twee vormen aannemen: kinderlijk en verleidelijk. Het is 
in een heteroseksuele cultuur niet verbazend dat mannelijke analytici hun vrouwelijke 
patiënten vaker beschrijven als iemand die flirterig gedrag vertoont en  vrouwelijke ana-
lytici hen vaker weergeven als iemand die zich kinderlijk opstelt. Dat ook het gedrag van 
mannelijke patiënten soms als kinderlijk wordt beschreven (tweemaal door een man en 
eenmaal door een vrouw), past overigens ook binnen dit ouder-kindcomplex. Volgens 
Goffman zijn vrouwen en jongere mannen in interactie met een oudere man gelijkwaar-
dig aan kinderen:

It turns out, then, that in our society whenever a male has dealings with a female or 
a subordinate male (especially a younger one), some mitigation of potential distance, 
coercion and hostility is quite likely to be induced by application of the parent-child 
complex. Which implies that, ritually speaking, females are equivalent to subordinate 
males and both are equivalent to children. (Goffman 1979, p. 5). 

Samenvattend
Ook in de beschrijvingen van het gedrag zien we maatschappelijke veranderingen 

weerspiegeld: ongeveer vanaf de jaren zeventig worden patiënten als mondiger beschreven 
in het contact met analytici: zij verzoeken hen soms een kleine dienst te verlenen of om hen 
te tutoyeren. Bekendheid bij de patiënten met de psychotherapeutische  rolverwachtingen, 
weten hoe men zich moet presenteren tijdens de  intakegesprekken, is toegenomen in de 
loop der jaren. Het gestegen opleidingsniveau en het verkeren in de nabijheid van of zelfs 
binnen de kring van professionele zielzorgers, zoals voor een toenemend aantal patiënten 
het geval is, zal daar zeker debet aan zijn. 

Het feit dat de hier beschreven patiënten allen met klachten in het depressieve 
spectrum kampen, komt in de gedragsbeschrijvingen duidelijk tot uiting (zij het niet bij 
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 iedereen), met name in de manier van vertellen, het stemgebruik en het geresigneerde 
gedrag. Gedeprimeerde mannen kunnen in het gesprek met de analyticus soms huilen, 
oogcontact vermijden of zich ‘feminien’ gedragen. Neerslachtige vrouwen huilen in deze 
gesprekssituatie vaker dan mannen en vertonen een gevarieerder gedragspatroon, ze wor-
den althans vaker als expressief beschreven. 

Genderspecifieke patronen van gedrag en de interpretaties daarvan zijn opvallend 
onveranderlijk in de loop der jaren: verleidend en kinderlijk gedrag wordt in alle decennia 
meer beschreven bij vrouwelijke patiënten. Mannelijke analytici zien bij hen eerder flirt-
gedrag, vrouwelijke analytici merken meer kinderlijk gedrag op. Net als bij de beschrij-
vingen van het uiterlijk worden de gedragsbeschrijvingen in de latere decennia korter, 
abstracter en minder metaforisch.   

Houding en introspectie 

Tijdens het indicatie-onderzoek kijken en luisteren analytici vooral naar de patiën-
ten en vervolgens geven zij in de fragmenten Indruk, Contactverloop of Status Praesens een 
beschrijving van onder andere de houding van de patiënten tijdens het onderzoek (in 92 
procent van de dossiers) en van hun inschatting van de geschiktheid van de patiënten voor 
een analytische behandeling (in 55 procent van de dossiers). Dit laatste vergt natuurlijk 
meer dan alleen de subjectieve impressie daarvan, het hele indicatie-onderzoek inclusief 
het psychologisch onderzoek is daarvoor nodig. 

De beschrijving van de houding van de patiënten omvat een inschatting van hun mo-
tivatie (willen zij een coach die zegt wat ze moeten doen? Willen zij vooral getroost worden 
of een therapeut met wie de binnenwereld wordt verkend?); van de al dan niet coöperatieve 
opstelling tijdens het onderzoek (dit kan het hele scala bestrijken van vertrouwelijk, toe-
genegen, openhartig, gretig, zakelijk, terughoudend, afwachtend, passief, gereserveerd tot 
zich afzettend); van de manier waarop de problemen worden gebracht (klagend, beschuldigend, 
beheerst of juist overgeleverd aan emoties); van de verbale vermogens (zoals helder, vaag of 
verward vertellen; al dan niet goed kunnen formuleren); van het introspectief  vermogen (hier 
opgevat als: beseffen de patiënten dat zij een probleem hebben en staan zij open voor de 
mogelijkheid van een eigen aandeel daarin?) en ten slotte van hoe het contact zich in de loop 
van de gesprekken ontwikkelde, bijvoorbeeld naar toenemende vertrouwelijkheid. 

Uit de houding en het introspectief vermogen leiden analytici veel af over een 
 eventuele geschiktheid van de betreffende patiënt voor een psychoanalytische behande-
ling. Het vermogen tot introspectie is slechts één van de criteria die zij daarvoor hante-
ren. Andere zijn bijvoorbeeld het vermogen tot verbaliseren, de ‘souplesse van de per-
soonlijkheid’, de angst- en frustratietolerantie en de motivatie voor een verandering van 
 binnenuit10. 

10  Deze criteria worden in de dossiers van de jaren tachtig expliciet als zodanig vermeld in de indicatietabel 
waarin de analyticus het onderzoek samenvat. In deze tabel staan twaalf positieve indicaties ( vermogen tot 
verbaliseren, differentiatie van het gevoelsleven, souplesse van de persoonlijkheid, angsttolerantie, frustratie-
tolerantie, vermogen tot introspectie, vermogen tot integratie, realiteitstoetsing, vermogen tot oedipale ob-
jectrelaties, lijdensdruk, motivatie tot verandering van binnenuit en overwegen van progressieve tendenties 
boven de regressieve) en drie contra-indicaties (te grote uitgebreidheid en intensiteit van de masochistische 
instelling, te groot aandeel van het narcisme en te sterke regressieve tendenties). De criteria verschuiven 
enigszins in de loop van de tijd. In de jaren vijftig en zestig werd hierbij ook gekeken naar leeftijd, veran-
derbaarheid van de externe of sociogene situatie en nabij zijnde grote veranderingen in het leven van de 
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Uit het kwantitatieve overzicht blijkt dat over het al dan niet introspectieve ver-mogen 
van vrouwelijke patiënten vaker iets wordt vermeld in de context van de subjectieve in-
drukken van de analyticus dan van mannelijke patiënten (in 41 versus 24 dossiers). Hoewel 
dit één van de weinige significante verbanden is, blijkt bij nader inzien dat dit element 
niet los gezien kan worden van de bredere categorie ‘houding’, aangezien het daarbij ook 
gaat over andere relevant geachte vermogens die iemand geschikt maken voor een analyse, 
zoals het vermogen tot verbaliseren, een niet-aanklagende manier van vertellen en het 
kunnen aangaan van een goede werkrelatie met een analyticus. Het significante verschil 
in de mate waarin er aandacht wordt besteed aan het introspectief vermogen van mannen 
en van vrouwen blijkt bij kwalitatieve analyse dus nauwelijks betekenis te hebben. Aan 
de bredere categorie ‘houding’ inclusief de introspectie wordt in ongeveer gelijke mate 
aandacht besteed bij mannen en vrouwen. 

Moeite met het gesprek
Het indicatie-onderzoek is voor patiënten een bijzondere opgave: zij moeten op de 

juiste manier een ‘negatieve autobiografie’ presenteren (De Swaan et al. 1979, p. 73). Dat 
wil zeggen dat zij aan iemand die ze nog nooit eerder hebben gezien veel intieme en soms 
beschamende details bloot moeten geven. Het is voor veel mensen geen gemakkelijke op-
gave om in een paar zinnen de problemen in het gezin waarin ze zijn opgegroeid, de hu-
welijksrelatie van hun ouders of hun seksuele fantasieën te omschrij-ven. Hiervoor moet 
iemand over behoorlijk ontwikkelde zelfreflectieve en communicatieve vaardigheden be-
schikken. Het doet een beroep op de capaciteit om over de persoonlijke levensgeschiede-
nis en de eigen opstelling daarin met de nodige distantie en betrokkenheid te vertellen. 
Dit moet bovendien in een bijzondere sociale situatie opgebracht worden: tegen een on-
bekende die je moet durven vertrouwen, tegen iemand die jou alleen maar vragen stelt en 
geen feedback geeft op je functioneren, in een situatie waarin je je als hulpbehoevend hebt 
aangediend en waarin je niet weet waarop je nu precies beoordeeld zult worden. Het zal 
dan ook niet verbazen dat het veel patiënten moeilijk valt, ook al zijn ze al een belangrijk 
selectiemoment (het spreekuur) gepasseerd en zijn ze gemotiveerd voor het onderzoek. In 
de meeste gesprekken moeten patiënten erg hun best doen om hun reserves te overwin-
nen, en soms wordt dit door de patiënt ook expliciet onder woorden gebracht:

Patiënte heeft vragen over de aard van de hulp die ze hier kan verwachten. Haar 
psycho-analyse en psychotherapie uitgelegd. Ze vertelt dat ze veel moeite had hier 
naar toe te gaan, waarom zou ze al die dingen aan een vreemde zeggen, en wie zegt 
dat de betrokken therapeut of psycholoog een goede is en dat hij mijn probleem kan 
oplossen. En als ik iemand krijg die mij niet ligt dan denk ik: jou vertel ik niets. Of 
ik ga dingen zeggen waarvan ik zelf het idee heb dat het van mij verwacht wordt dat 
ik dat zeg. (na het spreekuurgesprek, Vm 1988)

Toch constateren analytici dat er ondanks de soms forse weerstand in bijna de helft van de 
dossiers sprake is van een coöperatieve houding van de kant van de patiënt en van con-
tactgroei over de gesprekken heen. 

Je kunt je afvragen of de patiënten uit de hier onderzochte dossiers in de jaren tachtig 

patiënt; naar deze punten wordt in de latere decennia niet meer verwezen. In de jaren negentig vat men het 
indicatie-advies samen in termen van ‘noodzaak en mogelijkheid van een analyse’.
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en negentig zich makkelijker over allerlei onwelgevallige en intieme gevoelens durven 
uit te spreken dan in de jaren vijftig. De socioloog Wouters veronderstelt op basis van 
diverse onderzoeken in de Verenigde Staten, Duitsland, Engeland en Nederland dat sinds 
de jaren zestig steeds meer mensen het vermogen hebben ontwikkeld om over het uiten 
dan wel onderdrukken van hun driften en emoties na te denken en op grond daarvan een 
besluit te nemen (Wouters 2005, p. 256). Uit de bestudeerde patiëntendossiers blijkt iets 
dergelijks niet. Voor zover er in de dossiers in het kader van de fragmenten subjectieve 
indruk vermeld staat dat patiënten zich durven toevertrouwen aan de analyticus die de 
indicatiegesprekken met hen voert en open kunnen zijn over hun ervaringen,11 is dat in 
elk decennium in zo’n 45 procent van de dossiers het geval. 

Ook zou de veronderstelling voor de hand kunnen liggen dat vrouwen makkelijker 
over hun intieme gevoelens praten dan mannen. Een blik op de uitgebreide literatuur over 
sekseverschillen in self-disclosure leert dat een dergelijke empirische bevinding vooral 
voorkomt in wat ouder onderzoek, uit de jaren zestig en zeventig  (zie o.a. Jourard 1971). 
Farbers overzicht van het onderzoek naar sekseverschillen in self-disclosure ten opzichte 
van een psychotherapeut toont dat er tussen mannen en vrouwen meer overeenkomsten 
dan verschillen zijn en dat de genderrol van de therapeut er ook toe doet. “We are all more 
human than otherwise”, zoals Harry Stack Sullivan beweert (geciteerd door Farber 2006, p. 
66). 

In de patiëntendossiers van het NPI bestaat ook nauwelijks verschil tussen het aantal 
mannen en vrouwen dat gemakkelijk in die situatie over hun gevoelsleven vertelt: van de 
51 dossiers waarin expliciet vermeld wordt dat er contactgroei plaatsvindt en dat de pa-
tiënt erin slaagt reëel, open of openhartig te zijn gaat het in 29 gevallen over een vrouwe-
lijke en in 22 over een mannelijke patiënt. De mannen die het oogcontact vermijden (zie 
eerdere paragraaf over Gedrag) vallen grotendeels in de categorie die het moeilijk vindt 
zo’n gesprek te voeren: ondanks hun inzet en soms ook enige contactgroei blijft er bij 
hen sprake van distantie. Een dergelijke houding wordt echter ook beschreven voor bijna 
evenveel vrouwen. De overeenkomst tussen de houding van mannen en vrouwen zou ver-
klaard kunnen worden uit het feit we hier niet de gemiddelde mannen en vrouwen met 
elkaar vergelijken. Deze mensen zijn in toenemende mate hoog opgeleid en koersen af op 
een minder traditioneel bestaan dan de generatie voor hen. Bovendien is het waarschijnlijk 
dat de mannen die hulp hebben gezocht bij het NPI daarbinnen nog een exclusieve selec-
tie vormen. In ieder geval is het zo dat zij zich over eventueel bestaande belemmeringen 
hebben heen gezet om als man voor hun sombere gevoelens, huilbuien, onzekerheden of 
concentratieproblemen hulp te zoeken.

Volgens de onderzoeksliteratuur heeft de genderrol van de therapeut ook invloed 
op het gesprek. Hiervan is in de dossiers van de gemakkelijk pratende patiënten wel enig 
spoor terug te vinden: vrouwen praten even vaak makkelijk met een mannelijke als met 
een vrouwelijke therapeut (veertien- respectievelijk dertienmaal). Mannelijke patiënten 
daarentegen valt het praten met een vrouwelijke therapeut vaker makkelijk dan met een 
mannelijke analyticus (zestien- respectievelijk zevenmaal). Dit patroon is ook gevonden 
in gesprekken tussen huisartsen en patiënten met psychosomatische klachten: mannelijke 

11  Hieronder vallen de dossiers waarin de analyticus vermeldt dat er sprake is van contactgroei en van een 
reëel, open of openhartig vertellen over de klachten. Dit kan het geval zijn ook al constateert de analyticus 
soms ook een machtsstrijd, voorbijgaand passief verzet, een aanklagende houding of (nog) weinig introspec-
tie..
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patiënten geven in de gesprekken met een vrouwelijke arts zowel meer zelfonthullingen 
als interpretaties dan in de andere dyades het geval is (Meeuwesen 1988, p. 243).

Het is opmerkelijk dat allerlei maatschappelijke veranderingen zich wel weerspie-
gelen in de beschrijvingen van gedrag en uiterlijk van de patiënten die het indicatie-
onderzoek ondergaan, maar dat dit niet het geval is bij de door de analytici opgemerkte 
scrupules die deze mensen voelen om in deze setting over hun intiemere gedachten, er-
varingen en gevoelens te spreken. Het dramaturgisch perspectief van Goffman kan dit be-
grijpelijk  maken. Uiterlijk en gedrag (expressions) zijn elementen van de performance die 
makkelijker te controleren zijn dan de innerlijke emotionele wereld. Die laatste verraadt 
zich juist in de expressions given off  die analytici als getrainde waarnemers weergeven 
wanneer zij de houding van hun patiënten beschrijven. Vanuit die innerlijke gevoelswereld 
van de patiënten zijn het, aldus de analytici, gevoelens van schaamte, angst, verlegenheid 
en onzekerheid die doorwerken in het getoonde ‘karakter’. Het dramaturgisch perspectief 
van Goffman ziet deze gevoelens als voortkomend uit de interactiesituatie; analytici inter-
preteren deze als voortkomend uit de persoonlijkheid van de patiënten. 

Houding en gender: vechten of zwijgen
In de beschrijvingen van de manier waarop die reserves in het gesprek gestalte krij-

gen, valt een duidelijk gendergerelateerd patroon te ontwaren: als er sprake is van een 
machtsstrijd tijdens de onderzoeksgesprekken, dan doen mannelijke patiënten dat op een 
andere manier dan vrouwelijke. Het zijn mannen die de strijd aan gaan of zich expliciet 
onderdanig opstellen (veertien dossiers)12 . Er zijn ook vrouwelijke patiënten van wie ex-
pliciet beschreven wordt dat zij een machtsstrijd aangaan (vijf dossiers), maar bij vrouwen 
kan het verzet ook een andere vorm aannemen: van passief, zwijgend protest (zes dossiers). 
De chronologie doet er hier niet toe, deze genderverschillen spelen in alle decennia. De 
mannelijke machtsstrategie ziet er bijvoorbeeld zo uit: 

(…) Hij maakt een licht geagiteerd depressieve indruk. Hij bedankt bij het einde van 
het gesprek. (…) Als hij op 9 februari afbelt en ik dit de volgende keer ter sprake 
breng reageert hij [met] schuldgevoelens en lichte achterdocht. In de volgende gesprek-
ken is hij rustiger, er is sprake van contactgroei. Hij durft critiek te uiten en gaat 
een strijd aan achtereenvolgens over het inleveren van een pasfoto, het psychologisch 
onderzoek, het woordje ‘dus’ en de afspraak van 9 februari. Na ‘de discussie’ over de 
pasfoto gooit hij deze voor mij op de tafel neer. (Mm 1976)

Of, in de submissieve variant:

Hij staart droefgeestig voor zich uit; er is weinig mimiek. Hij spreekt zacht, met lange 
tussenpozen en pauzes in zijn verhaal; droevig en monotoon. Hij kiest wel zijn 
woorden goed. Het huilen staat hem nader dan het lachen. Soms onderstreept hij zijn 

12  Van machtsstrijd is hier sprake als de analyticus in zijn beschrijving van de houding van de patiënt de 
woorden strijd, hautain, uit de hoogte, dwingend, manipulatief, chanterend of vijandig gebruikt, maar ook 
als de andere kant van het hiërarchische patroon door de patiënt wordt ingenomen en de analyticus zijn 
houding beschrijft in termen van passieve onderdanigheid of onderworpenheid. Van passief verzet is sprake 
als de analyticus de houding van de patiënt beschrijft als koppig zwijgen, verzet, bijzonder afwerend en/of 
passief-afwerend.
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woorden met een geresigneerd gebaar. Hij legt nederig, maar tegelijkertijd afwijzend 
contact. De stemming is duidelijk depressief. (Mm 1958)

Ook vrouwen gaan soms een openlijke machtsstrijd aan met hun analyticus. In de jaren 
zeventig  bijvoorbeeld wordt van een patiënte beschreven dat zij een feministische vrouw 
als gesprekspartner eist en achterdochtig is als haar gevraagd wordt naar haar personalia 
(Vv 1978). In de jaren negentig wordt een patiënte beschreven als iemand die onder 
een laagje welwillende coöperatie dwingend en vijandig is (Vv 1991). Maar net zo vaak 
 bedienen vrouwen zich in de woorden van de analytica van een andere strategie: het stil 
verzet, het koppig zwijgen: 

Ik doe zeer mijn best een glimp op te vangen van wat patiente nu bezig houdt, hoe 
ze een en ander kan beleven. Daarbij blijkt al gauw dat zij, door welke stimulering 
ook mijnerzijds, haar denkwereld van binnen als het ware koppig verlengt. Ik krijg 
ten slotte de neiging om de zinnen, die ze dan zegt, als bijzondere mededelingen 
op te vatten, alles woordelijk te noteren (ik ben bovendien anders te weinig actief en 
verval dan in eigen gepeins). Wat patiente dan ten slotte meedeelt, blijft toch erg fei-
telijk, zelfs tijdens het laatste gesprek, wat veel beter vlot en waar patiente spontaan 
nogalwat meedeelt. Ik kom er eigenlijk nergens achter, wat ze nu in haar leven beleefd 
heeft. Patiente blijft kalm en vriendelijk, wanneer ze haar ongenoegen uit over mijn 
noteren; tijdens het laatste gesprek, wanneer ze ook nogal eens lacht en ik mijn eerste 
inval van wat een bewegingloos gezicht, weer wat kwijt ben. Over de emotionaliteit 
valt zodoende weinig te zeggen, al lijkt me haar levensloop lang niet zo teruggetrok-
ken en onberoerd, als men uit het contact met haar zou verwachten. Ook lijkt me een 
soort koppigheid aan haar niet vreemd, en lijkt sterker dan het eventueel zich niet op 
haar gemak voelen. (Vv 1962)

Mannen uiten hun reserves veel minder door te zwijgen, maar het hoeft ook niet altijd 
een openlijke machtsstrijd te worden. Tweemaal komt het bij hen voor dat zij beschre-
ven worden als iemand die zich op een passieve en niet-hiërarchische wijze verzet tegen 
het onderzoek: dan heet dat een passief of angstig verzet. Het is niet zo dat mannelijke 
 patiënten eerder de strijd aangaan met een mannelijke dan met een vrouwelijke analyticus 
en ook bij de strategieën van vrouwelijke patiënten is er geen verschil in de beschrijvin-
gen door een mannelijke of een vrouwelijke analyticus. In verreweg de meeste dossiers is 
er, zoals eerder al opgemerkt, wel sprake van een meer of minder gereserveerde houding, 
maar die wordt dan niet beschreven in termen van protest, verzet en strijd. 

Verschuivingen in de beschrijvingen van houding
Als het taalgebruik en omvang van de fragmenten over houding en introspectief 

vermogen preciezer wordt bekeken, dan valt op dat men in de jaren vijftig en zestig de 
woorden ziektebesef of ziektegevoel en ziekte-inzicht gebruikt. De eerste twee zijn er 
vaak wel, het laatste maar soms. Verder zijn deze beschrijvingen relatief kort. Een typerend 
voorbeeld is het volgende fragment:
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Het gevoelsleven is weinig genuanceerd, vooral doordat de depressie alles  overheerst. 
Daarbij zijn de klachten wel echt en alleszins invoelbaar, zodat pat.e wel een zeer 
nerveuze, maar geen hysterische indruk maakt. Er is een groot verlangen naar hulp, 
een sterk ziektegevoel, maar slechts een beperkt ziekte-inzicht, daarbij is de intel-
ligentie waarschijnlijk matig (…) (Vm 1957)

Vanaf halverwege de jaren zeventig wordt in principe zowel na het spreekuur als na elk 
onderzoeksgesprek een indruk gegeven van het contactverloop, waardoor de beschrij-
vingen van de patiënt natuurlijk uitgebreider zijn. Eerder kwam al ter sprake dat aan het 
uiterlijk desalniettemin steeds minder aandacht wordt besteed; de beschrijvingen hiervan 
blijven wel bestaan, maar worden korter en abstracter. Hier kan worden geconstateerd 
dat de aandacht voor de houding en het introspectief vermogen van de patiënt juist meer 
ruimte krijgen in deze fragmenten. Ook het vocabulaire verandert: ziektebesef en ziekte-
inzicht maken plaats voor lijdensdruk en introspectief of reflectief vermogen. Bovendien 
kan in de verslaglegging het verloop van het contact veel preciezer worden gevolgd, zoals 
bijvoorbeeld bij deze student uit de jaren zeventig: 

Eerste indrukken (na spreekuur): hele druk doenerige, nerveuze schreeuwerige stu-
dent, die maar niet tot rust komt. Springt van de hak op de tak, niet manisch, wel 
maniform. Wil graag gerustgesteld worden maar praat ook veel over zichzelf met 
anderen. 

Kontaktverloop, indrukken (over de daaropvolgende onderzoeksgesprekken): tot aan 
eind eerste gesprek maakt patient een vrij ernstig gedesintegreerde indruk. Zeer cha-
otisch, ratelend praten, hoofd- en  bijzaken niet kunnen onderscheiden, motorisch 
erg onrustig. Verdacht op organiciteit. Zwak realiteitsbesef. Opvallend sterke en direct 
gebrachte  narcistische en passiviteitsproblematiek. Massaal verdringen, ontkennen,  
bagatelliseren en overdekking. Zeer afhankelijk van strukturerende onderz. Pas tegen 
het eind wat tot rust komend als hij zichzelf toegeeft ook bij vriendinnetje niet tot rust 
te komen, narcis-rollen te spelen. 

De daaropvolgende gesprekken is patient veel rustiger, ook motorisch, vertelt  coheren-
ter, vergeleken met eerste gesprek althans. Blijft hele onderzoek door vaak hakkelend 
praten, bloost veel, lacht inadekwaat charmerend en z.g. vrolijk. Raakt ook tijdens 
onderzoek in paniek als ouders van vriendinnetje hem gevoel geven niet voor 300 % 
welkom te zijn. Zeer moeilijk bespreekbaar dat hij zich dan angstig, gekwetst, afge-
wezen voelt en dan agressief t.o.v. vriendinnetje  gaat ageren. Ratelt er, zodra hij er 
iets van herkent, snel weer overheen.  Ontkennend en bagatelliserend worden dan, op 
doorvragen van onderz. patient’s  partiële defecten vermeld. Deze lijken (…) mogelijk 
van hereditaire aard. 

(…) Kontaktgroei is er niet, min of meer bewuste lijdensdruk ook nauwelijks,  ui-
tingen ervan alleen indirect, in het chaotische hypomane gepraat. Patient loopt wat 
slofferig, niet optimaal gecoördineerd qua lichaamshouding. (Mm 1978)
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Bezien vanuit het tijdsperspectief valt bij de kwalitatieve analyse vooral op dat de impres-
sies in toenemende mate de nadruk leggen op houding en introspectief vermogen, ten 
koste van de aandacht voor gedrag en uiterlijk.  

Houding van de patiënten die geschikt worden gevonden voor de bankanalyse
Niet alleen voor patiënten vormen deze gesprekken een opgave, ook voor analytici 

is dat geval. Zij moeten het gesprek zo leiden dat patiënten in staat worden gesteld om 
zichzelf zodanig te presenteren dat zij als professionals een inschatting kunnen maken van 
de analyseerbaarheid van de patiënten tegenover hen. Aangezien analytici in de categorie 
‘houding’ meer dan bij uiterlijk, gedrag en stemming iets aangeven over de geschiktheid 
van de patiënt voor een psychoanalytische behandeling is het interessant om te bekijken 
wat zij daar dan over schrijven. Daarvoor moet er eerst een kleine uitweiding worden 
gegeven over de totstandkoming van dit oordeel.  

Pas in hun samenvatting aan het eind van het indicatie-onderzoek komen analytici 
tot een weloverwogen behandeladvies, dat vervolgens in het stafberaad in combinatie met 
de conclusies uit het psychologisch onderzoek nog wordt bediscussieerd en al dan niet 
wordt overgenomen. Als dat advies een bankanalyse13 inhoudt, dan wordt het eerst nog 
voorgelegd aan de opleidingscommissie en als die het ermee eens is wordt het definitief 
vastgesteld. Van de in totaal 27 analyse-adviezen die de analytici aan het eind van de ge-
sprekken (dus voorafgaand aan het stafberaad) formuleren, worden er uiteindelijk in het 
stafberaad en na consultatie van de opleidingscommissie slechts 11 overgenomen. Volgens 
het stafberaad echter komen elf àndere patiënten ook in aanmerking voor een analyse, 
terwijl de onderzoeker daar niet zo zeker van is of iets anders voorstelt. Opmerkelijk is 
dat de onderzoekende analytici ongeveer even vaak een vrouw als een man voordragen 
voor een analyse (veertien vrouwen en dertien mannen), maar dat men na het stafberaad 
uiteindelijk ruim tweemaal zoveel vrouwen als mannen (zestien vrouwen en zes mannen) 
een analyse aanraadt. Voor het uiteindelijke advies spelen meer zaken mee dan alleen de 
geschiktheid van de patiënt: ook de noodzaak van een dergelijke langdurige behandeling 
(gezien de aard van de problemen, zoals tweedegeneratieproblematiek) en de meer prakti-
sche (bijvoorbeeld financiële of personele) belemmeringen die er bestaan. 

Van de elf dossiers waarin het analyse-advies van de onderzoekende analyticus door 
het stafberaad wordt overgenomen valt op dat daar in de fragmenten subjectieve indruk 
al melding wordt gemaakt van een aanwezig ziektebesef èn ziekte-inzicht (of vermogen 
tot introspectie), al dan niet in combinatie met het goed en genuanceerd kunnen vertellen 
over hun levenservaringen of belangrijke personen. Dit is bij acht vrouwelijke en bij drie 
mannelijke patiënten het geval. Goede of voldoende introspectieve en verbale vermogens 
worden kennelijk iets meer gezien bij vrouwen dan bij mannen. Die gevallen waarin het 
analyse-advies van de analyticus niet wordt overgenomen, wijken van de vorige af doordat 
er in de subjectieve indrukken al twijfel wordt geuit over het ziekte-inzicht of doordat er 
andere bezwaren worden geopperd zoals het ontkennen van klachten, over zichzelf vertel-
len alsof het over een ander gaat of een verwijtende, aanklagende manier van vertellen. Dit 

13  Er kunnen ook heel andere adviezen gegeven worden. In de bestudeerde dossiers komen de volgende 
voor: psychotherapie (openleggend, inzichtgevend, clarificerend, explorerend, steunend, structurerend, ge-
dragstherapie), groepstherapie, dagopname, contact (psychotherapeutisch, exploratief, gespatiëerd, steunend, 
structurerend), beginnen met psychotherapie en bekijken of er nog een analyse inzit, verlengd adviesge-
sprek, terug naar de verwijzer en afwachten wat de patiënt zelf wil.
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komt overeen met een ander Nederlands onderzoek (Helstone & Van Zuuren 1996) naar 
de relatie tussen de gegeven therapie-adviezen en het verloop van het intakegesprek. Op 
basis van een kwalitatieve analyse van acht intakegesprekken door vier psychodynamisch 
georiënteerde psychotherapeuten concluderen de onderzoekers:

The most conspicious distinction found was that between the proposal for either deep-
insight oriented therapy or supportive therapy and the client’s perceived ability or 
relative inability to be genuinely open emotionally, and get to the core of his or her 
problems as presented. (Helstone & Van Zuuren 1996, p. 191)

Ervaringen en gevoelens goed onder woorden kunnen brengen, genuanceerd over belang-
rijke anderen kunnen vertellen en open staan voor de mogelijkheid dat de moeilijkheden 
deels door jezelf in het leven worden geroepen zijn belangrijke aanwijzingen voor ie-
mands analyseerbaarheid. Dit zijn vrij gewone reflectieve en communicatieve capaciteiten 
die meer aan vrouwen dan mannen worden toegeschreven. Bovendien zijn dit vaardig-
heden die moeten worden vertoond tijdens selectiegesprekken met psychoanalytici. Het 
is de vraag wat de invloed is die hierbij uitgaat van de interactiesituatie. Analytici duiden 
deze vaardigheden als persoonlijkheidskenmerken, maar aannemelijk is dat dit minstens 
ook situationele kenmerken zijn.

Samenvattend
Met ‘houding’ van de patiënten duiden analytici diverse metacommunicatieve as-

pecten aan van zowel de patiënten als van de interactie met de patiënten: hun motivatie, 
de kwaliteit van de samenwerking en het contact met de analyticus en de ontwikkeling 
daarin, de manier waarop patiënten over hun problemen vertellen (beheersing van emo-
ties, klagend,  aanklagend), het verbaal en het introspectief vermogen. De beschrijvingen 
daarvan laten over de loop der onderzochte decennia een verandering zien in de accenten 
die de analytici leggen: er is in toenemende mate aandacht voor juist deze metacommu-
nicatieve houding van de patiënten, en dat gaat gepaard met een verminderde aandacht 
voor uiterlijk en gedrag. In de tekstfragmenten waarin de houding van de patiënten wordt 
beschreven, geven analytici als geoefende waarnemers en duiders weer hoe zij de expres-
sions given off van hun patiënten zien en interpreteren. De hele interactiesituatie tijdens 
de onderzoeksgesprekken is een gezamenlijke opgave van patiënten zowel als van analytici. 
Alle getoonde emoties en poses krijgen betekenis in die situatie en moeten dus mede ge-
zien worden in de context van die situatie. 

De beschrijvingen die de analytici geven van de houding van hun patiënten tijdens 
de onderzoeksgesprekken tonen overwegend de moeite die patiënten hebben met het 
voeren van deze gesprekken, een moeite die over de vijf decennia opmerkelijk onver-
anderd blijft. Iets meer vrouwen dan mannen kunnen hierin hun schroom overwinnen, 
maar de overeenkomst tussen mannen en vrouwen is hier belangrijker dan het verschil. 
Voor vrouwen die open kunnen zijn in de relatie met de analytici maakt de sekse van hun 
gesprekspartner niet uit. Bij mannen ligt dat anders: mannelijke patiënten zijn vaker open 
in gesprek met een vrouwelijke dan met een mannelijke analyticus. Vrouwen die moeite 
blijven houden met het voeren van deze gesprekken tonen dat deels op een andere manier 
dan mannen. Hun verzet neemt volgens analytici de vorm aan van een hautaine of eisende 
houding ofwel van passief zwijgen, terwijl mannen vaker ofwel een openlijke machtsstrijd 
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aangaan, ofwel zich nederig, onderworpen opstellen.
De houding ten slotte die volgens analytici een gunstig uitgangspunt biedt voor een 

eventuele psychoanalyse is er één waarin iemand goed en genuanceerd over zijn of haar 
ervaringen en over belangrijke anderen kan vertellen en voorafgaand aan de behande-
ling al enigszins inzicht toont in het eigen aandeel in de problemen. Deze capaciteiten 
en attitudes worden iets vaker bij vrouwen waargenomen dan bij mannen. Het lijkt alsof 
analytici de geschiktheid voor de klassieke bankanalyse vooral baseren op communicatieve 
en zelfreflectieve capaciteiten en minder op ervaringen uit de persoonlijke levensgeschie-
denis. Die indruk zou onterecht zijn, aangezien de fragmenten waarin zij hun subjectieve 
indruk weergeven maar een klein deel van de informatie vormen waarop het uiteindelijke 
behandeladvies gebaseerd wordt. Dat deze capaciteiten echter opgemerkt worden bij pa-
tiënten die in aanmerking komen voor de meest langdurige therapievorm die zij aanbie-
den, zegt wel iets. Het zijn kennelijk noodzakelijke, maar nog niet voldoende voorwaarden 
om voor een psychoanalyse in aanmerking te komen. Het zijn tevens capaciteiten die 
getoond moeten worden in een specifieke interactiesituatie en daardoor ook beïnvloed 
worden. Het niet tonen van de benodigde capaciteiten zegt niet alleen iets over de patiën-
ten, maar ook over hun gesprekspartners, de communicatie die zich tussen hen ontspint en 
de aard van het gesprek dat immers een speciale vorm van selectie behelst.

Stemming

Het volgende onderwerp dat aparte vermelding krijgt in de fragmenten subjectieve 
indruk betreft de inschatting door de analyticus van de stemming van de patiënt tijdens de 
gesprekken. Opvallend maar niet verbazingwekkend is dat de beschrijvingen van de stem-
mingen een relatief smal scala aan emoties beslaan: patiënten zijn depressief, angstig, agres-
sief, geremd, zachtmoedig, ontspannen of opgewekt. De opgewekte stemming wijkt in dit 
rijtje van negatieve tot meer berustende gevoelens een beetje af. Ook wordt in veertien 
dossiers beschreven dat de stemming in de loop van de gesprekken verandert: 

Hij zit bij het eerste onderhoud moedeloos in elkaar gezakt op zijn stoel, een zielig 
hoopje ellende, pulkend aan zijn nagels, draaiend aan zijn verlovingsring, ratelt prac-
tisch aan één stuk door en is zeer gepraeoccupeerd met zijn actuele probleem: (…). In 
de loop van het opnemen van de anamnese vertoont hij een opvallende verandering: 
hij huilt niet meer, gaat er gezellig voor zitten, neemt afscheid met “bedankt, hoor” en 
“tot kijk hoor”; maakt eens een grapje. Na het laatste gesprek zegt hij, wat verlegen, 
graag een tekening voor mij te willen maken. Was de reactie, die in het eerste gesprek 
onweerstaanbaar oprees, er een in de trant van: “jongen wat ben je zielig, houd in 
Godsnaam op met dat gegrien, wees niet zo’n slapjanus”, naderhand bleken zijn 
moeilijkheden toch wel mee- en invoelbaar en sprak hij er zelf ook veel reëler over. 
(Mv 1956)

De stemmingsverandering die in de loop van het onderzoek soms optreedt, kan alle kan-
ten opgaan: van overmand worden door verdriet naar opgewekt zoals in het citaat hierbo-
ven, maar ook kan het andersom gaan of een heel wisselend beloop hebben. 

Gezien de selectie van de dossiers voor dit onderzoek (dossiers namelijk van men-
sen die bij aanmelding onder andere klagen over somberheid) zal het niet verbazen dat 
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‘depressief ’ het vaakst voorkomt (67 maal), gevolgd door angstig (34); overigens komt 
depressief in combinatie met angstig 19 maal voor. Alle andere stemmingen worden veel 
minder genoemd (agressief: 13; geremd/beheerst: 11; zachtmoedig: 2; ontspannen: 3; op-
gewekt: 15)14.

Stemming en gender
Mannen en vrouwen worden ongeveer even vaak als depressief, angstig, agressief of 

beheerst/geremd beschreven. Opvallend is hierbij wel de verschuiving die er in de loop 
der decennia optreedt: angstige (bedeesde, nerveuze, gespannen, onzekere) vrouwen zien 
we vooral beschreven in de dossiers uit de jaren vijftig en zestig (elf vrouwen en twee 
mannen); angstige, nerveuze, gespannen mannen daarentegen komen overwegend voor 
in de jaren zeventig en tachtig (dertien mannen en twee vrouwen). Tevens zien we dat 
een opgewekte of vrolijke stemming vrijwel uitsluitend bij vrouwen wordt vermeld (bij 
dertien respectievelijk twee), en dit is dan overwegend (bij acht van de dertien dossiers) 
het geval in de jaren tachtig en negentig:   

In de interaktie viel op:  bij de begroeting reeds maakt cle een opgeruimde indruk, alsof 
ze snel gewend is geraakt, zich wel vertrouwd en op haar gemak voelt. Van het matte 
en vlakke uit het eerste contact is geen spoor meer, wat ook al in het tweede gesprek 
sterk was afgenomen. Mogelijk dat door de intake al e.e.a. in proporties belandt? 
(Vm 95)

De opgewektheid waarvan sprake is, heeft vrijwel altijd betrekking op de latere gesprek-
ken. Meestal beginnen de eerste gesprekken in een overwegend matte, sombere stemming 
en  verandert de stemming later (bij de twee mannen en bij de tien vrouwen) in positieve 
zin. 15 ‘Opgewekt’ hoeft niet altijd een positieve typering te zijn; bij drie vrouwen inter-
preteren onderzoekende analytici dit als een niet geheel geslaagde pose:

Ze ziet er nog steeds zo bleek en, ietwat pukkelig in het gezicht, uit. Wel vol goede moed zich 
presenterend. De stemming is als steeds ietwat opgeklopt opgewekt. (Vm 88) 

Ze veinst opgewektheid maar is in wezen depressief (Vv 91)

Het is lastig om deze toeschrijving van opgewektheid aan vrouwen en angst aan mannen 
te interpreteren. Het lijkt voor de hand te liggen deze veranderingen te zien als effect 
van de verruimende beroepsmogelijkheden voor vrouwen. Vrouwen hebben bij de 
emancipatiebewegingen in de tweede helft van vorige eeuw iets te winnen en mannen 
iets te verliezen. Bij de als opgewekt beschreven vrouwen (de quasi-opgewekte niet 
meegerekend) komen alle beroepsniveaus voor, maar het merendeel van hen studeert of is 
afgestudeerd academica (zes van de tien) en dat verschilt procentueel niet noemenswaard 

14  Er is nog een kleine categorie ‘overig’ waarin drie dossiers vallen: achterdochtig, serieus en ‘als in noodtoe-
stand’.

15  Deze als opgewekt beschreven vrouwen komen slechts in twee gevallen overeen met de als levendig 
beschreven vrouwen uit de paragraaf over gedrag en gender eerder in dit hoofdstuk. ‘Opgewekt’ heeft be-
trekking op de stemming zoals de analytici die inschatten, ‘levendig’ slaat op de variatie in gezichtsuitdruk-
kingen, stemgebruik en gebaren.
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van de andere hier onderzochte vrouwen uit de jaren tachtig en negentig (60 procent 
respectievelijk 57 procent). Het is ook hier plausibeler om de door analytici opgemerkte 
stemmingsverbetering bij vrouwen toe te schrijven aan de interactiesituatie: het contact 
verloopt beter, de patiënte voelt zich meer op haar gemak. In deze wisselwerking komen 
analytici en patiënten tot een gezamenlijke definitie van de situatie waarin opgewekter 
gedrag kan ontstaan en worden opgemerkt. Dat dit in de dossiers van de latere decennia 
meer voorkomt zou verband kunnen houden met de toegenomen protoprofessionalisering 
van de patiënten (ze weten beter wat er van hen verwacht wordt), en met een mogelijk 
veranderde houding van de kant van de analytici. Feit is dat in de jaren zeventig de medisch-
neurologisch opgeleide zenuwartsen onder de analytici geleidelijk plaats maken voor 
klinisch psychologen.16 Andere onderzoekers constateren dat ook onder psychoanalytici 
in de jaren zestig en zeventig een geleidelijke verschuiving van opvattingen over het 
spreekuurgesprek plaatsvindt: van anamnestisch instrument naar een situatie waarin 
het verhaal van de patiënt en de interactie tussen cliënt en hulpverlener centraal staan 
(Gomperts 2001; 2002; De Swaan et al. 1979). Deze opvatting strekt zich ook uit naar 
het indicatie-onderzoek (Wille 2001). Dat een opgewekte stemming bij patiënten die 
zich aanmelden met somberheidsklachten meer beschreven wordt bij vrouwelijke dan 
mannelijke patiënten betekent vooral dat vrouwelijke patiënten in de latere decennia in 
de context van een indicatie-onderzoek een breder scala aan emoties kunnen tonen dan 
mannen. 

De analytici zelf: de blik naar binnen

Een analyticus kijkt en luistert niet alleen naar de patiënt, maar ook naar zichzelf en 
kan in de fragmenten waarin hij zijn indruk geeft van het contact ook vermelden wat het 
gesprek met de patiënt gevoelsmatig met hem of haar doet. Psychoanalytici leggen dit 
eigen mee resoneren (in analytisch vakjargon: het ‘tegenoverdrachtsgevoel’) voor aan hun 
collega’s in het stafberaad. 

Beschrijvingen van dit gevoel komen met enige fluctuaties in alle decennia voor, ge-
middeld wordt het tegenoverdrachtsgevoel in de helft van de dossiers vermeld. Vrouwelijke 
analytici geven iets vaker deze gevoelsmatige reactie op de patiënt weer dan hun man-
nelijke collega’s.

Het gaat hierbij om gevoelens die analytici omschrijven als sympathie, irritatie, de 
neiging om troost te bieden, soms het getroffen zijn door een bijzonder problematisch 
leven of door de grote leegte die eruit spreekt. Het is in het kader van een toelatings-
onderzoek functioneel om deze gevoelens te onderkennen en te beschrijven, aangezien 
ze zowel iets kunnen zeggen over de patiënt als over de manier waarop de analyticus het 
gedrag van de patiënt interpreteert. Een patiënt die compassie oproept staat heel anders 
in de relatie met een hulpverlener dan een patiënt die de analyticus het gevoel geeft dat 
hij bespottelijke vragen stelt. Een analyticus die schrijft dat patiënte bij hem: “(…) in eerste 
instantie ontroering opgewekt en de neiging als ridder/redder te gaan optreden, maar tevens om van 
de onmogelijk zware verplichting meteen weer weg te lopen”  (Vm 1960) interpreteert het relaas 
van de patiënt tegenover hem wellicht anders dan de analytica die schrijft: 

16  Zie hoofdstuk 7 over de institutionele context.
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Zijn komst bij mij thuis heeft steeds een komische noot, door een scootertenue  waarin 
hij gehuld is: een valhelm, een fel geel gewatteerd bontvest, waarin hij vierkant lijkt 
en een paar bontlaarzen. Hij pelt zich zeer omslachtig uit, alvorens binnen te komen. 
(Mv 1957)

Zoals in § 9.2 al is aangegeven, neigen vrouwelijke analytici er iets meer dan hun man-
nelijke collega’s toe dit soort innerlijke reacties te beschrijven (57 procent versus 45 pro-
cent). Uit de kwalitatieve analyse blijkt er ook sprake te zijn van een inhoudelijk verschil: 
vrouwelijke analytici geven veel vaker dan hun mannelijke collega’s aan dat de patiënt 
irritatiegevoelens bij hen oproept (zes- respectievelijk éénmaal) en dit gebeurt bij hen 
overwegend door mannelijke patiënten (vijfmaal).  

(…) Met name het laatste half uur is  duidelijk: patiënt wil een handleiding, hou-
vast, bezweren, kader, logica - dat  sluit niét aan bij analyse. De grootheid te rigide, 
dwingende kritiek, niet voor herziening vatbaar, geen “mensen” in zijn leven willen. 
Splended isolation,  en nu zonder de sociaal wenselijke toevoegingen die hij ervoor 
daarbij voegde.  Patiënt roept daarmee afstand en wat irritatie op. (Mv 1998)

Mannelijke analytici daarentegen beschrijven vaker dat zij een slaapneiging krijgen of 
zich vervelen bij het verhaal van hun patiënt (vijf mannen tegenover één vrouw) en dit 
overkomt hen eveneens vaker bij mannelijke dan bij vrouwelijke patiënten (vier- respec-
tievelijk éénmaal).

(…) eindelijk voel ik zijn ziekte; ik zit me dood te vervelen bij zijn bijzonder le-
vendige en beeldende verhaal. Een schrijnende contactstoornis. Het komt doordat hij 
inderdaad alles speelt: het appèl, de somberheid, de bitterheid. Daardoor bereikt me 
niets en voel ik me ten slotte afgeweerd door iemand, die het eigenlijk voor zichzelf 
houdt. (Mm 1965)

Ook andere onderzoekers beschrijven dat de normen voor de manier waarop depressieve 
gevoelens wel en niet kunnen worden geuit, afhankelijk zijn van wie er met elkaar in ge-
sprek zijn. Het uiting geven aan verdriet roept bij anderen in het dagelijks leven oordelen 
als ‘minder sympathiek’ of  ‘te behoeftig’ op, tenzij het een vrouw betreft die haar treurig-
heid toont aan een man. In dat geval worden de gebruikelijke negatieve consequenties 
geminimaliseerd (Shields 2000, p. 13-14).

Een beroep op de meer warme of zorgzame gevoelens wordt ongeveer even vaak 
door mannelijke als door vrouwelijke analytici beschreven: sympathie, compassie, zacht-
heid, bezorgdheid, het gevoel veel te willen of moeten geven, troost willen geven, soms 
ontroering. Opvallend is hierbij wel dat vrouwelijke analytici dit veel vaker beschrijven in 
reactie op het verhaal van een vrouwelijke dan van een mannelijke patiënt (acht- versus 
tweemaal); bij mannen maakt de sekse van de patiënt hierbij niet uit (vier- versus vijf-
maal).

In de hier onderzochte dossiers wekken vrouwelijke patiënten vaker positieve gevoe-
lens op bij de analytici die hen onderzoeken dan mannelijke patiënten. Deze constatering 
vormt een betekenisvolle aanvulling op diverse eerder getrokken conclusies over gender 
in relatie tot gedrag, houding en stemming. Mannelijke patiënten lijken in de context van 
de psychoanalytische onderzoeksgesprekken het spreken over dezelfde onderwerpen als 
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vrouwen moeilijker te vinden, zich iets minder zelfreflectief en introspectief te betonen 
en minder een ontwikkeling door te maken waarin zij opgewekte gevoelens kunnen 
laten zien. Analytici (vrouwen wat meer dan mannen) voelen zich in deze gesprekken 
meer aangesproken op positieve, zorgzame gevoelens door vrouwelijke patiënten dan door 
mannelijke en dat merken hun patiënten. 
Ook Helstone en Van Zuuren (1996) vonden in een kleinschalig kwalitatief onderzoek17  
dat (psychodynamisch georiënteerde) psychotherapeuten emotioneel reageren op de zelf-
presentatiestijl van cliënten tijdens intakegesprekken. Deze hulpverleners zetten zich met 
gebruikmaking van hun persoonlijkheid sterk in voor een adequaat verloop van het ge-
sprek en beschouwen het als het meest belonend wanneer een cliënt erin slaagt om open 
en geïnteresseerd te spreken over zijn of haar intieme gevoelens. Cliënten bij wie dat het 
beste lukt, krijgen dan ook een individuele inzichtgevende therapie aangeraden. De opga-
ve die tijdens de psychoanalytische indicatiegesprekken door beide partijen moet worden 
vervuld vereist een grote mate van wederzijdse emotionele inzet en afstemming (‘attune-
ment’ in de terminologie van Scheff). De analytici uit het onderzoek naar de dossiers van 
het NPI zijn allen, ongeacht hun eigen sekse, door hun opleiding getraind in zelfreflectief 
en duidend communiceren. Met vrouwelijke patiënten lijkt hen die attunement iets beter 
te lukken dan met mannelijke patiënten. 

9.4 Door de ogen van analytici

In deze slotparagraaf wordt een samenvatting van dit hoofdstuk gegeven in de vorm 
van het antwoord op de hier onderhavige drieledige onderzoeksvraag: welke subjectieve 
indruk geven analytici van hun patiënten weer in hun verslag van het indicatie-onder-
zoek? Welke veranderingen treden daarin eventueel op en welke genderpatronen zijn 
daarin te onderscheiden? 

Het blijkt dat we niet zomaar kunnen zeggen hoe analytici naar hun patiënten kijken 
tijdens het indicatie-onderzoek. In de loop van de vijftig jaar waarin we deze analytische 
blik onderzoeken, is er in sommige opzichten het nodige veranderd, in andere opzichten 
niet. Soms veranderen de genderpatronen, maar niet in alle opzichten. Dit blijkt vooral uit 
de kwalitatieve analyse. De kwantitatieve analyse laat zien dat er naar gender en naar tijd 
weinig verschillen zijn in de mate waarin de verschillende aspecten aandacht krijgen.18 De 
mate waarin iets hetzelfde is, zegt echter nog niet zoveel over wat er dan wordt beschreven 
en daarin blijken juist wel verschillen en verschuivingen te constateren.

Subjectieve indrukken als spiegel van de tijd
De veranderingen in de manier waarop patiënten worden beschreven zijn vooral te 

zien in de weergaven van hun uiterlijk en van hun gedrag en in de manier waarop daarbij 
aandacht wordt besteed aan gender. Deze beschrijvingen veranderen mee met de heer-
sende modes en normsystemen. Wat analytici hierover noteren kan worden gezien als een 

17  Het betrof hier vier ‘intakers’ van wie elk twee gesprekken werden geanalyseerd.

18 Het enig significante sekseverschil betreft de aandacht voor het introspectief vermogen: dat wordt bij vrou-
welijke patiënten vaker vermeld. Dit bleek bij nader inzien niet los gezien te kunnen worden van andere 
capaciteiten die onder ‘houding’ zijn beschreven en verliest daarmee inhoudelijk gezien als aparte categorie 
zijn relevantie.
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afspiegeling van een bepaald tijdvak. De groep patiënten raakt hoger opgeleid en weet be-
ter hoe ze zich in een onderzoeksfase moet presenteren. Klassenverschillen verminderen, 
je ziet enigszins het ongemak terug over een nog steeds hiërarchische arts-patiëntrelatie 
(het tutoyeren), sekseverschillen in uiterlijk en gedrag nemen af, maar blijven waargeno-
men. De vormeloze jurk maakt plaats voor de spijkerbroek met grijze trui en de pantalon 
met vouw in de broek voor de modieus geklede man met zalmroze overhemd en rode das; 
de kantoorbediende maakt plaats voor de grafisch vormgever; de onzekere en afwachtende 
patiënt voor de patiënt die kritiek heeft op de lange procedure of die waardering uit voor 
de zorgvuldige werkwijze. 

Veranderingen in de loop der tijd en verschillen naar sekse komen ook naar voren 
in de manier waarop analytici over hun patiënten schrijven, met name in hun stijl en 
woordgebruik. De metaforische stijl waarin patiënten meestal op sekse- en soms ook klas-
senspecifieke wijze worden beschreven floreert in de jaren vijftig en zestig, maar neemt 
daarna beduidend af. De woordkeus in de beschrijvingen van uiterlijk en gedrag van de 
patiënten vertoont in de eerste twee decennia nog sterk het traditionele seksespecifieke 
vocabulaire waarbij vrouwen beschreven worden in termen van charme en gratie en man-
nen in termen van kracht en beheersing. Ook dit vocabulaire verdwijnt grotendeels met 
het verminderen van de aandacht voor uiterlijk en gedrag. 

Van buiten naar binnen
Een sterkere verandering tekent zich af in de accenten die gelegd worden in de 

weergaven van de subjectieve indrukken. Het accent verschuift in de loop der jaren van 
de buitenkant naar de binnenkant van de patiënten, naar hun verbale, communicatieve 
en introspectieve vermogens in plaats van hun uiterlijk verschijnen. Dit hangt samen met 
een aantal veranderingen in de denkbeelden van psychoanalytici. De opleiding van de 
analytici verandert in de jaren zeventig: geleidelijk verdwijnen de medisch-neurologisch 
opgeleide zenuwartsen onder de analytici en hun plaats wordt ingenomen door klinisch 
psychologen. De afstandelijk-observerende blik maakt daarmee plaats voor een meer em-
pathische. Tegelijkertijd veranderen de opvattingen over de arts-patiëntrelatie: er komt 
meer oog voor kwaliteit van de interactie met de patiënten, niet alleen tijdens de behan-
deling, maar ook al in de indicatie-onderzoeksgesprekken (Gomperts 2001, 2002; Wille 
2001). Daarnaast treedt er een sterke verandering op in de sociale positie van de patiënten: 
in toenemende mate raken zij hoger opgeleid en maken soms zelfs deel uit van de profes-
sionele kring van psychiaters-psychotherapeuten. De sociale afstand en het machtsverschil 
tussen analytici en hun patiënten neemt af in de loop der tijd en ook dat maakt analytici 
behoedzamer in hun beschrijvingen en meer gericht op vaardigheden en capaciteiten die 
minder duidelijk gerelateerd zijn aan iemands sociale identiteit. Deze ontwikkeling wordt 
nog versterkt door de invoering in 1995 van het inzagerecht door patiënten. De ont-
wikkeling naar meer aandacht voor zelfreflectieve en communicatieve capaciteiten zette 
echter al veel eerder in en loopt synchroon met bredere ontwikkelingen in de ambulante 
geestelijke gezondheidszorg en in de samenstelling van de beroepsgroep als geheel (Mol 
& Van Lieshout 1989; Abma & Weijers 2005). 

Blijvende moeite met het gesprek
Toch is er in de subjectieve beschrijvingen door analytici van de patiënten die zij 

onderzoeken niet alleen maar sprake van tijdgebonden genderverschillen en verschuivin-
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gen daarin. Beschrijvingen van de houding die patiënten in deze onderzoekssituatie aan-
nemen, blijken nauwelijks te veranderen. Er bestaat een opmerkelijke constantheid in het 
percentage patiënten dat moeite heeft met het voeren van deze gesprekken. In alle decen-
nia is het steeds een percentage van zo’n 55 procent dat er niet in slaagt in de loop van de 
gesprekken zijn reserves voldoende te overwinnen om open over intieme en beschamende 
aangelegenheden te praten. Vrouwen lukt dit uiteindelijk iets vaker dan mannen, maar 
de verschillen zijn gering (29 vrouwen en 22 mannen). Deze relatieve stabiliteit van het 
percentage mensen dat moeite heeft met het voeren van deze gesprekken, wordt begrijpe-
lijk met behulp van het van Goffman afkomstige begrip expression given off: uiterlijk en 
gedrag laten zich makkelijker door de performer controleren en aanpassen aan heersende 
modes en veronderstelde verwachtingen dan de innerlijke attitude. 

Wel zijn er gendergerelateerde patronen te zien in de beschrijvingen van de ma-
nier waarop mannen en vrouwen met deze onderzoekssituatie omgaan. Vrouwen worden 
meer dan mannen beschreven als kinderlijk, verleidelijk, hautain-eisend dan wel passief-
zwijgend, expressief en introspectief. Bij analytici roepen zij meer dan mannelijke patiën-
ten een gevoel van sympathie en zorg op. Mannen worden meer gezien als ‘wegkijkers’, 
een actieve machtsstrijd aangaand dan wel zich passief-onderworpen opstellend en iets 
minder vaak worden hen voldoende introspectieve capaciteiten toegedacht. Bij analytici 
roepen mannen vaker dan vrouwen soms ook negatieve gevoelsmatige reacties op: bij 
vrouwelijke analytici irritatie, bij hun mannelijke collega’s verveling. De voor dit soort 
gesprekken benodigde gezamenlijke cognitieve zowel als emotionele inzet lukt beter in 
gesprekken met vrouwelijke dan met mannelijke patiënten. Beide partijen richten zich 
op de mentale verbeeldingswereld van elkaar. Analytici zijn hierin bij uitstek geschoold 
en brengen een psychoanalytisch interpretatiekader mee. Patiënten moeten het doen met 
hun in het alledaagse leven opgedane ervaring. In deze situatie is kinderlijk, verleidelijk 
en expressief gedrag voor vrouwelijke patiënten een meer geaccepteerde coöperatieve 
strategie dan voor mannelijke. Mannen blijven strakker gebonden aan het culturele gebod 
van zelfbeheersing en ingetogenheid op gevoelmatig gebied. Bij een meer antagonistische 
relatie tussen patiënt en therapeut is het voor mannen meer geaccepteerd om een actief 
dispuut aan te gaan, terwijl vrouwen zich dan vaker bedienen van passief zwijgen. De 
modellen voor deze genderspecifieke gedragslijnen zijn volgens Goffman geënt op de ou-
der-kindrelatie en de interactanten ontlenen deze aan de eigen sociaal-culturele context 
(Goffman 1979). De genderverschillen in de weergegeven houding van de patiënten zijn 
echter niet groot. De mannen die een indicatie-onderzoek ondergaan vormen immers 
al een selecte groep die zich, door hulp te vragen voor hun depressieve klachten, over al 
te rigide masculiene rolopvattingen heeft heengezet. En slechts weinig vrouwen met een 
hoge opleiding willen zich beperken tot alleen de traditioneel vrouwelijke rol van zorgen 
voor anderen. Toch kunnen we concluderen dat het psychoanalytische onderzoeksgesprek 
een situatie creëert die beter lijkt aan te sluiten bij een vrouwelijke manier van praten over 
de eigen problematische levensgeschiedenis dan een mannelijke.

Kortom
Het antwoord op de onderzoeksvraag kan het beste als volgt worden samengevat: 

analytici zien patiënten in de loop der tijd mondiger worden en minder seksestereotiep in 
gedrag en uiterlijk. Het vocabulaire waarin analytici daarover schrijven en de beeldspraken 
die zij daarbij hanteren, tonen dat ook zij onderhevig zijn aan de veranderende normatieve 
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opvattingen over gender en klasse. Tegelijkertijd zien zij gedurende deze hele periode 
dat patiënten moeite blijven houden met het voeren van deze gesprekken en zij richten 
vanaf het midden van de jaren zeventig hun aandacht ook meer op deze intersubjectieve 
aspecten. Patiënten roepen bij hen veelal zorgzaamheid en sympathie op, maar dat gebeurt 
vaker in de gesprekken met vrouwelijke dan met mannelijke patiënten. Zij ervaren vooral 
attunement in gesprekken met patiënten die zelfreflectief zijn en hun problematische ge-
voelens en ervaringen goed onder woorden kunnen brengen, dat wil zeggen met mensen 
die op hen lijken. In sociaal opzicht (opleiding en sociale status) is dat in toenemende mate 
het geval, in communicatief opzicht blijft dit voorbehouden aan een relatief kleine groep 
die meer uit vrouwen dan uit mannen bestaat.





10
Zelfbeeld van patiënten in de 

weergave van analytici1
“O, was ik maar iemand die zijn gal spuwt, kon ik de schuld maar op het weer, 
op een willekeurige persoon, op de een of andere mislukking gooien, dan zou die 
 ondraaglijke onvrede ten minste maar voor de helft een last zijn die ik zelf moet 
torsen. Helaas voel ik te goed dat alle schuld alleen bij mij ligt --- nee, schuld is het 
woord niet. Laat ik zeggen dat ik zelf de bron ben van mijn ongeluk, zoals ik dat 
vroeger was van mijn geluk.”  J.W. Goethe2

In dit hoofdstuk wordt de tweede deelvraag van dit onderzoek beantwoord: welke 
beschrijving geven patiënten van hun eigen zelfbeeld, zoals dat wordt weergegeven in 

het verslag van het indicatie-onderzoek? Zijn hierin veranderingen in de loop der tijd en 
eventuele genderpatronen te constateren? Een achterliggende vraag hierbij is of mensen 
die met een chronische maar niet alles verlammende depressie worstelen ook hun eigen 
karakter in negatieve termen omschrijven. 

Waar in het vorige hoofdstuk een beeld werd gegeven van wat analytici opmerken als 
zij kijken naar de patiënten die zij onderzoeken, komt in dit hoofdstuk naar voren wat zij 
horen. Hier is de analyse gericht op een ander klein, maar ook weer belangrijk onderdeel 
van het hele indicatie-onderzoek: de omschrijvingen die patiënten in die situatie en op 

1 Een beknopte weergave van dit hoofdstuk is gepubliceerd in het Maandblad voor geestelijke volksgezondheid, 
maart 2010  (Westerbeek et al. 2010).

2 Werther in Het lijden van de jonge Werther van J.W.Goethe uit 1787. Vertaling van Thérèse Cornips (Goethe 
1988).
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dat moment van hun eigen karakter geven. Deze door analytici weergegeven zelfbeelden 
van de met somberheid worstelende patiënten zijn in een onderzoek naar depressie van 
belang, doordat gevoelens van minderwaardigheid, van mislukt zijn of een laag gevoel van 
eigenwaarde deel uitmaken van het scala aan symptomen waarmee depressie gepaard kan 
gaan.  

Achtereenvolgens worden in dit hoofdstuk behandeld: de methodologische over-
wegingen die specifiek van toepassing zijn op de hier verrichte analyse (§ 10.1), een 
kwantitatieve beschrijving van de gepresenteerde zelfbeelden (§ 10.2), een kwalitatieve 
beschrijving van deze zelfbeelden aan de hand van een hiervoor nieuw ontworpen typo-
logie (§ 10.3) en tot slot een conclusie waarin de typologie in een bredere historische en 
maatschappelijke context wordt geplaatst, gevolgd door een samenvatting van dit hoofd-
stuk in de vorm van een bondig antwoord op de vraagstelling (§ 10.4).

10.1 Materiaal en methode

Inhoud en functie van de onderzochte passages
Gedurende de hele hier onderzochte periode kregen alle patiënten tijdens het in-

dicatie-onderzoek de volgende, ongewijzigde vragen voorgelegd: “Hoe zou u uzelf, uw 
karakter omschrijven? Hoe zou een denkbeeldige goede vriend of vriendin dat doen en 
hoe een denkbeeldige vijand?”. De antwoorden op deze vragen vormen het materiaal dat 
ten behoeve van de onderzoeksvraag over het zelfbeeld wordt geanalyseerd.

De tekstfragmenten waarin deze vragen en de antwoorden daarop voorkomen, zijn 
in de dossiers altijd duidelijk als zodanig aangegeven door middel van het kopje ‘Zelfbeeld’ 
en bevatten meestal een kort en bondig antwoord van enkele zinnen tot een halve pagina 
tekst. Het antwoord wordt opvallend vaak als letterlijk citaat weergegeven. Een garantie 
dat dit woordelijk zo gezegd is, bestaat er echter niet, aangezien analytici zelden een tape-
recorder gebruiken tijdens hun onderzoeksgesprekken.3 Wij kennen het antwoord alleen 
uit hun verslagen, wat impliceert dat de weergegeven zelfbeelden het stempel dragen zo-
wel van patiënten als van analytici. Het is hun selectie en verslaglegging van hetgeen door 
patiënten is gezegd: een gezamenlijke prestatie dus. “Selves are told through dialogue, in 
words, images and enactments, and they are retold by observers whose narrative preferenc-
es and strategies express specific aims, values and competencies.” (Schafer 1992, p. XVI).  

Evenals aan de subjectieve indruk die in het vorige hoofdstuk is beschreven, wordt 
aan de antwoorden van patiënten op de vraag zichzelf te beschrijven in het geheel van 
het indicatie-onderzoek veel waarde toegekend. Deze identiteitsbeschrijvingen vormen 
onderdeel van de informatie die nodig is om uit te maken of iemand geschikt is voor 
een analytische behandeling. Eén van de criteria hiervoor is of iemand over voldoende 
zelfreflectief en introspectief vermogen beschikt, wat onder meer wordt opgevat als het 
onder ogen kunnen zien van het eigen aandeel in de problemen die iemand overkomen. 
De manier waarop patiënten hun eigen karakter beschrijven, vormt daar een belangrijke 
aanwijzing voor. Deze logica van het indicatie-onderzoek zal analytici ertoe brengen de 
karakterbeschrijvingen die de patiënten van zichzelf geven zo getrouw mogelijk weer te 
geven. In de context van het hele indicatieverslag zijn dit ook opvallend vaak de passages 
waarin patiënten in de ik-vorm sprekend worden opgevoerd. Hoewel het co-constructies 

3  Mondelinge mededeling van Marina Luymes  (analytica), februari 2008.
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zijn, kunnen deze tekstfragmenten bij benadering worden opgevat als weergaven van wat 
patiënten daarover gezegd hebben, maar het blijft wel een selectie van wat analytici be-
langrijk achten.

Analyse
Ook deze beschrijvingen van hoe patiënten zichzelf zien, worden geïnterpreteerd als 

strategische zelfpresentaties van mensen in de context van intakegesprekken bij een psy-
chotherapeutisch instituut. Dit impliceert dat zij zichzelf als hulpbehoevend presenteren: 
de moeilijkheden die zij ondervinden met zichzelf, met anderen of met het leven in het 
algemeen kunnen zij niet meer in eigen kring oplossen. Het is echter de vraag of deze 
mensen zichzelf, hun eigen karakter, als een bron van problemen beschrijven.

In het verslag van de reeks gesprekken komen soms wel vaker passages voor waarin 
patiënten iets over hun karakter zeggen, maar die zijn niet in deze analyse betrokken. De 
analyse-eenheid is beperkt tot het antwoord op de hierboven vermelde vraag het eigen 
karakter te beschrijven en dit vervolgens ook te doen vanuit een welwillende en vanuit 
een kwaadwillende optiek. Patiënten noemen vrijwel altijd meer dan één of twee eigen-
schappen, soms wel vijf of zes verschillende. Een enkele maal is iemand niet in staat om 
zichzelf in antwoord op de gestelde vraag te beschrijven. De genoemde eigenschappen 
zijn ondergebracht in twintig hoofdcategorieën, plus een categorie ‘overig’ (voor deze 
operationaliseringen zie Figuur 10.1). 

Bij de bepaling van de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid tussen twee codeurs (on-
derzoekster en een onderzoeksassistente) diende van elk antwoord op de vraag het eigen 
karakter te beschrijven4 aangegeven te worden welke hoofdcategorieën daarin voorko-
men.

Net als bij de subjectieve indruk is niet per patiënt gecodeerd hoe vaak hij of zij een 
bepaalde eigenschap noemt, maar alleen of die eigenschap genoemd is. Bijvoorbeeld als 
een patiënt zichzelf gespannen, nerveus en onzeker vindt, dan is dat eenmalig gecodeerd 
als angstig. Of als iemand over zichzelf zegt dat zij zich vaak overruled voelt door anderen, 
een pessimist is, maar wel heel trouw is in haar vriendschappen, dan wordt dat gecodeerd 
als angstig, depressief en deugdzaam. De proportie overeenstemming bedroeg ook hier 75 
procent, wat ook weer als goed kan worden beschouwd. Gender en tijdsverloop zijn ook 
bij het thema zelfbeeld voortdurend in de analyse betrokken.

10.2 Zelfbeelden: kwantitatieve beschrijving

Aantal woorden 
De tekstfragmenten die het zelfbeeld bevatten (het antwoord op de vraag het eigen 

karakter te beschrijven en de vervolgvraag hoe een denkbeeldige vriend of vriendin, dan 
wel vijand dat zou doen) zijn vrij kort: gemiddeld bestaat een antwoord uit 134 woorden, 
variërend van 14 tot 433 woorden. De gemiddelde lengte neemt in de loop der tijd wel af, 
van 160 in de jaren vijftig tot ongeveer 110 in de jaren tachtig en negentig.    

De beschrijvingen van de zelfbeelden van mannelijke patiënten verschillen sterk 
van elkaar in lengte. Als deze worden weergegeven door vrouwelijke analytici zijn ze het 

4  Deze codering betrof alleen het antwoord op de vraag het eigen karakter te beschrijven, niet het antwoord 
op de vervolgvraag naar de visie van een denkbeeldige vriend of vijand. Zie ook noot 84.
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Aandachtsbehoeftig: egocentrisch, in middelpunt willen staan, veel aandacht 
 nodig hebben
Aarzelend: twijfelend
Achterdochtig: argwanend, wantrouwend
Agressief: geïrriteerd, humeurig, kribbig, (zelf)-kritisch, pesterig, hard/koud/kil/bot, jaloers,  
 sarcastisch, cynisch
Angstig:  bang, gespannen, geremd1, nerveus, onzeker, labiel, kwetsbaar, verlegen, 
krampachtig,  
 subassertief, te aardig
Arrogant: hautain, hooghartig
Depressief: minderwaardig voelen, pessimist, traag, geen energie, belemmerd in het 
 ontplooien van talenten, somber, terneergeslagen, down, leeg van binnen, 
 mag niet genieten, piekeraar
Deugdzaam: beleefd, betrouwbaar, serieus, trouw, verantwoordelijkheidsgevoel, gevoel 
 voor rechtvaardigheid, tolerant, onbevooroordeeld, vredelievend
Dwingend: autoritair, dominant, veeleisend
Eigenwijs: koppig, recalcitrant, dwarsligger
Gemakzuchtig: lui
Gesloten:  binnenvetter, introvert, sociaal geïsoleerd, sociaal passief, mijdt contact, eenling
Getalenteerd: veelzijdige belangstelling, artistiek, muzikaal, gevoel v. humor,  zelfspot, intelligent,  
 denker, handig
Onberekenbaar: impulsief, onbetrouwbaar
Onecht
Onrustig, gejaagd
Opgewekt:  vrolijk, energiek
Overgevoelig: licht geraakt, te emotioneel
Professionele kwaliteiten.:
 ambitieus, eerzuchtig, gedreven, opgaan in werk, goed georganiseerd, kan goed  
 leiding geven, plichtsgetrouw, perfectionistisch, zelfstandig,  kordaat
Sensatiezoeker:  risico-, thrill-zoekend
Sociaal:  empathisch, zorgzaam, attent, gevoelig, onbevangen, iemand om mee te 
 praten,  aardig gevonden2, belangstellend voor mensen om zich  
 heen, kan goed luisteren
Overig

Tegenstrijdig zelfbeeld
 Vrolijk en depressief; overgevoelig en rationeel; bang en assertief etc. 
 (N.B.: Niet tegenstrijdig is het wanneer patiënten hun karakterverandering 
 toeschrijven aan een tijdelijke verandering o.i.v. de depressie)

Geen zelfbeeld Kan geen zelfbeeld geven of is niet gevraagd/vermeld.

1 Geremd: kan zowel een depressieve (geremd in het benutten van je talenten) als een angstige (bang om iets 
van je gevoelens te laten merken) kleuring hebben. Dit moet uit de context blijken.

2 Kwalificaties in een enkel woord ‘aardig’ of ‘sympathiek’ zijn meestal te vaag en te weinigzeggend om onder 
Sociaal gecodeerd te worden (een vriend of vriendin vindt je allicht ‘aardig’). 

Figuur 10.1 Operationalisering van het construct Zelfbeeld
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langst (gemiddeld 176 woorden), beschrijvingen door mannelijke analytici zijn het kortst 
(112 woorden). De zelfbeelden van vrouwelijke patiënten, of ze nu door een mannelijke 
of een vrouwelijke analyticus worden weergegeven, zijn even lang en bevatten iets meer 
dan 120 woorden. Deze verschillen per genderkoppel zijn significant op p ≤ 0,01 bij F = 
4,656.

De gegevens voor de hiernavolgende kwantitatieve beschrijving zijn alleen gebaseerd 
op het eerste deel van de vraag, dus alleen op de vraag “Hoe zou u zichzelf of uw karakter 
omschrijven” en niet meer op de vervolgvraag naar wat een denkbeeldige vriend of vijand 
zou zeggen.5  

Meest genoemde zelfbeeldaspecten
De eigenschappen die door meer dan 10 procent van de patiënten worden genoemd, 

zijn in volgorde van frequentie: depressief, angstig, agressief, sociaal, getalenteerd, gesloten, profes-
sioneel, deugdzaam en overgevoelig (zie Tabel 10.1 in Bijlage 5).  

Mensen noemen meestal meer dan één of twee eigenschappen als zij hun eigen 
karakter beschrijven. Deugdzaam & sociaal evenals deugdzaam & professioneel komen relatief 
het vaakst in combinatie met elkaar voor (p ≤ 0.01) in iets mindere mate gevolgd door 
de combinatie van angstig & gesloten (p ≤ 0.05). Het zijn significante maar matig zwakke 
verbanden (Spearmans ρ varieert tussen  .22 en  .31). 

Verschillen en overeenkomsten in het zelfbeeld van mannen en vrouwen
Mannen en vrouwen verschillen nauwelijks in de manier waarop zij, in de weergave 

althans van analytici, hun eigen karakter beschrijven. Hierop bestaat echter één uitzondering: 
vrouwen noemen zichzelf significant vaker deugdzaam (p ≤ 0,05). Verder zijn er wel wat 
kleinere verschillen te constateren. Zo valt het op dat vrouwen iets meer verschillende 
eigenschappen noemen dan mannen (ongeveer in de verhouding v : m = 7 : 6), positieve 
(ongeveer 5 : 4) zowel als negatieve (9 : 8).6 De positieve eigenschappen die vrouwen vaker 
dan mannen noemen zijn: deugdzaam, professioneel en sociaal; de negatieve die zij vaker 
noemen zijn depressief, angstig en overgevoelig. De enige eigenschappen waarin mannen 
de vrouwen overtreffen, zijn getalenteerd en gesloten. De enige eigenschap die mannen en 
vrouwen even vaak noemen is agressief (Zie Tabel 10.2 in Bijlage 5 en Grafiek 10.1).

Als we kijken naar de combinaties van eigenschappen die door de beide seksen wor-
den genoemd, dan blijkt dat mannen en vrouwen zichzelf even vaak beschrijven als deugd-
zaam & sociaal (beide bij p ≤ 0,05; Spearmans ρ bij beide 0,31). De in de groep als geheel 
aangetroffen combinatie van deugdzaam & professioneel blijkt voornamelijk voor rekening 
van de vrouwen te komen (p ≤ 0,01; Spearmans ρ = 0,44). Bij vrouwen komt bovendien 
de combinatie van deugdzaam & getalenteerd significant vaker voor (p ≤ 0,05; Spearmans ρ 
= 0,28). Opvallend is dat de in de groep als geheel aangetroffen combinatie van angstig & 
gesloten bij geen van beide seksen apart significant samen voorkomt. 

5 De reden hiervoor is dat er dan te veel eigenschappen en vaak ook tegenstrijdige worden genoemd die 
een zinnige interpretatie van de kwantitatieve gegevens in de weg staan. Bij de kwalitatieve analyse is een 
zinvol begrip hiervan vanuit de context wel mogelijk en daar zal weer het volledige antwoord in de analyse 
worden betrokken.

6 Als positieve eigenschappen gelden: sociaal, getalenteerd, professioneel en deugdzaam. Als negatieve eigen-Als positieve eigenschappen gelden: sociaal, getalenteerd, professioneel en deugdzaam. Als negatieve eigen-
schappen gelden: depressief, angstig, agressief, gesloten en overgevoelig.
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Verschuivingen en constanten in genoemde eigenschappen over de vijf decennia
In de loop der jaren blijven de eigenschappen die men noemt min of meer gelijk, op 

één uitzondering na: professionele kwaliteiten worden in de jaren negentig significant vaker 
genoemd (p < 0,01). Het meest constant is het aantal keren dat men zichzelf depressief, 
angstig of getalenteerd noemt. Over het algemeen kunnen we constateren dat daarnaast het 
aantal genoemde andere positieve eigenschappen licht stijgt en het aantal andere negatieve 
eigenschappen licht daalt. Eigenschappen die een licht stijgende tendens vertonen zijn 
sociaal, professionele kwaliteiten en deugdzaam. Agressief en overgevoelig zijn de eigenschappen 
die een licht dalende tendens vertonen (Zie Tabel 10.3 in Bijlage 5) en de Grafieken 10.2a 
en 10.2b. 

De tweede helft van de zeventiger jaren lijkt een breukpunt te vormen, aangezien 
alle negatieve eigenschappen dan een flinke daling beginnen te vertonen. Ontwikkelingen 
in de manier waarop de GGZ is georganiseerd, in de manier waarop de indicatie-on-
derzoeksgesprekken worden gevoerd en veranderingen in de machtsverhouding tussen 
cliënten en therapeuten kunnen hierbij een rol spelen.

De jaren zeventig vormden de periode waarin het percentage studenten dat zich bij 
het NPI aanmeldt het grootst is, en dat is in de hier onderzochte patiëntendossiers ook het 
geval. Wellicht dat zij wat meer dan de lager opgeleide cliëntèle uit de jaren daarvoor over 
de kennis en het zelfvertrouwen beschikt dat nodig is om zich in een selectiegesprek op 
een psychotherapeutisch instituut op een meer positieve manier te presenteren.

Verschuivingen en constanten in zelfbeeld van mannen en vrouwen over de vijf decennia
In de weergegeven zelfbeschrijvingen van mannen treedt er geen significante veran-

dering op over de vijf bestudeerde decennia. Mannen blijven vrij gelijkmatig en constant 

Grafiek 10.1 Genoemde eigenschappen in percentages per sekse
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in de manier waarop zij hun eigen karakter beschrijven. Twee eigenschappen veranderen 
desalniettemin enigszins: sociaal wordt vanaf de jaren zeventig wat vaker genoemd en profes-
sionele kwaliteiten neemt na een opvallend constant beeld over alle voorafgaande decennia 

Grafiek 10.2a Negatieve eigenschappen in percentages per decennium

Grafiek 10.2b  Positieve eigenschappen in percentages per decennium
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vanaf de jaren negentig ineens toe. De andere eigenschappen veranderen niet noemens-
waard, maar angstig en depressief blijven het meest constant (zie Tabel 10.4 in Bijlage 5). 

Dit is anders in de door analytici genoteerde zelfbeschrijvingen van vrouwen: deze 
veranderen sterk. De traditioneel aan vrouwen toegeschreven overgevoeligheid daalt met-
tertijd zienderogen (p ≤ 0,01), terwijl een nieuw verworven mogelijkheid van professioneel 
handelen vanaf de jaren zeventig sterker naar voren wordt geschoven, en al helemaal is dat 
het geval in de jaren negentig (p ≤ 0,05, een matig sterke samenhang) (zie Tabel 10.5 in 
Bijlage 5). 

Ten slotte moet worden opgemerkt dat een klein deel van de patiënten, drie vrou-
wen, geen zelfbeeld kan geven. En in zeven dossiers (zes van mannen en één van een 
vrouw) is de vraag naar het zelfbeeld niet weergegeven.  

Samenvattend 
We zien dus dat in de door analytici weergegeven zelfbeelden van mannelijke en 

vrouwelijke patiënten grotendeels dezelfde eigenschappen voorkomen. Daarbij vormen 
depressief en angstig een stabiele kern: deze worden het meest genoemd en die blijven ook 
het meest constant over de vijf decennia. Dat is gezien de selectie van de dossiers (van 
mensen die bij aanmelding klaagden over onder andere depressieve klachten) en de in het 
algemeen veelvuldig geconstateerde comorbiditeit van angst en depressie niet verbazing-
wekkend.7  
Toch zijn er een paar kleinere verschillen tussen de seksen waarneembaar in de andere ge-
noemde karaktertrekken. Vrouwen noemen meer verschillende eigenschappen (positieve 
zowel als negatieve) dan mannen; zij noemen zichzelf significant vaker deugdzaam en zij 
combineren deze eigenschap vaak met de eigenschappen sociaal, professioneel of getalenteerd. 
Mannen noemen even vaak als vrouwen de combinatie deugdzaam & sociaal, maar verder 
tonen zij geen voorkeur voor een bepaalde combinatie van eigenschappen.
In de loop van de tijd verandert vooral de mate waarin patiënten professionele kwaliteiten 
bij zichzelf zien, een ontwikkeling die meer door vrouwen dan door mannen wordt ver-
oorzaakt en die vooral optreedt in de jaren negentig. In de jaren negentig bestaat de hier 
onderzochte groep patiënten veel meer uit academisch opgeleide professionals. Zij heb-
ben, meer dan de wat jongere groep studenten uit de jaren zeventig en tachtig, de kans 
gehad om zichzelf als professional te bewijzen en dat komt terug in de manier waarop zij 
hun eigen karakter beschrijven. Het zich op beroepsmatig vlak als competent voordoen 
is voor mannen traditioneel gezien meer vanzelfsprekend; zij noemen dit ook tot aan de 
jaren negentig sporadisch. Voor vrouwen ligt dit anders. In de hier bestudeerde vijftig jaar 
hebben zij zich dit professionele domein ook kunnen toe-eigenen en hun capaciteiten 
op dit gebied worden door hen vanaf de jaren zeventig wat meer dan door mannen en 
helemaal vanaf de jaren negentig naar voren geschoven. Daarnaast neemt in de loop der 
tijd het aantal malen dat men zich overgevoelig of gesloten noemt af en ook dat komt voor-

7 Empirische basis voor deze constatering leverde onder andere het onderzoek van Sanderson, Beck en Beck 
uit 1990. Hun onderzoek naar 260 ambulante patiënten met de DSM-III-R-diagnose ‘dysthymie’ of ‘major 
depression’ wees uit dat van de in totaal  63 dysthymiepatiënten 65% één of meer bijkomende stoornissen 
had, voor het overgrote deel angststoornissen (vooral angststoornis, sociale fobie en gegeneraliseerde angst-
stoornis). De depressiepatiënten vertoonden hetzelfde beeld, maar bij hen lagen de percentages iets lager  
(Sanderson, Beck & Beck 1990). Voor een recenter epidemiologisch onderzoek waaruit het veelvuldig 
samengaan van angst en depressie blijkt, zie G. Andrews et al. 2002 en Moffitt et al. 2007. Voor Nederland 
zie Hilderink & Van ’t Land 2009, p. 13 en De Graaf et al. 2002.
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namelijk voor rekening van de vrouwelijke patiënten. 
De belangrijkste constatering is dat de weergegeven zelfbeelden van vrouwen meer 

veranderen dan die van de mannen: in de jaren vijftig vermelden vrouwen nog nauwelijks 
positieve eigenschappen als zij zichzelf beschrijven, maar vanaf de jaren zeventig neemt 
bij hen vermelding van positieve eigenschappen sterk toe terwijl de negatieve navenant 
dalen. Bij mannen bestaat weliswaar een vergelijkbaar patroon, maar in veel lichtere mate. 
In de context van een indicatie-onderzoek kunnen vrouwen kennelijk meer aspecten van 
zichzelf benoemen en in de latere decennia zich meer van hun positieve kant laten zien 
dan mannen.

10.3 Zelfbeelden: kwalitatieve beschrijving: 8

Na deze cijfermatige aanpak waarbij de gepresenteerde zelfbeelden zijn opgeknipt 
in de verschillende genoemde deelaspecten, proberen we nu een beeld te vormen van 
de zelfbeelden als geheel en van hun betekenis in de context van een psychoanalytisch 
indicatie-onderzoek. 

De sociale identiteit
Door de aard van de vraagstelling geven de zelfbeelden vooral een karakterbeschrij-

ving, een psychologische identiteit 9 weer. Dat neemt niet weg dat er soms ook gerefereerd 
wordt aan een meer sociale identiteit. Bij dit laatste gaat het vooral over zelfbeschrijvingen 
in de context van het werkdomein: een harde werker, een goed ambachtsman, een leidster 
van een ensemble, de teleurgestelde idealistische verpleegster. Een enkele maal wordt naar 
andere aspecten van de sociale identiteit verwezen, zoals die van Joodse vrouw (bang om 
weer voor ‘rotjood’ uitgescholden te worden), die van ‘natuurmens’ of iemand die wel een 
gezin en geen carrière wil. Deze sociale identiteiten zeggen ook iets over de historische 
context: de angst voor antisemitisme komt voort uit oorlogservaringen en houdt de be-
treffende patiënte ook anno 1960 nog bezig, de identificatie met ‘natuurmens’ komt uit de 
jaren tachtig waarin de zorg om een vervuild leefmilieu in Nederland door velen werd ge-
deeld. De zelfkarakterisering als iemand die geen carrière wil, is van een vrouw uit begin 
jaren zeventig, de tijd van de tweede feministische golf waartegen zij zich afzet, mogelijk 
ook gevoed door antikapitalistische ideeën die in die tijd eveneens floreren (Duyvendak et 
al. 1992). Zelfbeschrijvingen in termen van geloof, politieke overtuiging of bezit komen 
niet voor. Beschrijvingen aan de hand van het uiterlijk komen we een enkele maal tegen 
(alleen van mannen en dan overwegend in negatieve zin: mank, kaal, te lang). Verwijzingen 
naar culturele interesses en bijzondere talenten (intelligent, artistiek, creatief, muzikaal, 
brede belangstelling, kan goed koken, sportief, maak zelf meubels en vooral: gevoel voor 
humor) worden wel vaker vermeld, evenals een vrij heterogene verzameling van deugd-
zame kwaliteiten, variërend van tolerant en vredelievend tot plichtsgetrouw en serieus. 

8 De kwalitatieve beschrijving is anders dan de kwantitatieve gebaseerd op zowel de vraag om zichzelf te 
beschrijven als om dit te doen vanuit een denkbeeldige vriend/vriendin dan wel vijand.

9 Het begrip ‘psychologische identiteit’ verwijst hier niet naar de bio-psychologische performer die Goffman 
onderscheidt  (zie ook noot 17, § 3.6 in het hoofdstuk over de theoretische context), maar naar het volgen 
hem veel belangrijker ‘character’, het getoonde karakter. Met ‘sociale identiteit’ wordt dat deel van het cha-
racter  bedoeld dat het meest overeenkomt met het traditioneel sociologische rolbegrip. 
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De psychologische identiteit: een problematisch zelfbeeld?
De nadruk op een psychologische identiteit vloeit uiteraard voort uit de vraag die 

aan deze mensen gesteld wordt: “Hoe zou u uzelf / uw eigen karakter omschrijven?”, 
maar opvallend aan de antwoorden is het accent op de problematische kanten van het ka-
rakter. Dit is niet vreemd, dit is vaak de reden van hun komst naar het NPI, maar de een-
zijdigheid van de zelfbeschrijvingen die we hier onder de loep nemen valt sterker op als 
we ze vergelijken met zelfbeschrijvingen uit een diametraal tegenoverliggende context: 
die van contactadvertenties (Zeegers 1988). De identiteitsconstructies die daarin vermeld 
staan zijn geformuleerd en gepubliceerd door de betrokkenen zelf en hebben een heel 
ander doel: het vinden van een partner voor een al dan niet duurzame relatie. Hierin 
geven adverteerders een beeld van zichzelf waarin juist de positieve eigenschappen en 
kwaliteiten belicht worden. Zeegers onderzocht deze advertenties voor de periode 1945 
tot 1985 en hij constateert hierin een ontwikkeling naar een toenemend belang van 
persoonlijkheidskenmerken (ten koste van representaties in traditionele maatschappelijke 
categorieën als stand en geloof) die bovendien gevarieerder worden. Er is in toenemende 
mate aandacht voor emotionele kenmerken (zoals hartelijk, opgewekt, spontaan) en ook 
een toenemende aandacht voor het uiterlijk. De representaties van de vrouwelijke identi-
teit veranderen meer dan die van mannen en wel in de richting van de mannelijke identi-
teit waarin het belang van opleiding, werk en inkomen centraal staat. Zeegers concludeert 
ten slotte dat de manier waarop mensen in een contactadvertentie hun eigen identiteit 
weergeven in de tweede helft van de twintigste eeuw genuanceerder en gedifferentieerder 
is geworden (Zeegers 1988, p.181-224). Welke identiteit iemand kan of wil tonen, wordt 
dus meer afhankelijk van de situatie en van de doelstellingen die men daarin heeft. Renate 
Rubinstein, een columniste die na haar echtscheiding over haar eigen ontreddering en 
diepe somberheid schreef, bracht dit zoeken naar de meest waarachtige weergave van 
jezelf ooit eens als volgt onder woorden: (…) want wat mag dat zijn, de waarheid? Ook ‘de 
waarheid’ over jezelf schrijven is niet zo makkelijk als de mensen denken, want het is niet iets dat 
er al was voor je erover schreef. Het is ook niet gelogen. Het is niettemin iets dat je moet bedenken. 
(zoals geciteerd door Goedkoop 1999).

Een strategische voorstelling 
De identiteitsconstructies uit de patiëntendossiers zijn geformuleerd door analytici 

op basis van wat de patiënten hen vertelden. Gezien vanuit de analytici is het doel van 
het weergeven van deze zelfbeschrijvingen duidelijk: het levert een aanwijzing voor de 
mate waarin iemand over zelfreflectief vermogen beschikt, met name het onder ogen 
kunnen zien van het eigen aandeel in de ondervonden moeilijkheden. Als patiënten bij 
zichzelf ook negatieve eigenschappen zien, zal dat zeker worden opgenomen in het ver-
slag. Gezien vanuit de patiënten ligt het voor de hand te veronderstellen dat het hun 
doel is om in aanmerking komen voor hulp. Uit het vorige hoofdstuk blijkt al dat hun 
opstelling in de gesprekken tijdens de intakefase mede hierdoor is gekleurd en dit zal ook 
doorwerken in de manier waarop zij hun karakter beschrijven. Naar analogie van de arts-
patiëntcommunicatie in de huisartspraktijk (Bensing 1991, p.188) zullen ook patiënten 
bij het NPI tijdens de intakefase laveren tussen de angst te licht te worden bevonden (een 
aansteller zijn) en de angst iets ergs te mankeren. In de recente onderzoeksliteratuur over 
self-presentation in psychotherapy zijn daarvoor eveneens aanwijzingen te vinden. Kelly be-
weert dat patiënten beducht zijn voor het oproepen van een te negatief beeld over zichzelf 
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bij hun psychotherapeut; labels als narcistisch, borderliner en psychotisch worden gevreesd. 
Maar ook voor de angst te weinig te mankeren zijn empirische aanwijzingen te vinden. 
Mensen met een matige depressie gaven in een experimenteel onderzoek aan dat zij zich 
tijdens de intakefase als iets depressiever en sociaal meer gewenst voordeden dan zij voor 
zichzelf representatief achtten. Zij wilden zich ook al tijdens de intake aan hun therapeut 
laten kennen “as good people who are bravely struggling with some problems” (Kelly 
1996; 2000, p. 476-477). Mensen die door het NPI geschikt worden bevonden voor een 
indicatie-onderzoek lijden niet aan een acute ernstige depressie; het zijn immers mensen 
die in staat moeten zijn nog ongeveer een half jaar te wachten op het begin van een even-
tuele behandeling en zij moeten op één of enkele levensdomeinen nog redelijk kunnen 
functioneren. Als zij depressief zijn, dan is het de mildere depressie.

Zowel van de kant van de analytici als die van de patiënten met mild depressieve 
klachten (in dit onderzoek de overgrote meerderheid) zal er naar verwachting sprake zijn 
van een neiging om de problematische kanten van de identiteit wat meer te belichten. In 
ieder geval zijn er goede redenen om ook de karakterbeschrijvingen zoals vermeld in de 
indicatieverslagen te zien als strategische zelfpresentaties. Patiënten tonen zich hier zoals zij 
denken dat zij in de ogen van hulpverleners moeten zijn om voor hulp in aanmerking te 
komen. 

Typologie van zelfpresentatiestrategieën

Op welke manieren patiënten zichzelf presenteren tijdens een psychoanalytisch in-
dicatie-onderzoek wordt in de volgende paragrafen beschreven aan de hand van een ty-
pologie die abductief is ontwikkeld. Zij is het resultaat van afwisselend redeneren vanuit 
de empirische gegevens en vanuit de literatuur (met name Friedlander & Schwartz 1985 
en Schütz et al. 1998). Er tekenen zich drie verschillende en elkaar uitsluitende patronen 
af waarin alle beschreven zelfkarakteriseringen ondergebracht kunnen worden: een zelfbe-
schuldigende, een zelfrelativerende en een zelfrespecterende strategie. Het tijdgebonden verloop 
van de drie strategieën, evenals de verdeling ervan over mannelijke en vrouwelijke pa-
tiënten wordt eerst kort in zijn algemeenheid geschetst. In de hierna volgende paragrafen 
worden de strategieën per stuk nader onder de loep genomen en worden de begrippen 
toegelicht.
Het gebruik van de zelfbeschuldigende strategie daalt vanaf de jaren vijftig, eerst ge-
leidelijk, maar vanaf de jaren zeventig snel. Dat van de zelfrelativerende strategie blijft 
het meest constant over de hele periode, maar kent een lichte stijging tot aan de jaren 
zeventig en een daling vanaf de jaren tachtig. De zelfrespecterende strategie wordt ten 
slotte lange tijd constant gehanteerd, maar gebruik ervan stijgt sterk vanaf de jaren tachtig 
(zie Grafiek 10.3). 

De genderverhoudingen lopen in deze strategieën nogal uiteen: de zelfbeschuldigen-
de komt meer voor bij vrouwen (8 mannen en 15 vrouwen), bij de zelfrelativerende zijn 
er vrijwel evenveel mannen als vrouwen (17 mannen en 16 vrouwen) en de zelfrespecte-
rende strategie wordt iets meer door mannen gebruikt (28 mannen en 24 vrouwen) (zie 
Grafiek 10.4). De verschillen tussen de seksen en de verschuivingen over de vijf decennia 
zijn weliswaar zichtbaar, maar klein. 
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Ten slotte zijn er nog drie vrouwen die geen antwoord kunnen geven op de vraag hoe zij 
zichzelf zouden omschrijven. Hun antwoord is dan bijvoorbeeld als volgt weergegeven:

“O-heden wat moeilijk» - - - nogal egoïstisch geloof ik - -  wat moeilijk» - - - (ook 
na aandringen niets). Denkbeeldige vriend: dat weet ik helemaal niet - - - Nou dan 
is het misschien niet waar wat je zegt. Nee ik weet het niet. Denkbeeldige vijand: 
Nou, dat weet ik ook niet. (Vv 58)

Het niet kunnen geven van een antwoord toont verwarring en onmacht; het begrip 
‘strategie’ is hier niet van toepassing. Bovendien komt het te weinig voor om het als 
een aparte stijl te bestempelen. Deze blijft in de hierna volgende analyse verder buiten 
beschouwing.

De zelfbeschuldigende strategie
Niet verwonderlijk maar wel typerend voor de karakterbeschrijvingen zoals analy-

tici die weergeven is, zoals hierboven opgemerkt, de focus op problematische kanten. De 
patiënten die worden geciteerd hebben al de nodige selectieprocessen in het domein van 
de geestelijke gezondheidszorg ondergaan. Meestal kwamen zij via een verwijzer naar het 
NPI, alwaar zij de spreekuurselectie doorstonden en nu in een indicatieonderzoek op het 
Psychoanalytisch Instituut zijn opgenomen (zie Tabel 10.6 in Bijlage 5). Dat impliceert 
dat zij weliswaar problemen kunnen hebben met de mensen om hen heen of de taken die 
zij in werk of studie moeten vervullen, maar dat zij vooral problemen hebben met zich-

Chi2 = 13,871; p =0,09 (N=108)

Grafiek 10.3  Ontwikkeling in Zelfpresentatiestrategieën
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zelf. Voor andere problemen zouden zij immers naar andere instanties zijn verwezen (De 
Swaan et al. 1979). Dit tekent zich ook af in de zelfbeschrijvingen.

Niemand geeft een eenduidig sterk of positief beeld van zichzelf. De overgrote 
meerderheid heeft het over een deels problematisch karakter. In één vijfde van de hier 
bestudeerde dossiers10 worden in het kader van de zelfbeschrijving zelfs uitsluitend pro-
blematische aspecten vermeld (21 procent van de patiënten, 15 vrouwen en 8 mannen). 
Ook vanuit een denkbeeldige vriend of vriendin worden in dat geval geen gunstige ei-
genschappen naar voren gebracht. Bij deze zelfbeelden overheersen depressieve eigen-
schappen (somber, zich minderwaardig voelen, geen doorzettingsvermogen hebben, een 
slappeling zijn), agressieve (kribbig, humeurig, achterdochtig) en verder geslotenheid en 
angst (nerveus, onzeker). Bijvoorbeeld: 

“Erg nerveus, voel me altijd ontzettend gespannen, erg onzeker, erg gevoelig,  mis-
schien een beetje tè, soms. Ik probeer altijd een zo goed mogelijke indruk naar buiten 
te maken op de mensen.”

Denkbeeldige vriend/in: “Ik ben erg gesloten altijd, ik kan erg kribbig zijn, dat ik 

10  Hier worden buiten beschouwing gelaten de 7 dossiers (6  M en 1 V) waarin geen zelfbeeld is vermeld en 
de 3 dossiers (alle V) waarin de patiënt het antwoord op de vraag zichzelf te beschrijven schuldig blijft. Het 
gaat hier dan om 108 dossiers in totaal. 

Chi2 = 2,432; p = 0,30 (N=108); Cramèr’s V = 0,15

Grafiek 10.4 Man-vrouwverdeling in Zelfpresentatiestrategieën
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plotseling kwaad word zonder dat er een werkelijke reden voor is, een heel erg slecht 
humeur. Ik  geloof niet dat een ander erg gauw hoogte van me zou krijgen;  ik laat 
nooit iets van mezelf merken”.

Denkbeeldige vijand: “Die kan al deze punten in mijn nadeel brengen, natuurlijk.” 
(Vm 57)

Dit eenzijdig negatieve zelfbeeld verdwijnt geleidelijk: in de jaren vijftig zijn het vrijwel 
uitsluitend vrouwelijke patiënten waarvan een dergelijk puur problematische karakterbe-
schrijving wordt weergegeven (zeven vrouwen en één man), in de jaren zestig en zeventig 
zijn de vrouwen nog wel in de meerderheid, maar neemt het verschil af (drie of  vier 
vrouwen tegen twee mannen in de beide decennia) en in de jaren tachtig en negentig 
komt een dergelijk eenzijdig problematisch beeld nauwelijks meer voor (vier in totaal, 
maar nu komt het iets meer voor bij mannen: drie mannen tegenover één vrouw) (zie 
Grafiek 10.5).  

Met deze negatieve zelfbeelden presenteren patiënten zich op een bijna zelfbeschul-
digende manier. Ze stellen zich bescheiden, zo niet ondermaats op en laten positieve ei-
genschappen achterwege, zelfs als zij zichzelf beschrijven vanuit een denkbeeldige vriend 
of vriendin. Zij schetsen zichzelf in allerlei combinaties als kribbige, nerveuze, krampach-
tige, egoïstische, sombere, twijfelende, teruggetrokken, passieve, makkelijk te beïnvloeden, 
zich altijd aanpassende, naar aandacht en affectie hunkerende mensen. 
In de literatuur over zelfpresentatiestrategieën wordt een dergelijke manier van zichzelf 
beschrijven en voordoen wel gekenschetst als een ‘protectieve strategie’ die vooral ge-
bruikt zou worden door mensen met een laag zelfbeeld. De negatieve voorstelling van 
zichzelf wordt gezien als deels voortkomend uit de angst dat zij anders later wel eens zou-
den kunnen tegenvallen (Schütz 1988). Anderen prefereren hiervoor de term supplication 
strategy, een strategie die zich kenmerkt door nederige zelfonderschatting waarin men 
zich als dringend hulpbehoevend voordoet en zorg en bescherming zoekt (Friedlander & 
Schwartz 1985). Deze laatsten onderscheiden overigens ook een gecombineerd defensief-
protectieve stijl waar het zich presenteren als hulpeloos slachtoffer centraal staat, als iemand 
die juist niet aansprakelijk is voor wat hem of haar is overkomen. 

Scheff duidt een houding waarin men zichzelf beschuldigt, als een door schaamte in-
gegeven houding. Degene die zo over zichzelf praat, wil het liefst in de grond verdwijnen, 
voelt zich in de kern minderwaardig omdat hij of zij denkt afgewezen te worden door 
iemand wiens oordeel van belang is, in dit geval de analyticus of analytica. Deze schaamte 
wordt volgens Scheff meestal verloochend, maar blijkt toch uit hakkelend of zeer zacht 
praten, een neergeslagen blik, blozen, zweten, zich verlamd voelen, een zeer traag tempo, 
alle voortkomend uit het zich overgeleverd voelen aan de verondersteld kwaadwillende 
blik van anderen (zie ook Goudsblom 1997b). De schaamte kan direct worden gevolgd 
door agressie en beide gevoelens kunnen een voortdurende spiraal vormen waarin de 
relatie tussen de twee gesprekspartners gevangen blijft. Het hulpvragen voor de eigen 
problemen kan op zich al reden voor schaamte zijn (Scheff 2001; Lewis 1971). Dergelijke 
schaamtesymptomen worden inderdaad weergegeven in veel beschrijvingen van de pa-
tiënten met een zelfbeschuldigende strategie, al wordt dat maar zelden als schaamte aan-
geduid11: “afwerend, spreekt wat spottend-überlegen gedistantieerd over zichzelf alsof het 

11 Dergelijke verschijnselen worden ook wel vermeld bij de twee andere strategieën, maar bij de zelfbeschul-Dergelijke verschijnselen worden ook wel vermeld bij de twee andere strategieën, maar bij de zelfbeschul-
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een vreemde is. Anticipeert op teleurstelling, moet zich steeds groothouden” (Vv 58); 
“aanvankelijk gereserveerd, vindt het moeilijk om over zichzelf te spreken, op veront-
schuldigende toon alsof zij verwacht op de vingers getikt te worden” (Vv 57); “intelligent, 
wisselend coöperatief en verwijtend, beleeft zichzelf voortdurend in een onmacht tot 
contact en in een noodtoestand. Houdt altijd iets gespannens, gesprek verloopt moeizaam, 
kan niet coherent vertellen, raakt verstard chaotisch, hakkelt soms” ( Mm 63); “depressieve 
vrouw die erg haar best doet haar emoties te verbergen door zo zakelijk mogelijk haar 
verhaal te doen. Ze weert nauwelijks te verbergen onzekerheid en angst sterk af. Patiënte 
lijkt erg hulpbehoevend, maar ervaart het vragen om hulp als enorm krenkend. Reageert 
daarop met nauwelijks te verbergen agressie” (Vm 73); “blozen van patiënt, aarzelende 
houding, vermijdt oogcontact en houdt vaag. Sombere, terughoudende man die zich ang-
stig tegen het onderzoek verzet” (Mm 90).

In de hier bestudeerde eenzijdig negatieve zelfpresentaties ontbreekt het nederige 
en het verontschuldigende element, ook al komt herhaaldelijk naar voren dat men zich 

minderwaardig voelt. Het kan zijn ingegeven door schaamte, maar wellicht is het ook een 
poging om zich in te dekken tegen een eventuele latere ontmaskering of komt het voort 
uit angst te weinig te mankeren om voor hulp in aanmerking te komen. Door zichzelf als 
‘slecht’ te presenteren en als het ware alle problemen te wijten aan hun eigen puur proble-
matische karakter hopen deze mensen een goede patiënt gevonden te worden. 

digende strategie is dat relatief veel vaker het geval.

Chi2 = 5,036 bij p=0,28 en Cramèr’s V = 0,47 (N=23)

Grafiek 10.5 Zelfbeschuldigende strategie per decennium, uitgesplitst naar sekse
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In de jaren vijftig waren mensen veel minder dan later bekend met de spelregels van het 
psychotherapeutisch gesprek. Men heeft meestal nog geen eerdere therapeutische erva-
ring en men heeft veel minder vaak een hoge opleiding genoten (zie ook Tabel 10.7). 
Zelfs wanneer zij een beroep uitoefenen dat enigszins verwant is aan dat van de psycho-
analyticus, zoals maatschappelijk werkster, kan dat niet voorkomen dat zij zich zo zwart 
afschilderen. Het kan deels gezien worden als een effect van onbekendheid met de situatie, 
deels als een effect van schaamte voor de hulpvraag. Deze strategie komt in de jaren vijftig 
vrijwel uitsluitend voor bij vrouwen (bij zeven van de elf vrouwen en bij één van de elf 
mannen) en moet ook mede in de context van de gedragsvoorschriften voor vrouwen uit 
die tijd begrepen worden. Aan vrouwen worden tot eind jaren vijftig veel striktere ge-
dragsbeperkingen opgelegd dan aan mannen. Van gehuwde vrouwen wordt verwacht dat 
zij zichzelf wegcijferen, dat zij het werk en de verlangens van hun man belangrijker vinden 
dan die van henzelf en dat zij hun eigen emoties intomen. Pas in de loop van de jaren 
zestig ontstaan de voorwaarden waaronder zij wensen kunnen formuleren die de rol van 
dienstbare echtgenote en moeder ontstijgen (Brinkgreve & Korzec 1978) en waaronder 
zij gehoor vinden voor hun klachten als er voor die wensen geen ruimte is (Brinkgreve 
& Westerbeek 1991). Een meer psychologische verklaring voor het vrouwelijk overwicht 
bij deze strategie levert Lewis. Op grond van haar empirisch onderzoek naar patiënt-
therapeutgesprekken uit de jaren zestig concludeert zij dat vrouwen meer tot schaamte 
geneigd zijn, omdat zij een meer veldafhankelijke cognitieve stijl hebben, dat wil zeggen 
dat vrouwen meer dan mannen in hun interpersoonlijk gedrag geneigd zijn zich te oriën-
teren op de ander (Lewis 1971). 

De zelfrelativerende strategie
De beschrijving van het eigen karakter is meestal niet zo eenzijdig negatief als bij 

de zelfbeschuldigende strategie. De door analytici weergegeven zelfbeelden bevatten in 
79 procent van de bestudeerde dossiers (85 van de 108) een combinatie van negatieve en 
positieve eigenschappen en geven zo een meer genuanceerd beeld. In deze groep zijn twee 
verschillende zelfpresentatiestrategieën te onderscheiden: een zelfrelativerende en een 
zelfrespecterende. De zelfrelativerende wordt hier eerst onder de loep genomen. In deze 
strategie presenteren patiënten zichzelf als iemand met een wisselend zelfbeeld, wisselend 
al naar gelang de omstandigheden waarin zij verkeren. Deze strategie sluit het meest aan 
bij het dramaturgisch perspectief op de menselijke interactie van Goffman. Mensen die op 
deze relativerende manier over zichzelf vertellen lijken zich sterker bewust van de invloed 
van de sociale situatie op de manier waarop zij zich voordoen en voelen. Ook komt het 
voor dat zij zich onder invloed van hun depressie geconfronteerd zien met veranderingen 
in hun zelfbeeld en zelfgevoel en niet meer precies weten wie zij nu ‘eigenlijk’ zijn. Dit 
laatste komt vaker voor bij mensen met een depressie en is in hoofdstuk 4 over de auto-
biografieën uitvoeriger beschreven.

In deze zelfrelativerende stijl zijn drie verschillende patronen te onderscheiden:

a) Binnen- en buitenkant: van bijna evenveel mannen als vrouwen (22 in totaal, 12 vrouwen 
en 10 mannen) wordt weergegeven dat zij zichzelf zien als iemand die van binnen heel 
anders is dan van buiten. Kenmerkend is dat zij aangeven zich van binnen heel wat onze-
kerder, depressiever, eenzamer, zwakker en kleiner te voelen dan zij aan de buitenwereld 
laten zien. De houding die aan de buitenwereld wordt getoond kan echter twee verschil-
lende vormen aannemen: een sociaal gewenste van vrolijk, zeker en doordacht zijn en 



173

Zelfbeeld van patiënten in de weergave van analytici

een defensieve van hard, zakelijk en arrogant zijn. Het sociaal gewenste masker komt het 
meeste voor (veertien in totaal, acht vrouwen en zes mannen), bijvoorbeeld deze vrouw:

Heel serieus. Echt een persoon met een binnen- en een buitenkant. Vooral aan buiten-
kant doorgaans nogal ernstig, heel punktueel, gericht op details, daar kan ik heel fijn 
mee bezig zijn, b.v. studie, soms heel positief geboeid. Maar kan ook heel erg loskomen 
en spontaan zijn.(?). Met vrienden waar ik vertrouwd mee ben. 
Beetje grappen maken en als er gedanst wordt (…) gevoel dat er iets doorbreekt, heel 
enthousiast en blij.

Denkbeeldige vriend: Daarmee praat ik er ook over dat m’n binnenkant niet lekker 
zit, maar hij zal wel het idee hebben dat ik ‘t wel rooi. Hij zal denken dat ik sterker 
ben dan ik me voel. Kan moeilijk zwak zijn bij een ander.

Denkbeeldige vijand: Hard en glad, laat zichzelf niet zien, houdt haar rug recht, en 
die opgewektheid, daar geloof ik helemaal niet in, daar houdt ze iets mee weg. Heel  
onpersoonlijk, heel gladjes. (Binnenkant?) Ook serieus, maar ‘t angstige en zwakke, 
‘t onzekere is alléén binnenkant. (Vv 78) 

Het defensieve pantser komt minder voor (acht in totaal, vier vrouwen en vier mannen), 
bijvoorbeeld deze man:

Op dit ogenblik?, als buitenstaander? Weinig hoogte van te krijgen, gesloten,  terug-
getrokken achter de dagelijkse manieren, in contact wat moeilijk, verder wel vriendelijk 
denk ik.

Denkbeeldige vriend: Zou waarschijnlijk toch veel om mij geven omdat hij mij dan 
zou kennen, zou weten dat ik veel minder stug ben dan ik lijk, en ook weet dat hij 
op mij aan kan, ... ook als het veel zou kosten. (…) (Mv 74)

b) Tijdelijk problematisch: het tweede patroon bij het weergeven van een relativerend zelf-
beeld wordt gekenmerkt door een overwegend positief zelfbeeld, dat echter sinds de de-
pressieve buien begonnen in negatieve zin veranderd is. Hiervan zijn in totaal zeven voor-
beelden te vinden, drie van vrouwen en vier van mannen.

Patiente vraagt na een lange stilte of het een beschrijving moet zijn van vroeger of een 
beschrijving van nu. Vroeger: was ik een erg vrolijk ongecompliceerd kind geloof ik. 
De kentering is echt gekomen na de breuk met [ eerdere partner – J.W. ], voor die tijd 
had ik ook nooit die moeilijkheden met mensen. Nu: gespannen (zucht erg) ik denk 
teveel ook overdag; dat is heel belangrijk. Ik leefde vroeger heel intens maar dat is 
weggegaan. Het erg blij zijn om iets is helemaal ver dwenen, dat vind ik heel erg. Op 
mijn vraag hierover: Vindt de dingen minder echt te voelen; ervaart prettige dingen 
minder pret tig dan voorheen. (…) (Vm 69)

c) Per situatie anders: het derde patroon in het presenteren van dit type zelfbeeld komt niet 
veel voor: vier maal in totaal, één vrouw en drie mannen. Bij dit type wordt beschreven 
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dat zij zeggen per situatie anders te zijn:

Zelfbeschrijving: (denkt lang na). Nogal afhankelijk van de omgeving; waar het

me vreemd of vijandig aandoet ben ik gesloten; in een omgeving die sympathiek is ben 
ik eerder overmoedig, brutaal, hooghartig wel. Beetje de baas daar willen spelen. In de 
andere omgeving ben ik te onderdanig, teveel mijn persoonlijkheid wegdrukkend.

Denkbeeldige vriend: waarom denkbeeldig? Ik kan het niet abstraheren van reële 
vrienden. Aan de ene kant vinden ze me wel geestig, aan de andere kant onbeholpen 
en stijfkoppig, niet makkelijk, volgzaam.

Denkbeeldige vijand: een rotvent. Het ligt eraan of het intelligente vijand is of niet. 
(…) Ik mag graag pesten, graag treiteren. Ben daar wel een meester in. (Mv 60)

De zelfrelativering in deze strategie als geheel bestaat uit de relativering van de indruk 
die zij doorgaans op anderen maken: deze is schijn, of sterk beïnvloedbaar of niet in over-
eenstemming met hoe zij ‘vroeger’ waren. In de onderzoeksliteratuur is deze strategie of 
een variant daarop nergens aangetroffen. Deze strategie wordt door 31 procent van de 
patiënten gebruikt waarbij geen sekseverschil te ontdekken valt, niet in aantal en niet in 
de ontwikkeling daarin (16 vrouwen en 17 mannen).

De fluctuaties over de vijf decennia laten voor beide seksen een stijging van het 
gebruik van deze strategie zien tot in de jaren zeventig, dan blijft het tot en met de jaren 
tachtig op dat niveau, om vervolgens in de jaren negentig sterk te dalen (zie Grafiek 10.6 
). Het verloop van deze strategie is niet eenvoudig te begrijpen vanuit de maatschappelijke 
en historische context. Het gaat min of meer gelijk op met het opkomen halverwege de 
jaren zestig en twintig jaar later weer het beperken van de collectieve vergoedingen voor 
psychotherapeutische hulp. Deze periode was voor het NPI een bloeiperiode en loopt 
min of meer synchroon met de toestroom van vooral studenten (voor het spreekuurge-
sprek), en dat is in ieder geval een groep met weinig inkomsten (zie hoofdstuk 7 over het 
Instituut). 

Kijken we naar het percentage mensen met een lage inkomenspositie (studenten 
en de niet- of laaggeschoolden) in elke strategie, dan ontlopen de zelfrelativerende en de 
zelfrespecterende strategie elkaar niet: bij de zelfbeschuldigende strategie bedraagt dit 35 
procent, bij de zelfrelativerende 43 procent en bij de zelfrespecterende 42 procent. Voor 
studenten alleen vinden we het hoogste percentage in de zelfrespecterende strategie: 35 
procent, tegen 27 procent bij de zelfrelativerende en 17 procent in de zelfbeschuldigende 
strategie. De proportie studenten, noch die van mensen met een lage inkomenspositie 
kunnen dus het verloop van de zelfrespecterende strategie verklaren (zie Tabel 10.7 in 
Bijlage 5).
De zelfrelativerende strategie onderscheidt zich wel van de andere twee doordat de man-
vrouwverhouding hier praktisch gelijk is (zie Grafiek 10.4), maar een verklaring voor het 
verloop kan dit uiteraard niet leveren. 

Degenen die op deze relativerende manier hun zelfbeeld presenteren, geven aan dat 
zij met vragen zitten over hun karakter en tonen besef van de sociale beïnvloedbaarheid 
van wat zij daarvan aan anderen kunnen tonen. Dat zou een waarschuwing kunnen zijn 
aan het adres van de analytici die hen onderzoeken: het is maar een gelegenheids- of 
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momentopname. Tegelijkertijd geven zij een gelaagd zelfbeeld weer: onder de buitenkant 
schuilt nog een authentieker, kwetsbaar zelf dat zich niet zo makkelijk laat kennen of dat 
geheel is bedolven door het depressieve zelf. Het toont echter vooral hun vermogen om 
in die gesprekssituatie op een abstracter niveau over zichzelf na te denken zonder, zoals bij 
de zelfbeschuldigende strategie, in morele afkeuring te vervallen. 

De zelfrespecterende strategie
Deze laatste strategie komt het meeste voor. In dit patroon beschrijft men zichzelf 

vanuit een min of meer continu identiteitsbesef waarin zowel gunstige als ongunstige 
eigenschappen een plaats hebben. In de hiervoor beschreven zelfrelativerende strategie 
kunnen ook positieve zowel als negatieve eigenschappen worden genoemd, maar daar 
plaatst men het in een veel minder stabiel kader: het verandert al naar gelang de situatie 

of de fase waarin iemand zich bevindt. Bij de zelfrespecterende strategie beschrijft men 
zichzelf als iemand die al langere tijd beide kanten in zich verenigt. Er worden pijnlijke, 
negatieve eigenschappen genoemd, maar dit is nooit het hele verhaal. Men toont zich als 
niet helemaal ontredderd, altijd gaat dit vergezeld van één of meer positieve eigenschap-
pen of talenten. Het noemen van zowel positieve als negatieve kanten wordt wel opge-
roepen door de aard van de vraagstelling: “Hoe zou u zichzelf beschrijven? Hoe zou een 
denkbeeldige vriend en hoe zou een denkbeeldige vijand dat doen?”. Dit zou kunnen 

Chi2 = 0,335 bij p =0,99 en Cramèr’s V = 0,10 (N=33)

Grafiek 10.6 Zelfrelativerende strategie per decennium, uitgesplitst naar sekse 
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verklaren waarom de zelfrespecterende strategie het meest voorkomt, maar niet waarom 
dat in de jaren negentig veel vaker het geval is en waarom vrouwen zich er in toenemende 
mate van gaan bedienen. 

Deze strategie komt voor in 48 procent van de dossiers (52 dossiers, 24 van vrouwen 
en 28 van mannen). Dit meer gedifferentieerde zelfbeeld blijft lange tijd vrij constant en 
komt gemiddeld negen keer voor in de jaren vijftig tot en met tachtig, maar stijgt in de 
jaren negentig tot zestien en deze stijging komt het meest voor rekening van de vrouwen 
(zie Grafiek 10.7). 

Terzijde: wat heet gunstig?
Wat gunstige en ongunstige eigenschappen zijn is niet altijd zo eenvoudig vast te 

stellen. Het meest duidelijk treedt er een betekenisverschuiving op in de waardering van 
ambitieuze karaktertrekken: in de jaren vijftig komt dit tweemaal voor in de zelfbeschrij-
vingen van vrouwen, maar dan staat het in een wat negatief daglicht: “Ik geloof wel, dat ik 
eerzuchtig ben, dat ik trots ben, en ik probeer mezelf altijd wijs te maken, dat ik keihard 
kan zijn.” (Vv 58). Later verdwijnt die negatieve gevoelswaarde en kan het, ook voor een 
vrouw, een feitelijke constatering zijn: “Veeleisend, ik wil veel van het leven. Ik wil extre-
men denk ik van het leven. Ik heb ook heel veel gedaan. Het onderste uit de kan willen 
halen.” (Vv 99)

Grafiek 10.7 Zelfrespecterende strategie per decennium, uitgesplitst naar sekse

Chi2 = 4,692 bij p=0,32 en Cramèr’s V = 0,30 (N=52)
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Het klimaat in de jaren vijftig maakte het voor vrouwen wellicht moeilijker dan voor 
mannen om voor hun ambities uit te komen, maar hoogmoed was toen ook voor mannen 
een ondeugd die een al te openlijk vertoon van ambitie aan banden legde. Zo beschrijft 
een ‘werkstudent’ uit 1956 zichzelf wel als onbelemmerd ambitieus, maar laat hij via de 
denkbeeldige vijand (de collega’s op het kantoor waar hij werkt) weten dat niet iedereen 
dat kan waarderen:

(…) Ik houd erg veel van werken. Ik wil leraar worden, er zit iets achter me aan, ik 
moet het, ik wil het. (…)

Vriend: dat ik in een hoop dingen te goed was; jij neemt alles te erg op, jij maakt je 
druk om kleinigheden, je moet meer langs je heen laten gaan. Hij zal niet zeggen, dat 
ik de kantjes erbij afloop.(…) 

Vijand: Die wil leraar worden, die denkt dattie nou al voor de klas staat. (…) 
(Mv 56)

Er zijn meer eigenschappen die zich niet in een dichotomie van gunstig en ongunstig 
laten indelen: kritisch of zelfkritisch, onopvallend of perfectionistisch zijn. Voor de clas-
sificatie van een zelfbeeld binnen dit patroon van de zelfrespecterende strategie blijkt dat 
echter geen probleem. Deze strategie wordt gekenmerkt door het gegeven dat er een niet 
uitsluitend problematisch beeld wordt weergegeven van het karakter van de patiënt, op 
een andere manier dan in de zelfrelativerende strategie is beschreven. De gevoelswaarde 
van een eigenschap kan bovendien meestal uit de context worden afgeleid. 

De strategie
Bij deze zelfpresentatiestrategie toont men zich als innemend of capabel, maar tevens 

worstelend met enkele problematische kanten van zichzelf. Het accent kan op de positieve 
kanten liggen: 

Altijd moeilijk jezelf te omschrijven; humoristisch, gespreide belangstelling in tegen-
stelling tot mijn vader, zelfs heb ik aan mijn fiets geprutst en aan radio’s, ben niet zo 
verschrikkelijk opvliegend, maar wel eens driftig, hooguit éénmaal met een dekseltje 
van de jampot naar mijn broer gegooid. Ik ben gemakkelijk afgeleid.

Denkbeeldige vriend: nogal gereserveerd soms, op andere momenten “outspoken”, 
zonder direct hatelijk te worden al ben ik dat wel eens hoor; onzeker, zonder behoor-
lijke motivering.

Denkbeeldige vijand: dat ik te trots ben, wantrouwig, ik ben misschien wel eens naief 
geweest in het stellen van vertrouwen. (Mm 57)

Maar ook kan het negatieve overheersen. Bijvoorbeeld, een man die door de analyticus als 
stug en gesloten wordt beschreven (“een harde noot”), beschrijft zichzelf heel beeldend als 
“een cactus met veel stekels en af en toe een bloemetje” (Mm 57).

Dergelijke zelfpresentaties in de patiëntendossiers worden het meest beschreven in 
de verslagen van gesprekken met mannelijke patiënten. Vrouwen presenteren zich in de 
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jaren vijftig veel minder zo dan mannen; in de jaren zestig, zeventig en tachtig komt het 
bij mannen en vrouwen bijna even weinig voor, maar in de jaren negentig stijgt het voor 
beide seksen en vrouwen gaan hierin mannen zelfs net voorbij (zie Grafiek 10.7 in Bijlage 
5). De ene vrouw uit de jaren vijftig die een dergelijk gedifferentieerd zelfbeeld presen-
teert, weet met moeite één positief punt over zichzelf naar voren te brengen:

Nogal emotioneel; vrij gauw van de kaart; kan moeilijk iets van me afzetten;  laat me 
overspoelen terwijl ik wel zie wat de situatie betekent; nieuws- en  leergierig; eerzuch-
tig maar vaak: dat mag ik niet. (Vm 57)

En in de jaren negentig wordt het breder en zelfbewuster geëtaleerd, bijvoorbeeld als 
volgt:

“Ik ben echt een combinatie van die twee [haar ouders – J.W.], spanning van moeder: 
druk maken over dingen wat eigenlijk geen zin heeft, uiterlijk lijk ik op mijn vader 
en van hem ook: de nieuwsgierigheid, leergierigheid en het belang van mensen om me 
heen en onhandig” (patiënte lacht nu): “ik ben ook wel industrieel ontwerpen gaan 
studeren om te bewijzen dat ik wèl handig ben”. Van beide zegt ze een verantwoor-
delijkheidsgevoel te hebben, onder andere ten aanzien van het werk. 

Hoe een denkbeeldige vriend haar zou omschrijven: “ik hoor vaak dat ik iets onbe-
vangens heb”. Denkbeeldige vijand: “dan ben ik naief”  (Vm 96) 

In de literatuur wordt een dergelijke strategie beschreven als ‘assertief ’ of als ‘ingratiating’ 
(Friedlander & Schwartz 1985; Schütz 1988): “trying to look good by presenting a fa-
vourable image” (Schütz 1988, p. 614-615). Iemand met deze stijl doet een actieve, maar 
niet agressieve poging om een positieve indruk te wekken. Hij of zij vertoont innemend 
zo niet vleiend, sociaal gewenst gedrag en wil zich laten kennen als een gemotiveerde en 
aardige cliënt. Dergelijke patiënten streven naar overeenstemming met de therapeut, naar 
een situatie van wederzijdse attunement, waarin begrip ontstaat voor de binnenwereld van 
de patiënt. Deze mensen laten hiermee ook zien niet helemaal gereduceerd te zijn tot 
een hulpbehoevende patiënt, er zijn delen van de eigen persoonlijkheid die ondanks de 
ervaren problemen met zichzelf een bron van kracht vormen. Deze strategie lijkt nog het 
meest op wat Kelly beschrijft als het presenteren van zichzelf “as good people who are 
bravely struggling with some problems” (Kelly 2000, p. 476-477). Zij ziet deze strategie als 
een poging het midden te bewaren tussen de angst niets te mankeren en de angst te veel te 
mankeren. Het presenteren van een negatieve autobiografie, de taak waarvoor deze pati-
ënten staan in het kader van de indicatie-onderzoeksgesprekken, betekent voor deze pati-
ënten niet dat zij ook hun eigen karakter als volledig negatief presenteren. Sterker nog, het 
lijkt erop dat het presenteren van een gedifferentieerd zelfbeeld hen het nodige zelfrespect 
verschaft waarbinnen zij de presentatie van hun problemen het hoofd kunnen bieden. 

Gender en zelfrespect
Het wekt in eerste instantie bevreemding dat deze strategie wat meer door mannen 

wordt gebruikt, immers de cijfermatige analyse wijst uit dat mannen terughoudender 
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zijn in het tonen van hun positieve kanten dan vrouwen (zie § 10.2). Toch is dit niet 
paradoxaal. Mannen zijn van meet af aan behoedzamer in het weergeven van hun karak-
tereigenschappen dan vrouwen: zij noemen minder eigenschappen, stellen zich minder 
kwetsbaar op en noemen zichzelf ook vaker gesloten. Zij belichten ook hun negatieve 
kant minder dan vrouwen, de zelfbeschuldigende strategie is dan ook de strategie waarvan 
zij zich het minst bedienen. Daarnaast is het zo dat vrouwen in de jaren vijftig zo goed als 
geen gebruik maken van de zelfrespecterende strategie, maar die pas in de jaren negentig 
meer gaan hanteren en de mannen daarin dan zelfs net overtreffen (negen vrouwen en 
zeven mannen). Vrouwen veranderen in de loop der tijd meer dan mannen in het zelf-
beeld dat zij presenteren: van het tonen van een geheel negatief zelfbeeld in de jaren vijftig 
ontwikkelt hun strategie zich in de jaren negentig naar het tonen van een gedifferentieerd 
zelfbeeld.12 Mannen blijven daarin wat behoudender en voorzichtiger, althans in de weer-
gave daarvan door analytici.

De karaktertrekken die mannen en vrouwen met een zelfrespecterende strategie 
presenteren lijken overigens sterk op elkaar. De belangrijkste verschillen zijn dat man-
nen zichzelf in tegenstelling tot vrouwen in de helft van de dossiers (in 14 van de 28) 
als betrouwbaar of als onbetrouwbaar omschrijven. Een ‘vijand’ zou hen dan beschrijven 
als achterbaks, stiekem, trouweloos, leugenaar of iemand die beloften niet houdt. Positief 
gesteld is het bijvoorbeeld als volgt:

Dat vraag ik me af, ik ben wel vrij betrouwbaar. Afspraken kom ik meestal na. Ik heb 
de neiging om de dingen hard te zeggen als het op een andere manier ook gezegd had 
kunnen worden. Ik ben net als vader nogal volhardend, een soort van geldigingsdrang. 
Ik heb er last van met vrienden van dat je niet altijd gelijk kunt hebben. (Mv 73)

Van de patiënten die de zelfrespecterende strategie hanteren benoemen mannen veel vaker 
een brede culturele belangstelling, artistieke talenten of intelligentie van zichzelf (elf man-
nen tegen drie vrouwen). Vrouwen beschrijven hun eigen karakter, anders dan mannen 
en in weerwil van hun depressieve klachten, soms (in 5 van de 24 dossiers) als vrolijk of 
energiek. Dit zijn echter kleine variaties op een overwegend goed vergelijkbaar patroon. 
Voor mannen geldt kennelijk sterker dan vrouwen het gebod: ‘een man een man, een 
woord een woord’. Zelfbeschrijvingen van mannen in termen van (on)betrouwbaarheid 
komen het meest voor in de jaren vijftig (in vijf dossiers), maar in alle volgende decennia 
toch nog steeds twee of drie keer. De zelfbeelden van vrouwen worden niet in deze ter-
men weergegeven. In het kader van een dramaturgisch perspectief is onbetrouwbaarheid 
wel een veelzeggend trekje: het staat in het alledaagse spraakgebruik vaak voor ‘zich anders 
(fraaier) voordoen dan je bent’. Daar staat tegenover dat het vrouwen in de traditionele 
rolopvatting meer past om zich opgewekt en hartelijk voor te doen, zoals Zeegers aan de 
hand van contactadvertenties laat zien. Vanaf 1965 omschrijven vrouwen zichzelf in die 
wervende teksten niet meer in standsgebonden termen van net, beschaafd, degelijk, maar 
aan de hand van meer persoonlijke kenmerken als opgewekt, lief, hartelijk. In mijn on-
derzoek komen bij vrouwen met een zelfrespecterende strategie karakteromschrijvingen 

12  En deze verandering bij vrouwen is significant (Chi2 =19,389 bij p ≤ 0,01). 
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als vrolijk of energiek inderdaad ook pas vanaf de jaren zeventig voor. Omschrijvingen als 
‘net, beschaafd, degelijk’ zijn minder geschikt om een karakter aan te duiden; in ieder geval 
komen deze termen in de dossiers in geen enkele zelfbeschrijving voor. 

10.4 Zelfpresentaties: 
 historische en maatschappelijke context

Alvorens de bredere context te beschrijven waarbinnen de fluctuaties en de gender-
patronen van de typologie kunnen worden begrepen, wordt eerst nog even stilgestaan bij 
de vraag of er een effect te bespeuren valt van de gehanteerde zelfpresentatiestrategie op 
het behandeladvies.

Strategie en behandeladvies
Dit onderzoek richt zich op het getoonde, sociaal gewenste zelf en de veronderstel-

ling hierbij is dat patiënten door middel van hun performance bij hun gesprekspartners 
(de analytici) een voor hen gunstige interpretatie proberen te bewerkstelligen. Zij wil-
len gezien worden als iemand die geschikt is voor een psychoanalytische behandeling. 
Bestaat er nu een verband tussen de gehanteerde strategie en het behandeladvies dat zij 
uiteindelijk krijgen? Dat advies hoeft niet per se een bankanalyse te zijn, maar dat is wel 
het enige dat op grond van de hier onderzochte dossiers kon worden onderzocht, aan-
gezien de terminologie van de andere adviezen niet eenduidig was.13  Het percentage 
mensen uit dit onderzoek dat een bankanalyse aangeraden krijgt, verschilt per strategie 
nauwelijks: het bedraagt 17 procent bij de zelfbeschuldigende strategie, 21 procent bij de 
zelfrelativerende en 19 procent bij de zelfrespecterende. Een analyse-advies is van meer 
afhankelijk dan de manier waarop de cliënt zich presenteert, onder meer van het aantal 
beschikbare analyseplaatsen. De groep patiënten die een indicatie-onderzoek ondergaat, 
is echter in de loop der jaren veranderd: het is een steeds specifieker geselecteerde groep 
uit een sterk toenemend aantal aanmeldingen op het Instituut. Het jaarlijkse percentage 
indicatie-onderzoeken op het totale aantal nieuw ingeschreven patiënten daalde van 99 
procent in 1960 tot 14 procent in 1995 (Zie Tabel 7.1 in hoofdstuk 7). Naarmate de tijd 
verstrijkt zal de indicatie-onderzoeksgroep door deze strengere selectie waarschijnlijk een 
groter percentage mensen bevatten dat potentieel voor een bankanalyse in aanmerking 
komt. Toch blijft het percentage analyse-adviezen ten opzichte van het aantal indicatie-
onderzoeken in de loop van de tijd op het NPI ongeveer gelijk; na een aanvankelijk vrij 
hoog percentage in de jaren vijftig (bijna 40 procent) daalt het snel tot een min of meer 
constant niveau van rond de 23 procent.  Het percentage analyse-adviezen in de hier be-
studeerde dossiers wijkt daar nauwelijks van af.14 Of een bepaalde zelfpresentatiestrategie 
nu tot een specifieke indicatie leidt, valt dus niet te zeggen. Dat is ook niet de inzet van dit 

13  Zie ook hoofdstuk 8 Tabel 8.9 in Bijlage 5. De andere behandeladviezen luidden: psychotherapie (openleg- Zie ook hoofdstuk 8 Tabel 8.9 in Bijlage 5. De andere behandeladviezen luidden: psychotherapie (openleg-
gend, inzichtgevend, clarificerend, explorerend, steunend, structurerend), groepstherapie, dagopname, con-
tact (psychotherapeutisch, exploratief, gespatiëerd, steunend, structurerend), beginnen met psychotherapie 
en bekijken of er nog een analyse inzit, verlengd adviesgesprek, terug naar de verwijzer en afwachten wat de 
patiënt zelf wil.

14  Gemiddeld genomen bedraagt dat voor de hier onderzochte dossiers in totaal 19 procent, maar in 6 procent 
van deze dossiers (althans de delen daarvan die voor dit onderzoek zijn ontvangen) is geen behandelindicatie 
vermeld.
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hoofdstuk. Hier wordt gepoogd een beeld te geven van hoe beschreven wordt op welke 
manier mensen die last hebben van depressieve verschijnselen zichzelf presenteren, hoe 
gender daarin wordt vorm gegeven en hoe dat eventueel verandert in de loop der tijd. 

Strategie in een bredere context
Alle mensen die in de dossiers worden beschreven hebben last van problemen op het 

depressieve vlak; zodra de diagnose in DSM-III termen werd gesteld (vanaf circa 1990) 
krijgt het merendeel van hen de ziektediagnose dysthymie, wat aangeeft dat het veelal de 
mildere, chronische vorm van depressie betreft. Zij worden door het NPI onderzocht om-
dat zij problemen hebben met zichzelf, voor andere problemen zouden zij naar elders zijn 
verwezen. Dit onderzoek wijst echter uit dat ruim driekwart van deze mensen zichzelf, in 
de weergave althans van hun analytici, tijdens de indicatie-onderzoeksgesprekken presen-
teert als iemand met zowel positieve als negatieve eigenschappen. Hun depressiviteit wordt 
niet beschreven als iets wat hun hele karakter doortrekt. Zij doen zich voor als goede 
mensen die integer met bepaalde problemen worstelen (Kelly 2000). Dit geldt echter niet 
voor de vrouwen uit de jaren vijftig: het merendeel van hen beschrijft zichzelf als het pro-
bleem. Ook deze vrouwen zullen een gunstig beeld van zichzelf willen presenteren tijdens 
de langdurige onderzoeksfase van het psychoanalytisch instituut, maar zij kiezen daarvoor 
een geheel andere houding dan hun seksegenoten in de jaren negentig. Zij presenteren 
zich als iemand die in alle opzichten tekort schiet zonder daarbij in de slachtofferrol te 
vervallen. Het leed is hen niet zozeer door anderen aangedaan, zij keuren zichzelf volledig 
af en nemen daardoor als het ware alle verantwoordelijkheid op zich. Veertig jaar later me-
nen vrouwen voor hulp in aanmerking te kunnen komen zonder zichzelf in alle opzichten 
als mislukt voor te doen. Deze vrouwen hebben minder het gevoel zich te moeten scha-
men. Mannen zijn daarentegen veel minder veranderd in de manier waarop zij zichzelf in 
deze gesprekken presenteren en nemen zelden een zelfdenigrerende pose aan. 

Deze verandering kunnen we deels plaatsen tegen de achtergrond van een maat-
schappelijk proces van afgenomen machtsverschillen, in ieder geval van de ervaren machts-
verschillen. Mannen en vrouwen krijgen in Nederland na 1945 meer keuze in de catego-
rieën waartoe zij willen behoren en daarmee zijn ook de representaties van hun identiteit 
gevarieerder geworden (Zeegers 1988). De jaren vijftig leggen mannen en vrouwen meer 
beperkende rolverwachtingen op: de arts-patiëntrelatie is hiërarchischer, patiënten zijn 
minder op de hoogte van wat er van hen verwacht wordt. In de spreekkamers van artsen 
en psychotherapeuten vallen patiënten na de jaren zestig niet meer helemaal samen met 
hun rol van de hulpbehoevende en gehoorzame patiënt en zij beschrijven zichzelf in toe-
nemende mate als bekwame persoonlijkheden die niettemin hulp behoeven voor bepaalde 
problemen. Dit geldt voor mannen net zo goed als voor vrouwen. Voor vrouwen echter 
komt daar nog bij dat zij op basis van hun gestegen opleidingsniveau en arbeidsparticipa-
tie en de maatschappelijke acceptatie daarvan meer bronnen van zelfvertrouwen hebben 
dan in de jaren vijftig en zestig (Brinkgreve & Korzec 1978; Brinkgreve & Westerbeek 
1991; Van Praag & Uitterhoeve 1999; De Vries, 2000). Ook Zeegers (1988) constateert 
dat de representaties van de vrouwelijke identiteit meer veranderden dan die van man-
nen en wel in de richting van een mannelijke identiteit. Het belang van opleiding, werk 
en inkomen komt voor vrouwen meer centraal te staan . Dit maakt begrijpelijk waarom 
de zelfrespecterende strategie waarin patiënten zich behoedzaam en zelfbewust tonen de 
meest gebruikte strategie is in de jaren tachtig en negentig en in toenemende mate ook 
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die van vrouwen. Vrouwen zijn meer op mannen gaan lijken zodra zij hun achterstand op 
het gebied van onderwijs en werk konden inhalen. Maar daarnaast is het zo dat de mannen 
die zich in de tweede helft van de vorige eeuw voor hulp bij een therapeutisch instituut 
aanmeldden op grond daarvan alleen al als de minder traditionele mannen beschouwd 
kunnen worden. Het zichzelf voordoen als depressief en hulpbehoevend strookt niet met 
de traditioneel mannelijke rol en tot ver in de jaren negentig hebben mannen in het alge-
meen daar moeite mee. (Addis & Mahalik 2003). 

De verandering die vrouwen doormaken is het meest in het oog springend, maar 
ook voor mannen geldt dat zij zich in de jaren negentig meer van de zelfrespecterende 
strategie gaan bedienen. Deze algemene tendens valt deels te plaatsen binnen het verande-
rende normensysteem in de westerse maatschappij ten aanzien van depressie. Met de brede 
beschikbaarheid van de moderne antidepressiva lijkt het ieders persoonlijke keuze om 
ondernemend, energiek en ambitieus te zijn dan wel vermoeid, somber en lusteloos. Als er 
een remedie voorhanden is, wordt het leed sneller als onaanvaardbaar beschouwd en is de 
stap naar een psychotherapeut sneller gezet. (Dehue 2008). Het hulp zoeken raakt minder 
met taboes omgeven en kan ertoe leiden dat mensen minder hun zelfrespect verliezen op 
het moment dat zij zich met hun moeilijkheden presenteren aan een psychotherapeut. 

Van de drie zelfpresentatiestrategieën is de zelfbeschuldigende het duidelijkst verbon-
den aan de jaren vijftig en zestig. De zelfrelativerende strategie komt het meest naar voren 
in de jaren zeventig en tachtig en de zelfrespecterende strategie is absoluut dominant in de 
jaren negentig. In dit laatste decennium zijn de twee andere strategieën zo goed als van het 
toneel verdwenen. Het ligt het meest voor de hand ook hier een verband te leggen met 
het opleidingsniveau. In deze vijftig jaar is het opleidingsniveau van alle patiënten die een 
indicatie-onderzoek ondergaan sterk gestegen (zie Tabel 8.4 in hoofdstuk 8) en de zelfbe-
schuldigende strategie is meer dan de andere twee de strategie van de lager opgeleiden (zie 
Tabel 10.7 in Bijlage 5). De zelfrelativerende en de zelfrespecterende strategie zijn meer de 
strategieën van de hoger opgeleiden, van degenen die geprotoprofessionaliseerd zijn. Maar 
overigens is het zo dat deze typologie als geheel van toepassing is op een hoogopgeleide 
en jonge groep cliënten. 

De weergave van de zelfbeelden van de cliënten is ten slotte ook beïnvloed door 
wat analytici vermeldenswaard vonden en ook die opvattingen zijn in de loop van de 
onderzochte periode van vijftig jaar veranderd. Vanaf de jaren zeventig zijn analytici meer 
nadruk gaan leggen op de kwaliteit van de arts-patiëntrelatie (Gomperts 2002) en is de 
sociale afstand tussen hen en hun patiënten kleiner geworden. Ten slotte moeten zij sinds 
1995 ook rekening houden met het inzagerecht van patiënten. Ook dit zal ertoe bijdra-
gen dat de zelfbeelden van de patiënten vanaf de jaren tachtig wat evenwichtiger worden 
weergegeven. Dit mag echter niet opgevat worden als uitsluitend het gevolg van de visie 
van analytici. De gepresenteerde zelfbeelden dragen sporen van beide betrokkenen.

Kortom 
In dit hoofdstuk is een antwoord geformuleerd op de tweede deelvraag van dit 

onderzoek: welke beschrijving geven patiënten van hun eigen zelfbeeld, zoals dat wordt 
weergegeven in het verslag van het indicatie-onderzoek? Zijn hierin veranderingen in 
de loop der tijd en eventuele genderpatronen te constateren? Het antwoord is gezocht 
op geleide van de symbolisch interactionistische visie van Goffman dat mensen zichzelf 
strategisch presenteren en dat zij daarin het door hen veronderstelde oordeel van de ander 
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over henzelf verdisconteren. Het is gebleken dat de manieren waarop mensen met hetzelf-
de klachtenpatroon en bij hetzelfde psychoanalytisch instituut zichzelf presenteren tijdens 
de onderzoeksfase die voorafgaat aan de behandeling, kunnen verschillen en veranderen. 
Hierin zijn drie typen te onderscheiden: een zelfbeschuldigende, een zelfrelativerende en 
een zelfrespecterende strategie. De zelfrespecterende is voor beide seksen de meest ge-
hanteerde strategie geworden, maar het zijn de vrouwen die hierin in de loop der tijd het 
meest zijn veranderd. Gestegen opleidingsniveau en toegenomen (proto-)professionalise-
ring bij de patiënten, veranderde normsystemen ten aanzien van depressie en van gender 
bij analytici zowel als patiënten, evenals een in de loop der jaren toegenomen druk tot een 
meer evenwichtige weergave van patiëntverhalen door de analytici vormen de context 
waarbinnen deze ontwikkeling zich aftekent. 

Een achterliggende vraag hierbij was of mensen die met een chronische, maar niet 
alles verlammende depressie worstelen ook hun eigen karakter in depressieve termen om-
schrijven. In ruim driekwart van de hier onderzochte verslagen is een dergelijk negatief 
zelfbeeld niet aangetroffen, maar het deel waarvoor dat wel geldt, valt samen met degenen 
die een zelfbeschuldigende strategie hanteren.





11
Depressieverhalen en 

 levensgeschiedenissen  

In het vorige hoofdstuk werd het zelfbeeld zoals dat in de dossiers naar voren kwam 
belicht. Nu ligt de focus op wat in die dossiers staat vermeld over de depressieve 

klachten en de levensverhalen van deze patiënten. In dit hoofdstuk is dan ook de derde 
deelvraag aan de orde: Wat staat er in de door analytici geschreven verslagen van het indi-
catie-onderzoek over de verhalen die patiënten over hun depressieve ervaringen vertellen 
en over de biografische achtergrond van deze verhalen? Wat verandert hierin in de loop 
van de onderzochte periode en zijn er genderverschillen aan te wijzen?  

Net als bij de twee vorige hoofdstukken over centrale thema’s uit de patiëntendos-
siers begint ook dit hoofdstuk met een korte uitleg over de selectie en analyse van de hier-
voor bestudeerde tekstfragmenten (§ 11.1). Daarna volgen vier kortere paragrafen waarin 
enkele algemene kenmerken van de depressieverhalen worden beschreven: de mate waarin 
deze al bekendheid met de psychotherapeutische wereld vertonen (§ 11.2), de reikwijdte 
van de problemen (§ 11.3), de duur van de problemen (§ 11.4) en de door de patiënten 
genoemde oorzaken van hun problemen (§ 11.5). Daarna volgen twee meer uitgebreide 
kwalitatieve beschrijvingen van deze depressieverhalen (§ 11.6) en van de levensgeschie-
denissen (§ 11.7). In de slotparagraaf § 11.8 wordt van dit hoofdstuk een samenvattend 
beeld gegeven en wordt de onderzoeksvraag nog eens beknopt beantwoord.  
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11.1 Materiaal en methode 

Het indicatie-onderzoek zoals de analytici dat verrichten is geen onderzoek naar 
depressie, maar een onderzoek naar de geschiktheid van die patiënt voor een psychoana-
lytische behandeling. De vragen die in deze gesprekken aan de patiënten worden gesteld 
gaan meestal niet exclusief over hun depressieve problemen, maar beslaan een breder scala 
van hun levenservaringen en moeilijkheden. Over de oorzaken die patiënten eventueel 
zelf noemen is lang niet altijd iets terug te vinden in de dossiers. De aanmeldingsklachten 
en de levensgeschiedenis van de patiënten staan wel systematisch bij iedereen beschre-
ven. De aanmeldingsklachten liggen op het brede vlak van depressieve stemmingen en 
klachten, daarop immers zijn deze documenten voor mijn onderzoek geselecteerd (zie 
hoofdstuk 5). Het zijn vooral deze klachten evenals de uitgebreide verhalen over de le-
vensgeschiedenis en de beschrijvingen van hun huidig functioneren die voor de thema-
tiek van dit hoofdstuk zijn geanalyseerd. Dit betekent dat de analyse-eenheden voor dit 
hoofdstuk geen scherp afgebakende fragmenten uit de dossiers vormen zoals in de vorige 
hoofdstukken het geval was. Hier is vrijwel het hele indicatieverslag object van onderzoek, 
voor zover het informatie bevat over de bovengenoemde onderzoeksvragen. Niet hierbij 
betrokken zijn de professionele interpretaties door de analytici van de persoonlijkheid van 
hun patiënten en hun psychoanalytische visie op de oorzaken van de problemen. Evenmin 
zijn de verslagen van het intercollegiaal overleg over diagnose en behandelindicatie en 
de verslagen van het psychologisch onderzoekvoor dit hoofdstuk geanalyseerd. De reden 
hiervoor is dat dit hoofdstuk niet gaat over het psychoanalytisch vertoog, maar over het 
verhaal dat patiënten vertellen. Dat verhaal blijft echter de weergave van en selectie door 
analytici van wat patiënten hun vertellen in antwoord op vragen die analytici stellen. 

Het begrip ‘oorzaak’ verdient nog een korte toelichting. In dit hoofdstuk komt dit 
uitsluitend aan de orde als de visie die de patiënten zelf hebben op de oorzaak van hun 
moeilijkheden. Wat de oorzaak is van depressie blijft voor de wetenschap nog steeds een 
raadsel. Ook het recentere biochemische en genetische onderzoek naar depressie kan 
niet claimen dat de oorzaak eenduidig op het organische vlak ligt (Nestler et al. 2002). 
Hier wordt beschreven op welke manier patiënten en analytici elkaar vinden in het ge-
meenschappelijke uitgangspunt dat hun klachten betekenis hebben en dat die betekenis 
gezocht moet worden in de ervaringen die zij in hun leven hebben opgedaan. De belas-
tende ervaringen die patiënten in deze context naar voren brengen, worden daarmee niet 
als oorzaken, maar alleen als voorgeschiedenis van hun klachten beschouwd. De vraag 
hierbij is of die klachten en die levensgeschiedenissen over de periode van 1950 tot 2000 
veranderen (en zo ja hoe) en of er verschillen zijn te vinden in wat mannen en vrouwen 
daarover vertellen.

Minder dan in de vorige hoofdstukken over hoe analytici hun patiënten zien (hoofd-
stuk 9) en over het zelfbeeld van de patiënten (hoofdstuk 10) zal dit hoofdstuk gaan over 
interactie en presentatie. Hier staat het verhaal centraal dat patiënten over hun leven en 
moeilijkheden aan analytici vertellen, zoals door deze laatsten is opgeschreven.  

11.2 Ervaren verhalen 

Degenen die door het NPI op grond van de spreekuurgegevens geschikt bevonden 
zijn voor een uitgebreid indicatie-onderzoek vormen in het domein van de GGZ als ge-
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heel een relatief jonge en hoog opgeleide elite (zie hoofdstuk 7). Zij onderscheiden zich 
vooral door het vermogen hun gevoelens goed onder woorden te brengen, wat een be-
langrijke voorwaarde is voor een psychoanalytische behandeling. Dit lijkt niet alleen een 
effect van hoger opgeleid zijn. De patiënten over wie de indicatie-onderzoeksverslagen in 
dit onderzoek gaan, blijken voor een groot deel (64 procent) ook op grond van eerdere 
therapeutische ervaringen of op grond van een beroep dat dicht in de buurt komt van dat 
van de psychoanalytici vrij goed op de hoogte te zijn van de spelregels in het psychothe-
rapeutisch domein. Dit betekent dat zij hebben geleerd over hun problemen, waaronder 
hun gevoel van somberheid, te praten als meer innerlijke problemen in plaats van als van 
buiten komend. Sommigen hebben eerder in hun leven al de diagnose depressie of depres-
sieve stemmingen gekregen en een enkele maal kregen zij antidepressiva voorgeschreven. 
De problemen verdwenen echter niet, het bleven problemen die als onaanvaardbaar en als 
behorend tot het domein van de psychotherapeutische hulpverlening werden beschouwd. 
Deze mensen zetten de zoektocht naar vermindering of genezing van hun problemen 
voort met hun stap naar het NPI. 

Het aantal mensen uit de hier bestudeerde dossiers dat al eerder psychotherapie heeft 
gehad, stijgt in de loop der jaren van acht en zeven in de jaren vijftig en zestig naar zeven-
tien in de jaren negentig. In totaal gaat het om 56 mensen, bijna de helft van alle patiënten 
die in dit onderzoek zijn betrokken, (zie Tabel 11.1), evenveel mannen als vrouwen (28 
elk).

Legenda:  V = vrouwelijke patiënt; M = mannelijke patiënt
 * Het aantal in de onderste rij is hier minder dan de optelsom van 1 en 2, 

 aangezien een deel van deze patiënten in beide categorieën valt.

Tabel 11.1 Bekendheid met de psychotherapeutische setting, per decennium 
  uitgesplitst naar sekse, frequenties in absolute aantallen (N = 76)

50 60 70 80 90 Totaal

V M V M V M V M V M

1 eerdere 
therapie

5 3 3 4 3 7 10 4 7 10
28 V
28 M
56

2 verwant 
beroep

3 2 2 3 6 3 5 7 3 5
19 V
20 M
39

1, 2 of 
beide*

10 10 19 19 18 76
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De toename van patiënten met eerdere therapeutische ervaring weerspiegelt een lande-
lijke trend. Met de komst van de collectieve vergoedingen vanaf 1965 neemt het aantal 
mensen dat psychotherapie krijgt sterk toe. Tegelijkertijd toont dit ook aan dat deze klach-
ten hardnekkig zijn: eerdere therapieën hebben de problemen niet voldoende verholpen, 
zoals bij deze 22-jarige studente. Zij is tweemaal eerder in therapie geweest, heeft ook 
antidepressiva geslikt en zegt nu:

In tegenstelling tot de vorige keer is er nu niet iets concreets, maar toch zijn er een aan-
tal dingen waar ik problemen mee heb. Ik zie eigenlijk niet veel in een praattherapie 
in die zin dat ik dat al een aantal keren gedaan heb. Wil niet weer 1 keer per week 
praten over wat er in me opkomt, het is toen heel erg gebleven bij het verkennen van 
de bovenste laag. Wil nu iets meer ingaan op mijn gevoel, hoe daar mee om te gaan. 
Ben niet geïnteresseerd in opmerkingen zoals: “dat zit in je aard”. (Vv 98) 

Het aantal patiënten afkomstig uit een aan de analytici verwante beroepsgroep stijgt even-
eens in de loop der jaren: van vijf in de jaren vijftig en zestig naar twaalf in de jaren tachtig 
en daalt dan weer tot acht in de jaren negentig. In totaal gaat het om 39 mensen, ongeveer 
eenderde van het totaal (zie Tabel 11.1). Het verwante beroep is in de jaren tachtig en ne-
gentig, anders dan in de decennia daarvoor, soms wel heel nauw verwant, namelijk klinisch 
psycholoog, psychotherapeut of (assistent) psychiater (vijf in de jaren tachtig en vier in de 
jaren negentig). Andere verwante beroepen zijn: maatschappelijk werk(st)er (twaalf), arts of 
arts-assistent (vijf), student geneeskunde (zes), student paramedisch beroep (fysiotherapeut, 
sociaal-psychiatrisch verpleegkundige), sociale academie of  psychologie (zes in totaal) 
en verder nog een verpleegster, ergotherapeut, psychologisch assistent en een orthopeda-
goog. Deze beroepen worden even vaak door een man als door een vrouw uitgeoefend 
(negentien vrouwen en twintig mannen), maar de directe vakgenoten van analytici  (psy-
chotherapeuten, psychiaters, klinisch psychologen) zijn uitsluitend mannen. Ook deze 39 
patiënten zullen een meer (proto-) professionele presentatie van hun klachten geven. Dit 
betekent (juist) niet dat zij in vakjargon over hun problemen praten, wel dat zij beter we-
ten voor welke problemen een langduriger en meer diepgaande behandeling mogelijk is 
en op welke wijze zij dit moeten presenteren: niet aanklagend, niet volledig overweldigd 
door de problematiek en wel vanuit een besef dat de problemen deels uit henzelf voort-
komen. Zij zullen zich ook minder beschaamd of beschroomd voelen gedurende deze 
eerste gesprekken met analytici. Tweemaal komt het zelfs voor dat een assistent psychiater 
aangeeft een eventuele therapeutische analyse later om te willen zetten in een leeranalyse, 
waarmee hij blijk geeft van een haast instrumentele benadering van zijn eigen hulpvraag:

Leeranalyse? Analyse is iets wat me heel erg bezighoudt. Al 5, 6 jaar in een studie-
groepje, Freud bestuderen. Mij is ook gezegd dat ik het meeste affiniteit had met de 
analyse. Een leeranalyse, dat red ik niet financieel. Bovendien mijn eigen problemen 
blijven toch spelen. Ik kan toch eerst een patiëntenanalyse gaan doen, en dan later 
besluiten alsnog een leeranalyse te overwegen. (…) (Mm 85)

Aangezien de categorie ‘eerder in therapie geweest’ gedeeltelijk die van het verwante 
beroep overlapt, is nog apart nagegaan om hoeveel mensen het nu precies gaat die op één 
van deze wijzen al wat bekender zijn met de therapeutische setting. Het zijn er in totaal 
76 van de 118, dus bijna tweederde (64 procent).
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11.3 Grote reikwijdte 

Om een indruk te krijgen van de reikwijdte van de klachten (immers: hoe breder 
ze zich manifesteren, hoe meer belastend de kwaal) is op grond van de weergave van de 
aanmeldingsklachten nagegaan op welke levensterreinen ze zich voordoen. Er zijn dan 
drie mogelijkheden: het domein van de menselijke contacten en relaties, het domein van 
studie en werk en beide domeinen. 

De klachten hebben meestal (78 van de 118 patiënten, 66 procent) betrekking op 
een breed scala van levensdomeinen: werk én relaties/contacten. Voor bijna één derde van 
de patiënten (29 procent, 34 patiënten) doen de klachten zich alleen voor op het contac-
tuele, relationele domein. Het sociale domein van de relaties en contacten is dus vrijwel 
altijd een problematisch gebied voor deze mensen (in 95 procent van de gevallen). Dat de 
problemen zich breed manifesteren hoeft niet te verbazen. Uit de eerdere analyse van de 
zelfpresentaties is al gebleken dat deze mensen vooral problemen hebben met zichzelf en 
dat werkt door op alles wat iemand doet. Vergeleken met mannen beleven vrouwen hun 
depressieve klachten wat minder op beide terreinen en wat meer alleen op het relationele 
vlak (zie Tabel 11.2 in Bijlage 5). Problemen uitsluitend op het werkdomein komen wei-
nig voor (zes in totaal). Toch is het zo dat deze breed uitwaaierende problemen de patiën-
ten meestal niet volledig in hun functioneren belemmeren. Ook drukken de problemen 
niet elke dag even zwaar.

Het meest opvallend is de verschuiving die zich in deze domeinen voordoet: in de 
jaren vijftig, zestig en zeventig liggen de problemen overwegend op het brede gebied van 
Werk en Relaties, maar in de jaren tachtig en negentig ongeveer even vaak op het terrein 
van de relaties alleen als op het gecombineerde vlak. Het zijn de vrouwen uit de jaren 
negentig met een zelfrespecterende presentatiestrategie die hun problemen meer exclusief 
op het relationele domein en niet in de werksfeer plaatsen: van de zeven vrouwen die dit 
doen hebben er vijf een zelfrespecterende presentatiestrategie. Een goed voorbeeld hier-
van is deze dertigjarige vrouw met een leidinggevende positie:

Ik vind dat ik erg alleen en eenzaam ben, ik wil niet dat dat doorduurt. Ik plak dat 
erg vast aan het wel of niet hebben van een partner. Ik zou het gevoel willen hebben 
dat het mogelijk is om ‘aan de man raken’. Ik houd dat denk ik zelf tegen. (…) Ik 
krijg al heel gauw kritiek op zo’n man, maar ook het gevoel: ik ben verkeerd, ik zie 
er verkeerd uit, ik ben niet goed genoeg daarvoor.

En verder is het een beetje diffuus. Er zijn periodes waarin het leven minder leuk is. 
(…) (Hoe somber?) Patiënte zegt altijd wel moeite te hebben met opstaan. Ze heeft 
vaak het gevoel van een huilbui achter de ogen. Zij huilt alleen als ze alleen is en 
voornamelijk sinds haar vader is overleden. Dan heb je als het ware een goede aanlei-
ding. Patiënte voelt zich in haar werk niet belemmerd, zij werkt full-time. (…)

Vrije tijd: Patiënte speelt cello, leest veel, tennist. Politiek heeft ze altijd leuk gevon-
den, maar daar is ze nu even niet actief in. (…) 

(Aanvullingen?) Nee. Nou ja, ik stort een beetje in, het is een beetje schizofreen. Ik 
kan mijn best doen en lol hebben met de collega’s maar dan op de fiets moet ik een 
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beetje huilen. Dan komt dat gevoel van het wordt toch nooit wat. Dan ook verdrietig 
over vaders dood hoewel ik niet eens weet of daar het verdriet over gaat. Het wordt 
niets, het leidt nergens toe, dat denk ik altijd wel eigenlijk. Het leven is een strijd en 
dat blijft, het wordt niet makkelijker. En dan ben je aan het werk, het is nou ook 
weer niet zo dat ik enorm bezig ben met mij anders voor te doen, maar er treedt een 
zekere vervlakking op. Bijv. ook in gesprekken met vriendinnen. Een wat hopeloos 
gevoel. Tegelijkertijd ook schuldgevoel en schaamte erover. Het is vermoeiend, zo’n 
schuldgevoel erbij. (Vv 91)

De depressieve problemen hebben voor de meeste patiënten een grotere reikwijdte. Ze 
spelen  op al hun levensdomeinen; de patiënten voelen zich beperkt in hun sociale con-
tacten die ze uiteraard ook in hun werk of studie hebben. Puur cognitieve problemen met 
concentratie of traagheid van denken worden weinig vermeld. Dit beeld verandert in de 
jaren negentig: dan zijn er relatief veel vrouwen die een grote ambitie aan de dag leggen 
in hun werk en zeggen daar prima te kunnen functioneren; daarbuiten echter vallen zij stil 
en hebben dan veel last van allerlei depressieve verschijnselen. 

11.4 Hardnekkige klachten 

Voor de DSM-diagnose dysthymie geldt als criterium dat de depressieve klachten 
zich gedurende een periode van twee jaar op de meeste dagen van de week manifesteren.1 
Voor een ruime helft van de hier onderzochte patiënten (60 procent, 72 patiënten) gaat 
dit tijdscriterium in ieder geval op, zoals deze 38-jarige orthopedagoog:

(Sombere stemming?) Wisselend, soms wel. Gevoel van verlatenheid, maar ik heb niet 
voortdurend het idee dat ik in isolement leef. Eigenlijk bestaan die gevoelens al jaren, 
het is wat mij betreft een geploeter zonder end.

Was wel een vrolijk kind, waar ik het nu over heb speelt zo sinds mijn  twaalfde/
veertiende jaar. Sombere stemming nam toe met het vorderen van de  middelbare 
schooltijd. In mijn studententijd nam het aanvankelijk weer wat af. (Mm 96)

Deze lange duur wordt bij vrouwen iets vaker vermeld dan bij mannen en het neemt ook 
iets toe in de loop der jaren (zie Tabel 11.3 in Bijlage 5). De anderen hebben depressieve 
klachten van minder lange duur, zoals deze alleenstaande veertigjarige journaliste:

Ik kan het zo niet alleen verder af. Ik heb altijd geleden onder grote minderwaardig-
heidskomplexen. De laatste vier jaar dacht ik dat ik daar een beetje doorheen was, 
maar de laatste maanden ben ik weer teruggevallen. Ik kan er de reden niet van ont-
dekken. Het ouder worden en het alleen zijn zit me dwars. Ik heb steeds het gevoel 
dat ik er niet uitzie en niets kan, een soort apathisch gevoel. De laatste jaren heb ik 
met vrienden en kennissen wel veel opgelost, maar ik kom toch niet verder. (Vm 85)

1 Zie Bijlage 3.
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Maar ook al bestaan de klachten bij zo’n 40 procent van de patiënten (46 personen) min-
der lang, vrijwel altijd is het zo dat op z’n minst een deel van die moeilijkheden al wel 
langer aanwezig was, maar minder zwaar woog, anders geïnterpreteerd werd, pas ondraag-
lijk werd toen er nog een probleem bij kwam of nog genegeerd kon worden, zoals bij deze 
28-jarige huisvrouw met twee jonge kinderen uit 1958:

Klachten: “alle omstandigheden zijn gunstig bij me: financieel, gezondheid, kinderen, 
man, ouders, maar ik ben niet gelukkig. Gauw geïrriteerd. Ik hield niet van mensen 
- de laatste jaren ben ik erg veranderd en nou weet ik niet meer wie ik ben - zo gaan 
huichelen; lief en vriendelijk en aardig gaan doen en het toch niet menen - nu een 
hekel aan mezèlf gekregen. Je zit nu thuis en je moet proberen leuk, gezellig en lief 
met je kinderen om te gaan en dat lukt niet. Ik heb het bezwaar en het nadeel, dat 
ik een lastige oudste heb ...

Ik geniet nergens van - constant het gevoel, dat ik een klap op m’n hoofd heb gehad 
- ik ben er niet bij.

Het eigenlijk altijd gehad - maar vroeger had ik mijn baan en mijn afleiding en nu 
er geen nieuwe dingen meer zijn en ik het thuis moet vinden - - -          

Ik ben constant krampachtig - voel steeds dat ik mijn kaken op elkaar klem - het 
wordt nu schijnbaar een beetje te veel. As ik echt zou doen waar ik zin in heb, zou ik 
in bed kruipen en er niet meer uitkomen. Ik ben altijd erg vechtlustig geweest, maar 
de laatste tijd ben ik bang, dat ik niet kan blijven vechten, De  hoofdzaak is: wie ben 
ikzelf. Heb boel dingetjes, dat ik denk: ben ik dat nou, hoe kan dat nou. Wat mij 
ontzettend afmat, is dat denken over mezelf - ik kom aldoor weer op een dood punt 
- net of ik iets heb laten vallen, het zoek en het niet vind.” (Vv 58)

Voor het overgrote deel van de hier bestudeerde mensen maken depressieve gevoelens 
dus al lang deel uit van hun leven. Hun leven wordt daardoor chronisch verzwaard, maar 
meestal kunnen zij daar nog wel enigszins of redelijk bij functioneren. De aanleiding om 
nu hulp te zoeken is vaak een bijkomende complicerende factor (zoals een ernstig zieke 
ouder, een net beëindigde of verslechterende relatie, dreigende werkloosheid, conflicten 
thuis of op het werk of examenvrees), of een recente plotselinge verergering van de ei-
gen chronische neerslachtigheid (de kerstvakantie lijkt daarvoor de aangewezen periode) 
of – maar dat komt minder voor –  een zelfmoordpoging. Andere meer voorkomende 
aanleidingen zijn het gevoel niet verder te komen met een eerdere therapie of met behulp 
van de eigen vrienden en vriendinnen. Ook een door hen nieuw verworven inzicht dat 
de problemen voortkomen uit de eigen persoonlijkheid en niet langer aan externe oor-
zaken toegeschreven kunnen worden, kan de aanleiding vormen om hulp te zoeken bij 
het NPI. 
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11.5 Oorzaken volgens de patiënten

De depressieve gevoelens die patiënten presenteren als zij zich op het spreekuur aan-
melden en waarover zij uitgebreider spreken tijdens de indicatie-onderzoeken zijn, zoals 
uit de vorige paragraaf blijkt, vaak al langere tijd aanwezig, maar de ideeën die de patiën-
ten daarover ontwikkelen, veranderen in de loop der tijd. David Karp (1996) heeft het 
over een ‘depressiecarrière’: een verschuivend perspectief waarbij de depressie noopt tot 
voortdurende aanpassing van het zelfbeeld. In zijn onderzoek waarvoor hij vijftig mensen 
interviewde die van een arts de diagnose depressie kregen, maakte iedereen de volgende 
reeks fasen door:

1. een periode van onbestemde gevoelens waarin zij niet over het vocabulaire 
beschikken om hun ervaringen als depressie te labelen;

2. een fase waarin zij concluderen dat er echt iets met hen zelf mis is en de problemen 
niet langer geweten kunnen worden aan allerlei externe omstandigheden;

3. een crisisfase die hen in het therapeutisch circuit doet belanden en waarin hen het 
label depressie wordt verschaft;

4. de fase waarin zij worstelen met een ziekte-identiteit, waarbij ze zich afvragen wat 
de oorzaak is van hun problemen en nagaan op welke manier zij hieruit kunnen 
komen.

De patiënten waar het in mijn onderzoek om gaat, lijden niet aan een ernstige major 
depression. Hun problemen dringen zich minder acuut op, maar zijn sluipender en meer 
chronisch. De onduidelijkheid is voor hen wellicht groter en de noodzaak om tot een 
definitie van de situatie te komen is omgeven met meer ambiguïteit. Wat patiënten tijdens 
het indicatie-onderzoek naar voren brengen als hun ideeën over de oorzaken van hun 
problemen is echter net als bij de respondenten van Karp een momentopname: het zijn 
hun ideeën op het moment waarop zij bij het NPI voor hulp aankloppen. Voor een kleine 
helft van de patiënten is het niet de eerste keer dat zij professionele hulp zoeken (zie Tabel 
11.1). Voor een echte crisis zijn de problemen bij de meesten niet hevig genoeg, maar de 
middelen om er zelf of met behulp van anderen uit de naaste omgeving verbetering in 
aan te brengen zijn uitgeput. Zelfs eerdere psychotherapie is vaak tekort geschoten. Deze 
mensen zijn de eerste fase in ieder geval voorbij, maar de tweede en de derde lopen voor 
hen door elkaar. Zij zitten midden in de problemen en zij beseffen dat. Zij zijn op zoek 
naar begrip voor wat er met hen aan de hand is. Hierbij kunnen ze wel achterom kijken, 
maar niet vanuit een comfortabele positie waarin de problemen overwonnen zijn en er 
zich een voor hen leefbare definitie van de situatie heeft uitgekristalliseerd. Het besef dat 
er met henzelf iets mis is, is een pijnlijk besef. Vaak markeert dit besef een breukpunt in hun 
leven en maakt dat zij (soms weer) de stap naar de hulpverlening zetten. Niet iedereen 
brengt dit zo expliciet naar voren, maar bij veertien mensen (acht vrouwen en zes man-
nen) is dat wel het geval. Bijvoorbeeld deze dertigjarige secretaresse:

(Waar zit u nu in uw leven het meest mee ?) Op het ogenblik weet ik het niet. Je 
leeft eigenlijk maar door, (huilt) en dat is het. En ontzettend vermoeid de laatste jaren. 
Veel over nagedacht, waarom, hoe, wat. Men zegt dat ik lui ben, maar ik heb opge-
merkt, het gáát niet vlugger. Als kind ging alles langzaam bij mij. En vreselijk 
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veel gedroomd. Doe ik nog. Ik verander van dag tot dag van stemming. Soms denk ik: 
het zijn je ouders, dan weer je bent het zelf. (Vm 65)

Of deze huisvrouw met drie kinderen:

Ik dacht: eerst wil ik dit, dan dat oplossen: ik wou een man en kinderen van hem; 
het gaat goed in bed met mijn vriend, hij geeft zo’ n veiligheid, zo’ n goede lijfelijke 
liefde; het is een optimale situatie en toch blijft die onvrede: dat zit dus in mezelf, dat 
ben ik zelf! Daarom heb ik nu paniek erbij en daarom wil ik er nu iets aan doen. 
(Vv 77)

Hoezeer ze ook nog naar begrip zoeken, toch hebben mensen ook in deze fase al ideeën 
over de oorzaken van hun problemen. In ongeveer één derde van de dossiers (36 procent, 
43 dossiers) geven de analytici aan wat de patiënten zelf op dat moment daarover denken. 
Dit komt in de dossiers uit de jaren negentig iets meer voor dan in de andere decennia. Bij 
vrouwen wordt vaker vermeld dan bij mannen wat de patiënt zelf denkt over de oorzaak: 
27 vrouwen tegenover 16 mannen. (Zie Tabel 11.5 in Bijlage 5).

De oorzaakcategorieën die patiënten het meest noemen, zijn Eigen karakter, Zelf en 
Ouders of een Slechte Jeugd’ (samen veertigmaal). Andere oorzaken worden veel minder 
beschreven. Hierbij wordt Erfelijkheid of andere Lichamelijke Factoren negenmaal genoemd. 
Actuele problemen (zoals het uitraken van een relatie of een studie die niet bevalt) evenals 
het Atijd buitenstaander voelen worden elk viermaal vermeld en een vroegere Traumatische 
gebeurtenis het minst: tweemaal. Niet zelden worden er door één patiënt meerdere oor-
zaken aangegeven.

Soms hebben patiënten op het moment dat zij hulp zoeken zelfs vrij uitgebreide 
ideeën over de oorzaken van hun moeilijkheden, bijvoorbeeld deze 27-jarige student:

Waar denkt u dat uw problemen [het geen partner kunnen vinden – J.W.] mee te 
maken hebben? (… ) Een verklaring is het idee dat er mensen zijn, die geen lokgeur 
produceren. Dat is geen geruststellende verklaring, want dat wil zeggen dat het niet 
kan veranderen. Een meer plausibele verklaring is dat hij een ouderwets idee heeft 
over liefde. Seksualiteit is voor hem geen lustbevrediging, maar alleen een manier om 
liefde te uiten als woorden op zijn. Het is een mooie manier om ernaar te kijken, 
maar het werkt niet. Als hij een meisje aardig vindt, stuurt hij het niet direct aan op 
lichamelijk contact en dan is de periode, dat het meisje verliefd zou kunnen worden 
alweer voorbij.

Kliënt vertelt dat hij altijd als hij ergens mee zit een theorie bedenkt. De enige theorie, 
die nu overblijft is, dat hij niet genoeg waard is. Kliënt wordt verdrietig.

(Dat maakt u somber?) “Ja...” Hij krijgt tranen in zijn ogen. ‘’Het spijt me, dat ik 
zo hokkelig praat.” Hij vertelt zich te schamen, vraagt zich of hij van een normaal 
probleem niet een olifant maakt. Er zijn andere kliënten, die veel grotere problemen 
hebben. (Er valt een stilte.) (Mv 95) 
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Maar meestal worden de oorzaken zoals de patiënten die zien veel korter vermeld, zoals:

Ik geloof, dat de moeilijkheden uiteindelijk veel dieper liggen en dat het de conflictsitu-
atie met mijn moeder is, waardoor ik me in het werk niet kan ontplooien.” (Vv 59)

De enige oorzaakcategorie waarin geen dubbelcoderingen voorkomen, dat wil zeggen dat 
die oorzaak als enige wordt aangegeven, is de categorie van de Traumatische Gebeurtenis. 
Dit wordt slechts tweemaal als oorzaak door de patiënt zelf opgevoerd, maar kennelijk is 
dit een allesoverheersend thema in hun leven geworden. Het betreft een aanranding als 
zevenjarige en het plotselinge verlies van beide ouders door een auto-ongeluk op negen-
jarige leeftijd.

De categorie van de Lichamelijke Factoren (negen keer in totaal genoemd) bevat vijf-
maal erfelijkheid of genen als oorzaak. Deze categorie heeft relatief de meeste dubbelco-
deringen, wat wil zeggen dat lichamelijke factoren het minst vaak als een oorzaak op zich 
worden aangevoerd. Waar dit wel gebeurt, wordt dit in verband gebracht met een schi-
zofreen zusje waarin patiënte zich angstig herkent, of betreft het een stotteraar die daarin 
eenduidig de oorzaak ziet van zijn somberheid, omdat dit vergaande sociale consequenties 
heeft: hij kan zich dan niet vlot genoeg uiten en heeft het gevoel dat mensen niet naar 
hem luisteren. Ten slotte wordt erfelijke belasting als enige oorzaak geopperd door een 
weinig tot reflectie geneigde vrouw die opmerkt: 

Ik heb me nooit prettig gevoeld, voel me altijd onzeker, alsof ik altijd dronken ben, 
alsof er altijd iets is. Zal wel erfelijkheids kwestie zijn, mijn moeder heeft dezelfde 
symptomen. Moeder voelt zich ook nooit zo prettig. (Vm 75)

De laatste categorie, die van het zich altijd een buitenstaander voelen wordt viermaal ge-
noemd, zoals door deze 25-jarige verpleegkundige:

Idee oorzaak problemen: Tot 18e jaar weinig leuke herinneringen, hij was niet stoer, 
trok meer met meisjes op, werd gepest. Wel kon hij goed zingen in een koor, maar viel 
er verder altijd buiten. Het is nu weer hetzelfde gevoel van niet geaksepteerd te worden, 
niet serieus genomen te worden, klein jongetje te zijn, zonder dat er een aanleiding is. 
Dat niet geaksepteerd worden speelt vooral in de werksituatie (…). (Mv 80)

Het aan het eigen karakter of een slechte jeugd toeschrijven van de oorzaken van depres-
sieve klachten door betrokkenen zelf wordt breder bevestigd door het uitvoerige survey-
onderzoek naar sociaal isolement in Nederland (Hortulanus et al. 2003). Op basis van 
ongeveer 2500 persoonlijk afgenomen enquêtes onder een representatieve steekproef vol-
wassenen en op basis van 460 deels open interviews is nagegaan wat de aard en omvang 
van sociaal isolement in Nederland is en wat daarvan de achtergronden, oorzaken en 
gevolgen zijn. Sociaal geïsoleerde mensen noemen Karakter en Levenslust verreweg het 
meest als bronnen van bescherming tegen isolement (p. 104-106). Een Gelukkige Jeugd 
wordt door de meer én door de minder sociaal weerbaren onder hen het meest genoemd 
als positieve ‘levensgebeurtenis’ (p. 124). De patiënten uit mijn onderzoek die hun ideeën 
uitspreken over de oorzaken van hun depressieve klachten, wijzen precies dezelfde facto-
ren aan. Depressie en sociaal isolement lijken in hetzelfde vlak te liggen. Ook kunnen we 
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concluderen dat wanneer mensen de oorzaken van hun depressieve klachten overwegend 
zoeken in hun eigen karakter of jeugd, deze problemen diep zitten en lange wortels heb-
ben. 

11.6 Beschrijving van de depressieve klachten

Wat vertellen deze patiënten die vaak al langere tijd last hebben van depressieve 
gevoelens en relatief vaak al bekend zijn met de therapeutische setting nu precies over 
deze moeilijkheden aan de analytici die hen onderzoeken? Welke verschillen bestaan er 
eventueel tussen de verhalen van mannen en vrouwen en is er daarbij sprake van een ont-
wikkeling door de jaren heen? 

Bij de beschrijving van de klachten worden depressieve stemmingen, neerslachtigheid, 
huilbuien of verdrietig zijn vrijwel altijd vermeld. Deze stemmingsklacht wordt bovendien 
meestal aangevuld met één of enkele symptomen als verloren vermogen om te genieten, 
grote vermoeidheid of apathie, minderwaardigheidsgevoelens, concentratieproblemen en 
teveel of te weinig eten of slapen. Acute wanhoop steekt een enkele keer de kop op, maar 
is bij een volgend gesprek weggeëbd. Het hele rijtje symptomen van dysthymie uit de 
DSM-IV2 is terug te vinden in de klachtverhalen, maar dat wil niet zeggen dat het bij 
ieder individueel ook allemaal voorkomt. Een zware, klinische depressie die iemands hele 
functioneren belemmert, komt niet voor, al is er een enkeling die dat eerder in haar of zijn 
leven wel heeft meegemaakt. Vrijwel iedereen is in staat om nog een min of meer nor-
maal leven te leiden. De eenzaamheid kan chronisch zijn, op het werk kan iemand onder 
zijn of haar niveau presteren of het huishouden kan wat verwaarloosd worden, maar deze 
mensen zijn niet volledig belemmerd en lamgeslagen.3 Studenten zijn hier wat kwets-
baarder lijkt het; depressieve gevoelens gaan vaak gepaard met concentratieproblemen en 
kunnen zo de studievoortgang belemmeren, maar ook dit is niet bij iedere student het 
geval. De beschrijvingen tonen vaak het beeld van een lang geploeter, ongelukkig voelen, 
zonder grijpbare redenen zich soms melancholiek en eenzaam voelen, voor een dood 
punt zitten, onverklaarbare huilbuien hebben, eigenlijk al jaren depressief zijn zonder zich 
dat al die tijd bewust te zijn, gebrek aan vitaliteit, een apathisch gevoel van “grijs en bah 
en vervelend” (Vv 91). Dit verandert niet over de jaren, de beschrijvingen in de diverse 
decennia zijn haast inwisselbaar. Ook sekseverschillen zijn er nauwelijks in te ontdekken. 
Mij bekroop af en toe het gevoel dat ik structuur probeerde te vinden in een aanhoudend 
zacht weeklagen of in een grijze mist. Het is als minimal music: veel herhalingen en dan 
ineens een kleine variatie op het thema. Die kleine variaties zijn als uitgangspunt genomen 
voor een verdere inhoudelijke beschrijving. De vijf variaties die konden worden onder-
scheiden, zijn Zinloosheid, ‘Oblomovisme’, Eenzaamheid, Angst en Minderwaardigheid. Deze 
variaties vormen geen wederzijds uitsluitende categorieën en geven geen uitputtend beeld 
van alle verhalen, maar kunnen in elkaar overlopen en elkaar ook ten dele overlappen. 
Klachtverhalen die alleen een algemeen, vaag depressief gevoel beschrijven, vallen niet 

2 Zie Bijlage 3.

3 Van vier patiënten wordt vermeld dat zij op het moment van het indicatie-onderzoek antidepressiva gebrui-
ken (één uit de jaren zestig en drie uit de jaren negentig; het gaat dan om de middelen Librium en Tryptizol, 
Prozac en Zoloft); dit aantal is zo gering dat het over-all beeld van de relatief milde depressie daardoor niet 
verandert.
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onder deze variaties (in totaal 35 dossiers). De basisconstatering blijft dat de beschrijvingen 
van de depressieve klachten erg op elkaar lijken en nauwelijks veranderen. 

Zinloosheid
Ruim een kwart van de beschrijvingen (34 in totaal, 16 vrouwen en 18 mannen; 

29 procent) gaat de kant op van levensmoeheid, afkeer van of weerzin tegen het leven, 
zinloosheidgevoel. Het komt het meest voor in de dossiers van de jaren zestig, zeventig en 
tachtig (zie Tabel 11.6 in Bijlage 5). Analytici duiden dit in hun verslagen vanaf de jaren 
zeventig aan als een neiging tot taedium vitae. Dat neemt vaak de vorm aan van zelfmoord-
gedachten, soms van zelfmoordplannen en soms ook van daadwerkelijk ondernomen po-
gingen, de behoefte er (even) niet meer te zijn, maar het hoeft daar niet mee gepaard te 
gaan. Dan is er alleen een afkeer, nausea4, bijvoorbeeld in de woorden van deze 37-jarige 
docent: 

“Ik ben gewoon niet gelukkig, sinds de puberteit eigenlijk. Nu is er de mid-life en in 
mijn beroep ben ik ook op een punt gekomen dat ik het allemaal wel gezien heb. Ik 
ken het leven wel met z’n eeuwige herhalingen. Ik vind er allemaal niets aan. (…) 
nog veertig jaar zo doorgaan is ook geen pretje. (…) Ik verdiep niet, er is geen wezen-
lijke interesse. (…) Ook ben ik gaan nadenken over waar het leven over gaat en waar 
het niet over gaat. (…) het gaat nergens heen en het dient nergens toe”  (Mv 98). 

Deze beschrijvingen hebben met elkaar gemeen dat het eigen leven als niet meer de 
moeite waard wordt ervaren. Het kan het overheersende gevoel zijn op het moment dat 
deze mensen er met hun analytici over praten zoals bij de docent hierboven, maar ook 
kan het een weergave zijn van een eerdere periode in hun volwassen leven. Vanwege de 
beschrijving van zelfmoordpogingen en zelfmoordplannen is dit de meest zware variatie. 
Zelfmoordpogingen zijn door zeven mensen ondernomen (in totaal 6 procent, 4 mannen 
en 3 vrouwen). Zelfmoordplannen en -gedachten komen vaker voor: in 19 dossiers wordt 
dit vermeld, 7 mannen en 12 vrouwen (16 procent). De beschrijvingen hiervan zijn in de 
vrouwendossiers niet anders dan die in de mannendossiers: even vaak gaat het om echt 
serieuze plannen als over gedachten waarvan ze zelf zeggen die nooit tot uitvoer te zullen 
brengen. Aan de zelfmoordpogingen van mannen worden echter meer woorden gewijd 
dan aan die van vrouwen en die lijken ook ernstiger te zijn geweest, in ieder geval vaker 
gevolgd door opname in een ziekenhuis. De zelfmoordpogingen zijn te beschouwen als 
een hulpkreet, aangezien ze mislukt zijn en ook meestal niet bedoeld zijn om te slagen. 
De patiënten willen alleen maar even rust of wraak nemen op mensen uit hun omgeving 
die niet in de gaten hebben hoe slecht zij er aan toe zijn. In een enkel geval echter is het 
misschien wel de bedoeling er aan te overlijden. Bijvoorbeeld in het geval van een der-
tigjarige kandidaat-notaris uit de jaren zestig die leed onder schuldgevoelens over onanie 

4  Dit verwijst naar de roman La nausée uit 1938 van J.P. Sartre over een vereenzaamde en werkloze historicus 
die steeds meer geplaagd wordt door een existentiële leegte en afkeer van het leven. Veelzeggend is de vol-
gende dagboekpassage van de hoofdpersoon: “Misschien is het onmogelijk zijn eigen gezicht te begrijpen. 
Of komt het misschien omdat ik alleen ben? De mensen, die in de gemeenschap leven, hebben geleerd 
zichzelf in de spiegels te zien, zoals zij zich aan hun vrienden vertonen. Ik heb geen vrienden: is mijn vlees 
daarom zo naakt? Men is geneigd ja te zeggen, men zou zeggen, de natuur zonder de mensen. Ik heb geen 
zin meer in werken, ik kan niets meer doen dan de nacht afwachten.” (Sartre 1961, p. 27)
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en net een afwijzing had moeten incasseren op een huwelijksverzoek. Zijn relaas geeft de 
analyticus als volgt weer:

Een week voor die consultatie over de onanie heb ik haar ten huwelijk gevraagd. Zij 
wilde nog niet beslissen. Toen ik haar vroeg heb ik mijn eigen enorme leegte en onbe-
reikbaarheid gevoeld. (…) Zag plots de hele ring van slapheden in mijn leven die zich 
nu sloot. Kon het niet meer oplossen. (…) Zag alles in de onanie, dat was de schuld. 
De cliënten zagen het. Twee dagen na dat consult enorm in de Bijbel gaan lezen. 
Overal las ik de geisoleerdheid, verwonderde me niet meer. Het stond in het teken van 
Kerst. Ik heb het 3 dagen voor Kerst gedaan. (…) Ik voelde me volkomen uitgesloten, 
ook uit het hiernamaals. Heb gedacht in de Bijbel gelezen te hebben, wee degene die 
kwaad spreekt. Had veel kwaad gesproken, over m’n vader speciaal. (Mm 65)

Uit dit citaat spreekt niet alleen een diepe wanhoop, ook wordt duidelijk dat het afgewe-
zen en uitgesloten voelen daarvoor de aanleiding zijn geweest. Dit citaat is daarmee tevens 
een duidelijk voorbeeld van de niet als zodanig onderkende schaamtegevoelens die tot 
depressie kunnen leiden (Scheff 2000; 2001).

Oblomovisme
Er zijn schakeringen in het grijs. Iets minder grauw zijn de beschrijvingen waarin de 

apathie overheerst, gecombineerd met het dromen van grote daden. Dit wordt in literair-
filosofische kringen ook wel aangeduid als `Oblomovisme`, naar de roman ‘Oblomov’ uit 
1859 van de Rus Ivan Gontsjarow. Oblomovisme is de aanduiding voor mensen die aan 
inertia (moe- en traagheid, ‘luiheid’) lijden en ondertussen dromen over de grote daden 
die zij zouden willen verrichten. Het is een innerlijke onmacht om tot activiteit over te 
gaan die ontevreden en ongelukkig maakt (Prins 2008). Een dergelijk oblomovisme komt 
niet veel voor, in totaal negenmaal (8 procent), iets meer in de jaren vijftig en zestig en is 
overwegend een houding die mannen presenteren, maar ook éénmaal is het een vrouw 
die haar problemen op deze manier verwoordt (zie Tabel 11.6 in Bijlage 5). Sommige 
patiënten zijn goed thuis in de wereld van de literatuur en brengen zelf hun problemen 
daarmee in verband, zoals deze 25-jarige student uit de jaren negentig:

Tastbare duidelijke problemen zijn er niet: redelijk contact met ouders, goede  vrien-
den, géén moeite ‘s ochtends op te staan, alles gaat op rolletjes.

Maar toch: het overheersende is dat ik anders zou willen zijn en iets anders zou  wil-
len doen, maar dat ik niet weet wat en hoe. Onbereikbare doelen: heel abstract, zo 
weinig tastbaar. (Wat wilt u later worden? Fantasie?) Zou het niet weten (Voorzitter 
Raad van Bestuur?) Moet er niet aan denken. (Schrijver?) Zeker. Vooral van boeken 
die al geschreven zijn.  Een schrijver als Proust of Lermontov, zo’n schrijftalent zou 
ik willen bezitten. Misschien is het wel een “aangelezen” probleem (niet zonder hu-
mor), je ziet het zo terug bij de Russen, Proust en Flaubert die allemaal gaan over 
“overtollige mensen” . (Literaire “spleen”?) Zou kunnen, maar het is ook meer dan 
dat. (Mm 98)
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De enige vrouwelijke variant hiervan gaat als volgt, in de woorden van een dertigjarige 
gehuwde bibliothecaresse met een fulltime baan uit de jaren zestig:

Ja - dat is dat gevoel in mij (tranen) - als dat drukkende gevoel [maar] weg is - 0 ik 
gá werken - dat wil ik - toch allerlei dingen moeten doen  die ik niet doe. Een nutteloos 
leven vind ik, dat ik lijd. Ik zou dan in bed willen blijven - ik weet hoe afschuwelijk 
dat is. Ik sta op - dan gaat het beter op het werk - huishoudelijke karweitjes ook - zie 
ik zo tegenop. Opbellen, bestellingen plaatsen enz. Ik zou het willen doen - (tranen) 
- ik zou het heel mooi vinden als ik het deed … het kwam er nooit van.

(Altijd moeite mee gehad?) Ja, moeder zei vroeger tegen huisarts: mijn dochter heeft 
nooit ergens zin in. Huisarts: als ze maar wil kan ze het - altijd leus geweest van 
mijn moeder. Dacht wel: vonden ze maar eens iets - die mentaliteit van mij overal 
tegenop te zien (slikt).

 (…) Nu ben ik getrouwd - Ik dacht, dan zal het wel beter gaan - kom ik in andere 
omgeving - Eén week is het goed gegaan … (…)  Na 1 week begon het: Dat 
ik het niet uithield thuis - ik moest het huis gaan schoonhouden - nooit huishouden 
gedaan - toilet schoonmaken: zag ik zo ontzettend tegenop - koken - was een hel 
voor me - veel meisjes misschien - voor mij was het een verschrikking, ik verweet 
het de omgeving -  het was zo stil – (…) Ik bleef gewoon in mijn bed liggen - Zes 
maanden thuis geweest - Daarna gaan werken. Ik zou allerlei dingen willen doen, die 
ik helemaal niet kan - schilderen - ontwerpen voor stoffen - die tekening zou ik hele-
maal niet kunnen. Nu zo maar op mijn werk zitten. Veel geploeterd - zoveel dingen 
kwamen in me op die ik wilde doen - op pianoles, atletiek, badminton, handballen. 
Ik sta bekend in de familie als, wil van alles, maakt het niet af -  zo makkelijk met 
alles - Vroeger niet zoveel last ervan - ging boek lezen na het werk - Nu, kiezen van 
het eten is al een probleem. (Vv 64)

De plannen, de fantasieën en de goede wil zijn er wel, maar er is steeds iets wat hen be-
lemmert om daadwerkelijk tot handelen over te gaan en daar voelen zij zich ongelukkig 
onder. Deze ‘traagheid’, of ‘luiheid’ wordt hen niet alleen door anderen vaak verweten, ook 
zijzelf keuren het af, maar inmiddels hebben zij gemerkt dat deze zogenaamde luiheid met 
de beste wil van de wereld niet valt te overwinnen en zetten zij de stap naar professionele 
hulp. 

Eenzaamheid
In bijna één derde van de dossiers (31 procent, 36 in totaal) worden depressieve 

gevoelens gekoppeld aan eenzaamheid en isolement, door mannen iets meer dan door 
vrouwen (15 vrouwen en 21 mannen). Eenzaamheid wordt net als Zinloosheid het vaakst 
beschreven in de dossiers van de jaren zestig, zeventig en tachtig.
(zie Tabel 11.6 in Bijlage 5).

Het is opmerkelijk dat depressieve gevoelens vaak samen genoemd worden met een-
zaamheidsgevoelens, gevoelens van erbuiten te staan, geïsoleerd te zijn. De DSM vermeldt 
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dit sociale aspect van depressie of dysthymie echter niet bij de symptomen op as I.5 
Sommigen spreken hierbij over het gevoel als in plastic verpakt te zijn, of als onder een 
glazen stolp te leven.6 Depressie kan mensen ertoe aanzetten zich terug te trekken terwijl 
ze wel behoefte hebben aan contact, maar ook kan de relatie andersom liggen: zij voelen 
zich eenzaam en buitengesloten en vervolgens worden zij depressief. Ook in een ander 
kwalitatief onderzoek naar depressie komt dit aspect van disconnectie naar voren:

“Depressed persons greatly desire connection while they are simultaneously 
deprived of the ability to realize it. Much of depression’s pain arises out of 
the recognition that what might make one feel better –human connection– 
seems impossible in the midst of a paralyzing episode of depression. It is 
rather like dying from thirst while looking at a glass of water just beyond 
one’s reach”. (Karp  1996, p. 16)

Hiervan volgen twee voorbeelden,7 eerst van een leraar uit de jaren vijftig en daarna van 
een studente uit de jaren zestig:

Klachten: ‘Ik zou ze misschien kunnen samenvatten door te zeggen: allerlei  aanpas-
singsmoeilijkheden, gevoel te hebben ergens dood te zijn; het onvermogen om een 
werkelijk contact met andere mensen tot stand te brengen, waardoor een gevoel van 
grote eenzaamheid ontstaat, waarvan ik niet weet of ik het altijd zal kunnen verdra-
gen. Daarbij sluit aan natuurlijk de moeilijkheid een levenspartner te vinden.  (…) 
Die gevoelens van verdriet, eenzaamheid, verlangen, die ik nu heb, dat  mengelmoes, 
maakte dat ik besloot te zien of ik hulp kon krijgen van een  psycholoog of psychi-
ater, om uit te pluizen waar het nu eigenlijk zit, waar al die moeilijkheden vandaan 
komen.’  (Mv 57)

Lijkt gewoon of het steeds sneller komt de laatste tijd. Je doet niets meer met enig 
plezier dan. (duur?) Week of 10 dagen alles gaat dan langs je heen, je ontkomt er niet 
aan, dat je steeds aan je zelf denkt. Het komt plotseling over je als soort stolp, ziet er 
geheel geen reden, aanleiding voor. Dan moet ik me enorm dwin gen om in contact te 
komen met mensen. Wel gebeurd dat ik geheel geen verbinding meer met de wereld 
had, helemaal leeg. (Vv 68) 

Dit lijden onder gebrek aan verbondenheid is niet typerend voor de vrouwen uit dit on-
derzoek; mannen vertellen hier zelfs iets vaker over. 

5 De DSM biedt de mogelijkheid tot diagnostiek vanuit 5 gezichtspunten, assen genoemd. De acute ziekte-De DSM biedt de mogelijkheid tot diagnostiek vanuit 5 gezichtspunten, assen genoemd. De acute ziekte-
verschijnselen worden geplaatst op as I, op as II staan de achterliggende persoonlijkheidsstoornissen, op as 
III de (bijkomende) somatische ziekten, op as IV de psychosociale en ‘uitlokkende’ factoren en op as V ten 
slotte het niveau van functioneren. Sociale gebeurtenissen als het net weduwe geworden of ontslagen zijn, 
worden vermeld op as IV. Gevoelens van eenzaamheid en isolement vinden in de DSM-diagnostiek van 
depressie echter geen plaats. Ook uit bevolkingsonderzoeken blijkt dat depressie het meest voor komt onder 
mensen die zonder partner leven (Dorsselaer et al. 2006; De Graaf  et al. 2010).

6 Literair verwoord door Sylvia Plath in haar autobiografische novelle The bell jar uit 1963.

7 Maar ook het laatste citaat onder het kopje Zinloosheid uit ditzelfde hoofdstuk 11 over depressieverhalen en 
levensgeschiedenissen is hiervan een schrijnend voorbeeld.
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Angst
Onder therapeuten en onderzoekers is algemeen bekend dat depressie vaak gepaard 

gaat met angststoornissen (G. Andrews et al. 2002; Moffitt et al. 2007; Sanderson et al. 
1990). Angsten zijn in de klachtbeschrijvingen uit de indicatieverslagen ook herhaaldelijk 
terug te vinden. Hierbij komen veel sociale angsten voor: angst voor mensen in het alge-
meen, voor de agressie van anderen, contactangst, voor het oordeel van anderen, voor sek-
suele intimiteit, de angst zich niet verstaanbaar te kunnen maken, de angst om alleen te zijn 
of nooit een vaste partner te kunnen vinden of de angst een vriend te verliezen (achttien 
in totaal, vier vrouwen en veertien mannen). Maar ook worden er de nodige algemene, 
diffuse of onbestemde angsten (zoals “angst voor alles” - Vm 88, “angst voor de toekomst” 
- Mm 57) of niet nader gepreciseerde paniekaanvallen, als ook faal- of examenangsten en 
een enkele meer fobische angst (in het openbaar vervoer, bioscoop) genoemd. In totaal 
zijn er 38 dossiers (32 procent, 15 vrouwen en 23 mannen) waarin depressieve klachten 
tegelijk met angsten worden gepresenteerd (zie Tabel 11.6 in Bijlage 5). Opvallend hierbij 
is dat dit vaker het geval is in de mannendossiers dan in die van vrouwen, iets dat in nog 
sterkere mate geldt bij de sociale angsten. De combinatie van angst en depressie komt in 
alle decennia ongeveer even vaak in de dossiers voor.  

Het begrip ‘sociale angst’ wordt hier gebruikt in een sociologische zin en verwijst 
niet naar de sociale angststoornis of sociale fobie zoals die beschreven worden in de DSM-
IV. In dit hoofdstuk heeft het een ruimere betekenis van angst in relatie tot sociale interac-
tie of angst vanwege het ontbreken daarvan. Goffman wijst in zijn werk op het fundamen-
teel sociale karakter van mensen, niet alleen van de manier waarop zij zich aan anderen 
voordoen, maar ook van hun persoonlijke identiteit. Een gevoel van eigenwaarde heb 
je volgens Goffman tijdelijk te leen van de maatschappij. Trots, eer, respect en waardig-
heid worden je voorwaardelijk gegund, zolang je gedrag daarmee in overeenstemming is 
(Goffman 1972, p.10). Voortbouwend op deze ideeën wordt sociale angst gedefinieerd als 
de angst deze noodzakelijke waardering van anderen of het daaruit afgeleide maar wankele 
gevoel van eigenwaarde te verliezen. 

Minderwaardigheid
Een laatste hiermee nauw samenhangende variatie op het thema depressie is het 

minderwaardigheidsgevoel. In 15 procent van de dossiers komt dit expliciet in de be-
schrijvingen naar voren, bij zeven vrouwen en elf mannen. Opvallend is dat deze variatie 
het meest voorkomt in de jaren negentig en dan ook, in tegenstelling tot in de andere 
decennia, iets meer bij vrouwen (zie Tabel 11.6 in Bijlage 5). Het gevoel van minderwaar-
digheid kan twee patronen vertonen: in de vroegere decennia is het overwegend een zich 
minder waard voelen uit eenzaamheid, uit het zich buitengesloten voelen, zoals bij deze 
dertigjarige kandidaat-notaris: 

Ik beleef mezelf als een dweil - ook gevoel dat anderen dat zo vinden - (…) Nu 
gevoel: ik sta er buiten - ‘t is niet voor mij -een vrouw te hebben – (Mm 65)

Het oordeel van minderwaardigheid wordt in de jaren vijftig, zestig en zeventig uitge-
sproken over de eigen persoon en identiteit, over het algeheel functioneren, door vrou-
wen zowel als door mannen. Vanaf de jaren tachtig echter verandert het karakter van het 
minderwaardigheidsgevoel. Dan ligt het overwegend op het gebied van tekort schietende 
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prestaties: het zichzelf afkeuren en tegelijkertijd de lat voor zichzelf heel hoog leggen, een 
combinatie van perfectionisme en falen. Dit presteren kan zowel in de werksfeer als in de 
relationele sfeer liggen of in beide, zoals bij deze dertigjarige accountmanager:

Ik denk ook: waar begin ik weer aan. Maar toch ook heb ik voortdurend nergens zin 
in, ik ben buitengewoon ontevreden.

(Idee van verbanden?) Ik ben er wel achter gekomen dat ik altijd heel erg perfect wil 
en ook denk dat dat kan. Ik ben iedere dag bezig om te kijken wat er niet perfect is. 
Ik denk ook wel eens dat ik zit te zeuren. (Vm 98)

Maar ook mannen kunnen in de jaren negentig lijden onder hun eigen perfectionisme. 
Een ongeveer dertigjarige man die na een academische studie zijn leven materieel gezien 
aardig op de rails heeft, vertelt bij het eerste gesprek onder meer te lijden onder gevoelens 
van minderwaardigheid. Het verslag vermeldt hierover verder:

Patiënt heeft vaak een leeg gevoel alsof het er niets toe doet; hij is niet suïcidaal maar 
toch, het kan hem weinig schelen en hij vindt dat hij soms zijn werk verwaarloost, 
soms teveel drinkt en rookt, soms onveilig vrijt en niet altijd goed eet. En dat is het 
laatste half jaar aan het toenemen. Patiënt is ook vaak gevlucht in nieuwe relaties en 
dat leidde hem dan weer een tijdje af.

Wat is er zo het laatste half jaar gebeurd dat de klachten toenemen?

Aanleidingen zijn vaak confrontaties met zijn faalangst en dat gebeurde ook op zijn 
werk; hij heeft ook bepaalde belangrijke opdrachten laten liggen; vaak is hij ook heel 
kritisch over zichzelf, hij moet immers alles heel goed doen en in feite is het alles of 
niets. (Mm 98)

Deze combinatie van hoge eisen en het gevoel tekort te schieten komt wat meer bij vrou-
wen voor en meer in de jaren tachtig en negentig. Het eerste patroon van minderwaardig-
heid in relatie met eenzaamheid of buitengesloten voelen komt meer bij mannen voor 
en meer in de jaren vijftig, zestig en zeventig en kan getypeerd worden als lijden onder 
gebrek aan verbondenheid. Het tweede patroon van minderwaardigheid in relatie met 
faalangst kunnen we typeren als voortkomend uit een gebrek aan regulering van buitenaf, 
als het ontbreken van erkenning en van grenzen. Hier tekent zich evenmin als bij de eerste 
variant een traditioneel seksespecifiek rolpatroon af. 

Thema en variaties
De kleine variaties die te onderscheiden zijn in de klachtverhalen moeten, zoals eer-

der opgemerkt, gezien worden als variaties op een thema. Het thema waarop gevarieerd 
wordt in de minimal music van de klachtverhalen staat in mineur. Het is het thema van 
de somberaar die het werken nog wel kan volhouden, maar ondertussen lijdt onder de 
eenzaamheid, de vreugdeloosheid, de vergeefsheid, de vermoeidheid, het gevoel tekort te 
schieten of voor niemand iets te kunnen betekenen. Het thema raakt aan het ‘menselijk 
tekort’, maar het is meer dan een onthechte droefheid om de onvolkomenheid van het 
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bestaan. Men heeft zich daar in ieder geval nog niet bij neergelegd. De angst dat het zo zal 
blijven wordt nog doorbroken door de hoop dat er meer voor hem of haar in zit. Anders 
dan Oblomov en anders dan de hoofdpersoon uit ‘La nausée’ zien deze mensen hun pro-
blemen niet als onvermijdelijk en weten zij een beroepsgroep te vinden waarvan zij hulp 
verwachten voor deze problemen. Dat alleen al maakt hun leed anders.

De variaties overlappen elkaar soms en niet alle verhalen zijn in één van deze variaties 
te vangen. De meeste overlappingen bestaan er tussen de meest voorkomende variaties 
Eenzaamheid, Angst en Zinloosheid. Van de dossiers kan 31 procent (37 in totaal, 21 van 
vrouwen en 16 van mannen) niet getypeerd worden met behulp van de vijf onderscheiden 
variaties. Die beschrijvingen blijven hoofdzakelijk beperkt tot meer algemene beschrijvin-
gen van de neerslachtigheid, al dan niet in combinatie met andere bijkomende problemen 
zoals relatieproblemen.

Hoewel de verhalen globaal gezien van dezelfde aard blijven, kunnen we bij de hier 
onderscheiden variaties wel enige dynamische patronen ontdekken. We kunnen constate-
ren dat Zinloosheid en Eenzaamheid beide het meest voorkomen in de jaren zestig, zeventig 
en tachtig. Angst en Oblomovisme komen in alle decennia ongeveer even vaak (of even 
weinig) voor, terwijl gevoelens van Minderwaardigheid in de dossiers van de jaren negentig 
wat vaker worden vermeld. De jaren negentig nemen hiermee een iets afwijkende positie 
in. Hier doet zich het schijnbaar tegenstrijdige feit voor dat in de jaren negentig zowel 
wat vaker melding wordt gemaakt van gevoelens van minderwaardigheid als van een toe-
genomen gebruik van de zelfrespecterende strategie (zie hoofdstuk 10). Een mogelijke 
verklaring is dat degenen die zich in de jaren negentig minderwaardig voelen zich niet 
in alle opzichten mislukt achten. Het gaat hier niet om een zich door anderen als mens 
afgewezen voelen, maar om een combinatie van hoge aspiraties en (in eigen ogen) achter-
blijvende prestaties, om perfectionisme dus. Men kan lijden onder de hoge eisen die men 
zichzelf stelt en tegelijk van mening zijn dat men over goede eigenschappen beschikt. 

Deze bevindingen kunnen ook worden gezien als een bevestiging van de analyse van 
Dehue (2008) over de manier waarop depressie zich voordoet in de huidige westerse cul-
tuur. De meeste mensen die in de jaren negentig antidepressiva slikten en daarover getui-
genissen aflegden op hoorzittingen van de Amerikaanse Food and Drug Administration 
(FDA) vertelden dat zij depressief waren omdat zij aan hoge verwachtingen wilden voldoen 
en eronder leden als dat niet lukte, wat zij bovendien als hun eigen verantwoordelijkheid 
beschouwden. Deze mensen vonden zichzelf niet zielig en kwetsbaar. In de jaren negentig 
kreeg depressie steeds meer de betekenis van tekortschieten in wat Dehue treffend noemt 
“de plicht het lot in eigen hand te nemen”. Waar overheid, zorgverzekeraars, populair 
wetenschappelijke media en de farmaceutische industrie mensen voortdurend voorhou-
den dat zij zelf verantwoordelijk zijn voor (onder meer) hun psychische gezondheid en 
mensen allerlei technieken (cursussen, trainingen, het advies om te gaan hardlopen of in 
het algemeen om gezond te leven) aanreiken waarmee zij dit kunnen bevorderen, wordt 
gezondheid een keuze en daarmee ongezondheid ook. De moderne depressie is niet min-
der erg dan die in voorafgaande decennia, maar anders. De normen voor wat psychisch 
normaal is (we moeten nu initiatiefrijk, ondernemend, flexibel, sociaal vaardig en succes-
vol zijn) zijn veranderd en ook de tolerantie voor afwijkingen van die norm is verminderd. 
Mensen kunnen daar meer of minder onder lijden. De vrouwen uit de jaren negentig uit 
mijn onderzoek die zichzelf veel zelfbewuster presenteerden dan hun voorgangsters in de 
jaren vijftig zegden ook te lijden onder het gevoel van tekortschieten. Zij slikten veelal 
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geen antidepressiva, maar zochten hun heil bij een inzichtgevende therapie. Het probleem 
waar zij mee kampen lijkt echter sterk verwant met dat waarover Dehue schrijft.  

De man-vrouwverdeling is bij Zinloosheid, Eenzaamheid, Angst en Minderwaardigheid 
ongeveer gelijk. Oblomovisme wordt echter vrijwel uitsluitend genoemd in de verhalen 
van mannen, maar deze variatie komt vrij weinig voor. Aan deze minimal music van klaag-
liederen doen precies evenveel mannen als vrouwen mee (van elk zijn immers 59 in dit 
onderzoek opgenomen), maar als we de variaties preciezer beluisteren, dan klinken de 
bassen vaak net iets sterker: oblomovisme, sociale angst en minderwaardig voelen uit een-
zaamheid is meer hun partij. De vrouwenstemmen klinken het sterkst in de minderwaar-
digheidsgevoelens van de jaren negentig. Het zijn de stemmen van vrouwen die zichzelf 
hoge eisen stellen, zowel op het gebied van werk als op dat van de sociale contacten, en 
die vervolgens lijden onder hun gevoel daarin tekort te schieten.  

De selectie van de dossiers (die alle moesten gaan over depressieve klachten bij aan-
melding) kan de grote eensluidendheid van het koor als geheel wel verklaren, maar niet 
deze subtielere bevindingen op het niveau van de variaties. Daar vinden we enige aanwij-
zingen voor de gedachte dat de depressieve ervaring en de depressieve symptomen welis-
waar ongeveer hetzelfde blijven, maar dat de inhoud ervan kan veranderen. De bevinding 
dat een minderwaardigheidsgevoel uit eenzaamheid plaats maakt voor een minderwaar-
digheidsgevoel uit tekortschietende prestaties, kan begrepen worden uit een veranderde 
normatieve context. Depressie is meer in de sfeer van persoonlijke prestaties komen te 
liggen en wordt meer als een eigen keuze gezien – en dus ook als eigen schuld.  

Op grond van de bevindingen uit de dossiers kunnen we stellen dat het zich depres-
sief voelen voor velen een vorm van sociaal lijden is. Zowel de combinatie van depressieve 
gevoelens met eenzaamheid, als met sociale angsten als met het gevoel van minderwaar-
digheid wijzen daarop. Scheff geeft in één van zijn artikelen aanzetten tot een sociolo-
gische theorie over depressie, waarin schaamte over het al lange tijd zich door niemand 
gewaardeerd of in een sociaal verband opgenomen voelen centraal staat. Juist bij depressies 
waarvoor ogenschijnlijk geen externe oorzaak is aan te geven (in de periode van voor de 
DSM-III aangeduid als ‘endogene depressies’) zou dit op gaan. Daar is vaak geen sprake 
van een manifest trauma, maar wel van een langdurig verstoken zijn van waardevolle 
sociale banden waarin verbondenheid en erkenning kunnen worden ervaren. Hij plaatst 
dit in de context van de westers-individualistische cultuur waarin besef van sociale afhan-
kelijkheid naar de achtergrond is geschoven, als gevolg waarvan schaamtegevoelens veel 
minder openlijk beleefd kunnen worden (Scheff 2001). Op grond van de ervaringen van 
de zelfbewuste, hoogopgeleide vrouwen uit de jaren negentig die lijden onder hun eigen 
perfectionisme kunnen we hieraan toevoegen dat dit gevoel van tekortschieten eveneens 
een sociale wortel zou kunnen hebben. Als the sky the limit is, wanneer is iets dan goed 
genoeg? Hier ontbreekt wellicht een vorm van begrenzing, van regulering van buitenaf, 
een situatie die Durkheim als anomisch omschreef (Durkheim 1968/1897). Ook in de 
evolutionaire theorie van Paul Gilbert geldt depressie als een reactie op een langdurig ver-
stoken zijn van verbondenheid met anderen of op een plotseling onacceptabel verlies van 
prestige (Gilbert 1992). Beide theorieën leveren een kader waarin de hier weergegeven 
depressieverhalen kunnen worden begrepen. Het maakt het aannemelijk dat gevoelens 
van in ongenade te zijn gevallen, door anderen gewogen en te licht te zijn bevonden, als 
medemens mislukt te zijn belangrijke bronnen van depressie kunnen vormen. 
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11.7 Problematische jeugdervaringen 

Eerder in dit hoofdstuk is in § 11.5 beschreven wat ruim één derde van de patiënten 
op het moment van het indicatie-onderzoek denkt over de oorzaak van hun proble-
men. Hier wordt het begrip oorzaak weer losgelaten en wordt een beeld gegeven van 
het biografisch decor waartegen de problemen van alle 118 patiënten zich voordoen. 
Kenmerkend voor de verhalen die in deze dossiers staan vermeld, is het door patiënten en 
psychoanalytici gedeelde uitgangspunt dat de in de actualiteit ervaren problemen niet uit 
het niets komen, maar te maken hebben met wat zij eerder in hun leven hebben meege-
maakt. In alle dossiers staan de levensgeschiedenissen van de patiënten uitvoerig beschre-
ven. Het zijn levensverhalen verteld met een specifiek doel en in een bijzondere context: 
het zijn gefragmenteerde negatieve autobiografieën waarin een selectieve nadruk ligt op 
wat er mis ging, ontbrak of nog steeds niet lukt (De Swaan et al. 1979). Het zijn boven-
dien levenservaringen die zijn ‘uitgevraagd’ door psychoanalytici, gericht op wat zij nodig 
achten voor het stellen van een juiste diagnose en behandelindicatie. Naast typisch psy-
choanalytische accenten zoals hoe lang iemand als kind op de slaapkamer van de ouders 
heeft geslapen en hoe dat werd ervaren, de zindelijkheidstraining, het duimzuigen, de ont-
dekking van het geslachtsverschil en de verdere psychoseksuele ontwikkeling wordt er in 
de levensverhalen ook veel aandacht besteed aan de onderlinge relaties en het emotionele 
klimaat in het gezin van herkomst, de ervaringen opgedaan op school, tijdens studie of 
werk en de relaties als volwassene. De specifiek voor psychoanalytici relevante thematiek 
van de psychoseksuele ontwikkeling is hier niet geanalyseerd, wel de andere ervaringen in 
het gezin van herkomst of daarbuiten. De hierna volgende beschrijving is opgezet aan de 
hand van een globale ordening van de jeugdervaringen8 in drie groepen: 

1) traumatische gebeurtenissen en situaties. Traumatische verhalen zijn verhalen waarin direct 
ervaren maatschappelijk geweld voorkomt, de dood van één of van beide ouders, lang-
durig verblijf in weeshuizen, kinderhuizen, kostscholen, pensions, pleeggezinnen of 
het opgevoed zijn door een veelheid van gezinsverzorgsters, huishoudsters en dienst-
meisjes. Ook het meemaken van huiselijk geweld, alcoholisme van één van de ouders 
en van seksueel geweld zijn trauma’s, evenals het krijgen van een ernstig ongeluk of 
een ziekte die jarenlange invloed op de jeugdjaren heeft gehad. Dit komt voor in to-
taal 62 dossiers (53 procent), 36 van vrouwen en 26 van mannen. Het verschil tussen 
mannen en vrouwen kan vrijwel geheel verklaard worden doordat het alleen vrouwen 
zijn die zeggen in hun jeugd seksueel geweld of incest te hebben meegemaakt (acht 
vrouwen). 

2) situaties van chronisch tekort. Dit zijn jeugdverhalen waarin een schraal emotioneel kli-
maat wordt beschreven zonder dat er sprake is van een traumatiserende situatie als 
hierboven beschreven. Dit komt voor in 41 dossiers (35 procent): 16 van vrouwen en 
25 van mannen.

3) relatief probleemloze jeugdsituaties. Dit zijn jeugdverhalen waarin mensen in neutrale of 
positieve termen over hun ouders en de gezinssfeer vertellen en waarin zich geen 
ernstig ontwrichtende gebeurtenissen of situaties hebben voorgedaan. Hun problema-
tiek concentreert zich dan meer op ervaringen in hun volwassen leven. Deze groep is 

8 De verhalen over de jeugdervaringen zijn beperkt tot wat zij vertelden over de periode  tot aan hun volwas-De verhalen over de jeugdervaringen zijn beperkt tot wat zij vertelden over de periode  tot aan hun volwas-
senheid (tot aan hun 22ste jaar).
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verreweg het kleinst: 15 in totaal (12 procent), 7 vrouwen en 8 mannen. 

Bij vrouwen komen relatief iets meer traumatische achtergronden voor en bij mannen iets 
meer verhalen van een chronische verwaarlozing, maar de verschillen zijn niet significant 
(Chi2 = 3, 655, p = 0,16).  

Het onderscheid tussen de twee eerste categorieën evenals de vaststelling òf  bepaalde 
gebeurtenissen als een trauma beleefd worden, is niet altijd eenvoudig. Om van een trauma 
of verwaarlozing te kunnen spreken kun je niet alleen afgaan op de aard van de gebeurte-
nis of situatie op zich; ook de manier waarop het wordt ervaren en verwerkt speelt daarin 
door. Ook is het zo dat in de levensverhalen van zowel trauma’s als van meer chronische 
verwaarlozing sprake kan zijn. Hierbij speelt als extra probleem dat het niet mogelijk is een 
direct beeld krijgen van de ervaringen van de patiënten. Iets is als een trauma aangemerkt 
als het voldoet aan de volgende twee eisen: het betreft één van de thema’s die hierboven 
onder traumatische gebeurtenissen staan vermeld én het wordt in de verslagen van de 
analytici beschreven als een door de patiënt zelf bewust ervaren en ernstig probleem. 

In eerste instantie zijn de levensverhalen geselecteerd waarin zich één van de ge-
noemde en als problematisch beleefde trauma’s voordoen. Als dat het geval is, worden ze 
onder deze categorie geschaard. De andere verhalen laten zich vervolgens makkelijk inde-
len naar ‘positief/probleemloos’ enerzijds en ‘schraal emotioneel klimaat’ anderzijds. Het 
onderscheid dient overigens alleen om een globale ordening aan te brengen in de veelheid 
van problemen die in de levensgeschiedenissen naar voren komen. De weergave hiervan 
krijgt in het hiernavolgende deel een deels diachronische opzet: dat wat in de loop der tijd 
verandert en dat wat constant blijft.

Problemen die verdwijnen
Wat de achtereenvolgende generaties meemaken aan trauma’s weerspiegelt ten dele 

de grote historische gebeurtenissen die mensen uit ons land troffen: de economische crisis 
van de jaren dertig, de Tweede Wereldoorlog en de dekolonisatie van Indonesië. In de 
jaren vijftig en zestig (en in één geval ook nog in de jaren zeventig) worden de jeugdja-
ren van zeven patiënten getekend door dit maatschappelijk geweld: jaren doorgebracht in 
Jappenkampen en daar veel wrede tonelen gezien, een moeder zien overlijden aan de 
ontberingen, gezinnen die daardoor uit elkaar zijn gerukt en alle ontreddering in de jaren 
daarna. Eén man zat als student in Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog in diverse 
kampen, een ander maakte als peuter mee dat zijn jongere zusje voor zijn ogen omkwam 
doordat er een bom op het huis viel. Eén patiënte ontvluchtte als kind met haar gezin het 
antisemitisme in Duitsland en overleefde de oorlog door in Nederland onder te duiken. 
En één gezin is nog na de Tweede Wereldoorlog plotseling ‘door Soekarno Indonesië 
uitgezet’ en deed er lang over om in Nederland de draad weer op te pakken.

Dit directe, zelf ondervonden maatschappelijk geweld komt na de jaren zeventig 
niet meer voor in de levensverhalen. Indirect echter gaat het verder: dan zijn het hun 
ouders die deze dingen hebben meegemaakt en die daardoor soms onberekenbaar, agres-
sief, alcoholistisch of zeer stil en gesloten zijn, driftaanvallen hebben of hun kinderen 
overvragen. Vaders of moeders hebben dan in kampen gezeten, in Indonesië, Duitsland, 
Polen of Nederland. Maar ook zijn er enkele vaders die als militair in Indonesië aan de 
politionele acties hebben deelgenomen en hun ervaringen later in hun gezinnen trachten 
te bedwingen met drank en agressie. Bijvoorbeeld het verhaal van deze man, kort na de 
oorlog geboren:
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Vader was in het verzet, hij is op eind van de oorlog opgepakt en heeft van oktober tot 
mei in Duitsland in een kamp gezeten. Hij kwam in de war en uitgeput terug. Hij 
was niet toe aan trouwen, maar zijn moeder overleed in die periode en er moest een 
vrouw in huis zijn [zij hadden een eigen zaak met winkel aan huis – JW]. Vandaar. 
Moeder was daar wel ongelukkig onder.

Vader is lang agressief gebleven. Hij is gevlucht in de drank, tot ik een jaar of 16  
was, toen is hij gestopt. Moeder heeft mij teveel geclaimd, me tussen haar en vader 
gehouden. (…) Ik vond het vreselijk als er ruzies waren tussen mijn ouders. Vanwege 
het drinken had ik aan vader een hekel. Hij was in zichzelf gekeerd en moeilijk 
bereikbaar. (Mv 96)

De oorlogservaringen van de ouders werken door in de levens van hun kinderen als een 
constante, chronische problematische factor. Deze tweedegeneratieproblematiek komt in 
de dossiers vanaf de jaren zestig voor (elf in totaal). Als de eerste- en de tweedegeneratie-
problematiek worden samengenomen, zien we een duidelijk tijdsverloop met een piek in 
de jaren zestig en zeventig (zie Tabel 11.7 in Bijlage 5).

Een minder gewelddadig maatschappelijk thema dat in de loop van de tijd verdwijnt 
is de armoede; in de jaren vijftig zijn er vijf patiënten en in de jaren zestig nog één die aan 
de hand van kleine herinneringen beschrijven dat zij leden onder de armoede vroeger 
thuis, in de tijd van crisis en werkloosheid of de schaarste tijdens en kort na de Tweede 
Wereldoorlog. Hierover een paar fragmenten uit het verhaal van vrouw die in 1938 als 
nakomertje in een gezin van vijf kinderen (vader arbeidsongeschikt, moeder werkte als 
verkoopster) is geboren:

Ging veel naar nicht, die tot haar 3e jaar bij hen in huis hielp. Zalig vond ik het daar. 
Ze deed spelletjes met ons - was altijd zo vrolijk. Veel dingen op brood - vond ik zo 
heerlijk - mijn moeder had nooit wat op brood ‘s morgens. Vervelend om tegen moeder 
te zeggen - dan kocht ze jam - maar iedere dag jam - benauwde me zo erg dat er geen 
geld was voor leveranciers (ontroering). (…)

Op de lagere school - sacramentsdag - bepaald aantal mocht zingen - ik wou er zo 
dolgraag bij om mee te doen. Een maal mocht het en toen mocht het niet, omdat ik 
geen goede witte kousen had, alleen wollen, en moeder geen geld er voor. (Vv 65) 

Bij twee patiënten (geboren in 1922 en 1931, één vrouw en één man) was er geen geld 
om de middelbare school af te maken en zij moesten rond hun vijftiende gaan werken om 
bij te dragen aan het gezinsinkomen. Het bereiken van de leeftijd van twaalf tot veertien 
jaar markeerde voor veel kinderen uit armere gezinnen in het Interbellum het einde van 
hun schoolloopbaan. Voor hen gold op dat moment de leerplicht niet meer. Die varieerde 
vanaf de invoering in 1900 tot aan 1950 tussen de zes en acht jaar, wat betekende dat kin-
deren na hun twaalfde tot veertiende jaar niet meer verplicht waren naar school te gaan. 
Daarna moest veelal ook schoolgeld worden betaald. Ook de in 1939 ingevoerde kinder-
bijslag (alleen voor mannelijke kostwinnaars en alleen voor derde en volgende kinderen) 
verviel aanvankelijk bij de leeftijd van vijftien jaar (Van Daalen 2002; Idenburg 1964; De 
Regt 1993).
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Een traumatiserende situatie die overwegend in de dossiers van de jaren vijftig en zestig 
voorkomt en sporadisch nog daarna, is het jarenlang verblijven in weeshuizen, kinderhuizen, 
pensions, kostscholen of bij pleegouders, of het opgevoed zijn door een wisselend en groot 
aantal gezinsverzorgsters, huishoudsters of ander huishoudelijk personeel. Dit komt in to-
taal in vijftien dossiers voor. De jeugd van deze mensen vertoont een zeer onrustig beeld 
van voortdurende verhuizingen (soms over continenten: Indonesië, Afrika, Europa, maar 
vooral binnen Nederland) veroorzaakt door het vroegtijdig overlijden van een moeder, of 
door het opgroeien bij een ongehuwde of gescheiden moeder die moest werken. Ook kan 
het veroorzaakt zijn door de complete ontreddering van een gezin dat de Jappenkampen 
heeft overleefd en geen manier ziet om als gezin weer met elkaar door te gaan. In één 
geval komt het door een langdurige psychiatrische opname van de moeder. De vaders 
van deze ‘halfwezen’ moesten werken en konden niet voor de kinderen zorgen. Soms 
hertrouwden weduwnaars na enige jaren wel, maar kon de stiefmoeder de losgelaten 
kinderen niet aan. Eén ongehuwde moeder trouwde later eveneens, maar de stiefvader 
was gewelddadig. Deze traumatiserende situatie markeert ook een cumulatie van eerdere 
trauma’s: de vroege dood of psychiatrische tekortkomingen van een ouder, maatschap-
pelijk geweld, echtscheiding.

Ook in de latere decennia zijn er patiënten van wie de ouders vroeg overleden zijn, 
maar dan worden de kinderen door familieleden in een stabielere situatie opgevangen of 
is het de vader die overlijdt terwijl de moeder niet genoodzaakt is te gaan werken. De 
gezinnen waar de volwassen patiënten uit de jaren vijftig en zestig in opgroeiden (zij zijn 
dan geboren in de jaren twintig en dertig), waren bovendien vaak groot en als de moeder 
overleed werden de jongere kinderen verdeeld over wees- en kinderhuizen. Deze insti-
tuties blijken als sterk verwaarlozend zo niet sadistisch te zijn ervaren, zoals blijkt uit deze 
herinnering van een vrouw die haar moeder verloor toen zij vijf jaar was:

Wandeling in de tuin, zat in de 3e klas; hele grote peer viel naar beneden; men zei 
dat zij hem er afgeplukt had, ze kreeg straf, moest op haar knieën voor de klas liggen 
- kreeg geen limonade en taartjes - de onderwijzeres was nl. jarig. “We waren niet veel 
gewend in die inrichting, het was wat bijzonders zo’n dag. (…)” (Vv 58) 

Er is ten slotte nog een sterk gendergerelateerde problematiek die het meest voorkomt in de 
verhalen uit de jaren vijftig en zestig en daarna hooguit nog incidenteel. Hierin is een 
meisjespatroon en een jongenspatroon te onderscheiden. 

Bij de meisjes gaat het om vijf vrouwen, dochters wier vader hen verder doorleren in 
het voortgezet onderwijs verbood. Zij wilden graag naar de Mulo of de HBS, soms pleitte 
een onderwijzer er zelfs voor bij haar ouders, maar het patriarchaal verbod was onverbid-
delijk. Het kon er ook uit bestaan dat de middelbare school na twee of drie jaar moest 
worden afgebroken om voor één van de ouders te zorgen. Hier gaat het niet om financi-
ele redenen (die zijn onder het kopje ‘armoede’ besproken), maar om vaders die het voor 
meisjes niet nodig vonden om verder te leren. Daarnaast zijn er drie dochters die vertellen 
opgegroeid te zijn bij een vader die uitsluitend in denigrerende termen over meisjes sprak, 
maar één van deze dochters werd later wel het maatje van haar vader bij het verzetswerk 
in de Tweede Wereldoorlog (Vv 58). Deze dochters hadden het gevoel nooit aan de ver-
wachtingen van hun vader te kunnen voldoen, maar dit werd in de dossiers nooit als een 
traumatiserend probleem beschreven.
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Bij de jongens bestaat een ander patroon: hierbij zijn zes zoons die een meisje hadden 
moeten zijn en door hun moeder jarenlang als een meisje gekleed werden. Diverse keren 
wordt vermeld dat hun ouders bij hun geboorte zo vast op een meisje hadden gerekend 
dat ze alleen een meisjesnaam en meisjeskleren hadden. Eén van hen zegt dat hij zich al-
tijd “de mislukte dochter” heeft gevoeld (Mv 73). Meestal duurde deze genderontkenning 
door de ouders tot hun zoons naar de lagere school gingen, zij droegen de eerste zes jaar 
van hun leven jurkjes en hadden lang haar, zoals deze in 1922 geboren man vertelt: 

Lagere school: met 5 jaar er heen, in oktober werd ik 6. (…) Er waren wel vervelende 
dingen: moeite met schoolgeld, moeder had veel schulden, moeder op het matje ge-
roepen. Ik droeg ook altijd lange haren en die onderwijzer pestte me ermee, ik moest 
lintjes in mijn haar dragen van hem; (…). (Mv 60)

Bij één zoon (geboren in 1923) duurde het zelfs tot in de eerste klas van het gymnasium. 
Hij was bijzonder dik, had lang haar en droeg fluwelen broekjes. Hij voelde zich daar diep 
ellendig onder en werd er uiteraard mee gepest. Over zijn jeugd vertelt hij: “Ik bewoog 
me moeilijk tussen de mensen en voelde me heel erg misplaatst. Ik was bijzonder verle-
gen” en in zijn volwassen leven heeft hij nauwelijks andere sociale contacten dan met zijn 
vrouw en zijn vriendin (Mm 58). Dit jongenspatroon was voor de meesten een zware last: 
deze jongens werden buitengesloten door leeftijdgenoten en soms werkte het een leven 
lang door. De gendergebonden problematiek zoals die uit de dossiers naar voren komt 
lijkt voor jongens schadelijker te zijn geweest dan voor meisjes. Het was uitzonderlijk en 
leidde bij de meeste jongens tot een sociaal isolement ten opzichte van klasgenoten, een 
bijkomende factor die bij de meisjes afwezig is. Voor meisjes was het niet mogen doorleren 
een lot dat zij met velen deelden en dat hen daardoor sociaal niet isoleerde.

Problemen die blijven
Er zijn ook veel problemen die in de achtereenvolgende decennia steeds ongeveer 

evenveel in de verslagen voorkomen, al kan de achtergrond ervan wel verschillen. Vooral 
huiselijk geweld en alcoholisme is een treurige categorie waarvan in vrijwel elk decennium 
drie tot vijf voorbeelden te vinden zijn (21 in totaal). Het zijn overwegend vaders die zich 
aan dit ontremde gedrag te buiten gaan, maar een enkele keer is het een moeder die als 
stille drinkster de patiënt als kind al beschaamt of die uit onmacht vervalt in het slaan van 
de kinderen. Deze mannen slaan hun vrouw en vaak ook hun kinderen. Een heel enkele 
keer wordt vermeld dat moeders terugslaan, maar meestal ondergaan zij lijdzaam hun lot. 
Soms vermelden de verslagen iets over de achtergronden daarvan, maar dat blijft erg sum-
mier. De ouders blijken dan op hun beurt getraumatiseerd, al dan niet in de oorlog. Met 
name in de latere jaren wordt vermeld dat hun agressieve vader later, nadat patiënt uit huis 
was, ook enige tijd als psychoticus of psychopaat is opgenomen. 

Op kinderen maakt dit een blijvende indruk. Een 35-jarige man kwam in 1993 
naar het NPI met klachten over depressieve buien die hem overvielen, hij werd ook wat 
fobisch en vaag angstig. Hij wist niet meer hoe hij hier mee om moest gaan, ging op bed 
liggen en deed niets meer. In de loop van de gesprekken werd duidelijk dat zijn vader, die 
hij op zich wel aardig vindt, af en toe onverklaarbare driftbuien had. Hij sloeg zijn zoon 
eens half de trap af en sloeg ook zijn vrouw die daarop reageerde door dagenlang te zwij-
gen. De zoon had het idee dat hij hen weer bij elkaar moest brengen, moest schipperen 
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tussen beide partijen. Toen de patiënt al uit huis was ontspoorde zijn vader nog ernstiger 
in een poging tot doodslag en is hij ook een tijdje opgenomen geweest. Zijn moeder kon 
de situatie thuis ternauwernood aan en was altijd erg nerveus. Hij heeft hieraan het idee 
overgehouden “dat situaties ook zó kunnen omslaan - en dat ik dat als het ware op ieder-
een ben gaan projecteren.”(Mv 93)

De vroege dood van één van de ouders is één van de meest traumatische ervaringen die 
een kind kan meemaken en ook dit is geen tijdgebonden verschijnsel: het komt in alle de-
cennia één tot vier maal voor, dertienmaal in totaal en dit getal betreft alleen kinderen van 
tien jaar of jonger. Er zijn ook drie patiënten die later (maar voor hun 21ste levensjaar) een 
ouder hebben verloren, maar zij waren toen al zelfstandig. Twee van de jonge patiënten 
hebben zelfs beide ouders verloren. De emotionele invloed hiervan is altijd groot, maar 
dit is nog sterker zo als het verlies van één van de ouders wordt gevolgd door een lange 
periode van inadequate zorg door een wisselende stoet gezinsverzorgsters of door verblijf 
in wees-, en kinderhuizen, kostscholen en pleeggezinnen. Dit is vooral het geval in de 
jaren vijftig en zestig als het de moeder is die overlijdt. Het verlies van een vader wordt 
minder vaak gevolgd door een complete verandering van het leven van deze kinderen. Zij 
blijven veelal bij hun moeder wonen die de draad na een tijdje wel weet op te pakken, mits 
zij niet hoeft te werken om de kost te verdienen. Maar ook zonder bijkomend trauma is 
het verlies van een ouder een moeilijk te verwerken ervaring. Eén vrouw vertelt dat haar 
vader toen zij tien jaar was na drie jaar ziekte is overleden en sindsdien “werd haar leven 
grijs”. (Vm 85). 

Bijzonder traumatiserend is het verlies van beide ouders. Voor één patiënte gebeurde 
dit toen zij negen jaar was en haar beide ouders omkwamen bij een auto-ongeluk. Zij 
werd daarna met een zusje in huis genomen door een oom en tante over wie zij wel met 
genegenheid spreekt, maar haar jonge anderhalf jaar oude broertje moest zij missen, die 
kwam bij een ander familielid terecht. Zij leefde vanaf die tijd met het gevoel dankbaar 
te moeten zijn en geen extra aandacht te mogen vragen. Veelbetekenend is dan ook haar 
sprookjeswens: 

Ik wilde astronaut worden. Ik vond science fiction fantastisch, al vanaf mijn 5e jaar. 
Het lijkt me wel leuk om los van de moederplaneet te zijn. Als je naar de hemel kijkt 
en je dan voorstelt dat daar misschien toch nog leven is. (Vm 91). 

De andere patiënt die een dergelijk verlies in zijn vroege jeugd heeft moeten incasseren 
is een man wiens moeder kort na zijn geboorte in het kraambed overleed en wiens vader 
zes jaar later zelfmoord pleegde. Hij werd verder opgevoed door een ongetrouwde, wat 
geïsoleerde en wereldvreemde tante. Over zijn leven met deze tante vermeldt het verslag: 

Mannen heb ik er nooit gezien, behalve de dominee. (…) Mijn stiefmoeder en haar 
ongetrouwde zuster hadden wel onderling contact. We gingen er regelmatig logeren, 
voelde me een kind tussen twee vrouwen (zoals Vestdijk dus). Bij hoogtijdagen, Kerst, 
nieuwjaar en Pasen waren we met z’n drieën, tot en met de middelbare schoolperiode. 
(…) Twee ongenietbare theedrinkende tantes met de Telegraaf en de Margriet waar-
mee ze de wereld doornamen, zonder van die wereldkaas gegeten te hebben. 
(Mm 81) 
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‘Depression runs in families’ is een welbekend gegeven voor onderzoekers (Hammen 1991) 
en ook dit is terug te vinden in de dossiers. Analytici beginnen de gesprekken met een 
korte inventarisatie van de psychische en fysieke aandoeningen die bij familieleden (groot-
ouders, ooms en tantes) voorkomen. In de verhalen verderop over de gezinsachtergronden 
komen depressies, zenuwinzinkingen, verslavingen en psychoses van ouders, broers en 
zussen aan de orde. Ernstige psychische problemen bij deze directe gezinsleden komen 
voor in 32 dossiers (27 procent). Het meest genoemd (in 20 dossiers, 17 procent) worden 
dergelijke problemen bij de eigen ouders: moeder kon het leven niet aan, had neerslach-
tige perioden, was depressief sinds de geboorte van haar kind en pleegde zes jaar later 
zelfmoord, was zwaar neurotisch en daarvoor ook opgenomen geweest, medicijnverslaafd, 
psychotisch. Ook vaders zijn depressief of manisch depressief, soms psychotisch en ook bij 
hen komt zelfmoord voor. Iets minder (in 12 dossiers, 10 procent) zijn het de eigen broers 
en zussen die ernstige psychische problemen hebben: depressief, schizofreen, verslaafd aan 
cocaïne of aan gokken, een zwerver. De ernstige psychische problemen van de eigen 
gezinsleden kunnen diepe sporen na laten in de levens van deze kinderen. Een 28-jarige 
student zegt dat de kern van zijn problematiek hieruit voortkomt: 

“Ik zit met een vader die sinds zijn 30ste doodongelukkig is, dat heeft neerslag op 
het hele gezin.” (Mv 98). Een wat jongere studente zegt iets dergelijks over haar zus: “al-
lergrootste oorzaak is dat mijn ouder zusje schizofreen is, angstig idee, dat het bij jezelf 
ook zo zou zijn, herken je dan dingen in” (Vv 68). Maar ook het besef dat de depressieve 
gevoelens waar de patiënten nu mee kampen in verhevigde vorm bij verderaf staande fa-
milieleden in eerdere generaties speelden, kan hen bezorgd maken. Deze studente vertelde 
over twee oma’s die depressief waren; het verdere gesprek wordt als volgt weergegeven:

Veel vrouwen dichtbij die depressief en ongelukkig zijn; wat betekent dat voor jou?

Ik vergelijk mezelf veel met oma; zij is het prototype van slecht. Ik weet dat het onzin 
is, maar op een bepaalde manier voel ik me ook wel eens kwaadaardig, dan denk ik 
direct aan haar. Ook de neiging om in bed te willen kruipen. Ik ben vaak bang dat Pa 
me een soort oma vindt. Ik ben er wel mee bezig wat ik heb meegekregen, de slechte 
dingen in mezelf, die probeer ik terug te vinden. Ik  houd juist heel veel van mijn 
andere oma, maar die is ook heel moeilijk. (Vv 98)

Een familiaire neiging tot depressies hoeft niet erfelijk te zijn; een eventuele erfelijke fac-
tor is meestal niet te scheiden van sociale beïnvloeding. 

Seksueel geweld en incest zijn eveneens traumatische ervaringen die tot aan de jaren 
negentig niet van het toneel verdwijnen. Het komt tweemaal in alle decennia voor in de 
verslagen, maar niet meer in de jaren negentig. De slachtoffers zijn allen vrouw, acht in to-
taal. Incest komt wel vaker ter sprake, alleen dan is niet patiënt zelf het slachtoffer daarvan 
geweest, maar een zus.9 De verhalen hierover variëren in ernst van iemand die tussen haar 
veertiende en haar achttiende jaar tijdens haar verblijf in een Jappenkamp om een onbe-
nulligheid in de gevangenis heeft gezeten en daar herhaaldelijk door de bewakers werd 
verkracht, tot iemand die op haar veertiende eenmalig door haar twintig jaar oudere broer 
seksueel werd lastig gevallen toen zij op zijn kind paste. Dit zegt niet altijd zoveel over de 

9 Van dit onderwerp zijn overigens alle genoemde voorvallen in dit overzicht opgenomen, ook de enkeling 
waarbij het in het verslag alleen maar heel terloops wordt genoemd. 
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impact die het op deze patiënten heeft gehad. Van de één kan vrij terloops vermeld wor-
den dat zij in haar studietijd tot zevenmaal verkracht is door de vader van een vriendin-
netje, tot zij eindelijk krachtig genoeg van zich af kon bijten en het stopte. Van de ander 
wordt vermeld: “Alles komt hierdoor, dat ik geschrokken ben met 7 jaar van een Engelse 
soldaat, die mij zijn schaamdeel liet vastpakken. Heb ik verder contact vermeden, ook met 
jongens, voel me overal buiten staan, daardoor ook dat gevoel van vreemdheid.” (Vv 60) of 
weer een ander die zegt dat zij de incestueuze aanrandingen door een oom en een zwager 
op haar zevende of achtste jaar haar levenlang als een grote schaamte ervaart, “het was een 
steen geworden, die ik steeds meesleepte ...” (Vv 64) Het is duidelijk dat jonge leeftijd en 
grote onmacht een dergelijke ervaring tot een meer traumatische maken. 

Het meemaken van een ernstig (verkeers-)ongeluk of een ziekte die de jeugd tekent is 
evenmin een tijdgebonden probleem. Op zich is ook hier weer niet de gebeurtenis op 
zich die uitmaakt of het een ingrijpend life-event is, maar de manier waarop het psychisch 
verwerkt is. Er zijn heel veel ziektes, aandoeningen, operaties geweest die weliswaar in 
het indicatie-onderzoeksverslag worden vermeld, maar geen verdergaande emotionele 
 betekenis in het leven lijken in te nemen. Hier zijn alleen de ziektes, gebreken of operaties 
opgenomen die het leven van de betrokkene ingrijpend hebben beïnvloed. Dit komt in 
totaal achttienmaal voor, min of meer gelijk verdeeld over de vijf decennia. De ernstige 
ziektes waaraan mensen langdurig lijden zijn astma of astmatische bronchitis, tbc, reuma, 
stotteren, hersenvliesontsteking, epilepsie, kinderverlamming en langdurige hoofdpijn. Dit 
laatste komt wel vaker voor zonder dat het tot een groot probleem uitgroeit, maar in 
één geval houden patiënte en haar ouders elkaar angstig vast in de vrees dat het hersen-
tumor is. Het blijkt uiteindelijk iets heel onschuldigs te zijn, maar de patiënte vertelt dat 
zij maanden geleefd heeft met het idee dood te gaan. Daarna, zo wordt vermeld, “heeft 
zij zichzelf nooit meer echt thuis gevoeld” (Vm 86). De meest genoemde ziekte is astma; 
het is een chronische aandoening die een kind jarenlang in zijn greep kan houden. De 
benauwdheid aanvallen kunnen veel angsten oproepen en het kuren in Zwitserland of in 
de duinen in Nederland betekende altijd langdurig van huis zijn:

Van belang in het leven van patiënte is het frekwente verblijf in Zwitserland van 
haar tweede tot achtste levensjaar, zeker één keer per jaar twee maanden. De vroegste 
jeugdherinneringen gaan ook in die richting. Ik vond het niet zo leuk. Moeder die 
wegging. Als ze me wegbracht, bleef ze wel een paar dagen. Later heeft ze me weleens 
verteld dat ze over een muur keek en me zag krijsen. Ze heeft ook wel de huisdok-
ter in Nederland gebeld die tegen haar zei: u moet hard zijn en terug komen. (…) 
Ik had vreselijk heimwee, ik herinner me nog dat ik eenmaal een grote reep chocola 
voor mijn ouders kocht toen ze op bezoek kwamen. Ik dacht toen: als ik ze nu maar 
die reep chocola geef, dan begrijpen ze wel dat ik het hier niet prettig heb. Ik kreeg 
namelijk van het echtpaar te horen dat ik over heimwee niet met mijn ouders mocht 
praten. (Vv 83)

Driemaal heeft iemand als kind of puber een ernstig ongeluk meegemaakt in het verkeer 
of bij het sporten. Triest is ook het verhaal van een jongen die als kind diverse naar huidige 
inzichten overbodige en belastende medische behandelingen heeft ondergaan. Hierdoor 
heeft hij jarenlang met hoge schoenen en beugels moeten lopen en mocht hij niet mee-
doen met zwemmen, gymnastiek, werkweek en schoolreisjes. (Mm 81). Ook andere in-
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grijpende operaties komen af en toe voor (aan hersenen, aan hazenlip en kaak). 
Ouders die hun relatie door middel van een echtscheiding beëindigen komen in alle 

decennia ongeveer evenveel voor, elfmaal in totaal. Soms (tweemaal) zijn de ouders al 
gescheiden voor de geboorte van de patiënt of gebeurt dit als deze nog heel jong is. In de 
meeste gevallen is de echtscheiding part of the problem, omdat patiënten hun vader moeten 
missen of zelfs nooit gekend hebben (het zijn op twee na altijd de vaders die vertrekken), 
tweemaal is de scheiding  part of the solution (bij een gewelddadige vader). Het spreekt 
voor zich dat aan de scheiding een weinig harmonische situatie voorafging, maar ook het 
vervolg was moeilijk. Voor drie patiënten betekende dat een wisselend parcours van kost-
scholen en pleeggezinnen. Eén van hen, een jongen die voorafgaand aan de scheiding van 
zijn tweede tot zijn vijfde jaar met zijn moeder en een jonger broertje in een Jappenkamp 
heeft gezeten, vertelt: “vanaf toen [ de scheiding – J.W.]  voelde ik me definitief door 
mijn moeder verlaten”  (Mm 62). Maar ook als zij bij één van hun ouders bleven wonen, 
konden zij het leven met slechts één getroebleerde ouder zwaar vinden: schaamte voelend 
over wat er gebeurd was en over de inherente materiële achteruitgang, lijdend onder het 
tekort aan aandacht door een emotioneel of professioneel gepreoccupeerde moeder of 
gewoon onder het gemis aan hun vader. 

Het is wellicht verbazend dat het aantal echtscheidingen bij de ouders van de patiën-
ten uit mijn onderzoek ongeveer gelijk blijft in de loop der jaren, terwijl het echtschei-
dingspercentage onder de bevolking in het algemeen vanaf 1970 tot 1985 sterk stijgt en 
daarna op dat hoge niveau ongeveer constant blijft (CBS Statline 2009). Het is van belang 
te bedenken dat het hier gaat over de echtscheiding van de ouders van de patiënten en die 
scheidingen vonden veelal één à twee decennia eerder plaats dan de gesprekken daarover 
op het NPI. De periode waarover de echtscheidingen in de verhalen van de patiënten 
zich uitstrekken loopt van 1927 tot 1983. De sterke stijging tussen 1970 en 1985 wordt 
niet weerspiegeld in de patiëntenverhalen. In ieder geval is het voor de hier bestudeerde 
patiënten niet zo dat het opgroeien als kind van gescheiden ouders beschouwd kan wor-
den als de moderne manier van ongelukkig zijn, nadat het maatschappelijk geweld van 
het toneel is verdwenen. Het is duidelijk, zoals ook aangegeven staat in hoofdstuk 8 over 
de Methodologische verantwoording, dat de groep patiënten die in de dossiers beschreven 
staat geen representatieve afspiegeling vormt van de Nederlandse bevolking.  

Problemen die toenemen: chronisch tekort
Het is ingewikkelder om al die andere levensverhalen weer te geven waarin zich geen 

traumatische gebeurtenis voordeed zoals de dood van één van de ouders,  huiselijk geweld 
of een ernstige ziekte, maar waarin het emotioneel klimaat in het gezin van herkomst 
toch als schraal werd ervaren. Deze verhalen lopen erg uiteen. Wat deze verhalen gemeen 
hebben is dat zij gaan over het gevoel als kind chronisch te weinig individuele aandacht te 
hebben gekregen. Dit kan het geval zijn bij mensen waarvan de ouders te veel opgingen 
in hun eigen problematiek (zoals oorlogservaringen, rouw of depressie) of hun werk (bij-
voorbeeld als er een winkel aan huis was of als beide ouders een veeleisend beroep hadden: 
artsen met name, of dominees), of als alle aandacht uitging naar een problematisch broertje 
of zusje. Ook het opgroeien in een te groot gezin waarin voor de kinderen volgens de 
patiënten onvoldoende individuele aandacht was, evenals opgroeien in een gezin waarin 
de ouders een slechte onderlinge relatie hadden, al dan niet gevolgd door een echtschei-
ding, kan voor kinderen een fundamenteel gevoel van tekort te zijn gekomen met zich 



213

Depressieverhalen en levensgeschiedenissen

meebrengen. Het langdurig gepest of gemeden te zijn door leeftijdgenoten kan iemand 
eveneens het gevoel van een levenslang gemis bezorgen. 

De verhalen zijn erg verschillend; een vrij willekeurig voorbeeld is het verhaal van 
deze 25-jarige student uit de jaren zeventig: hij heeft een al jaren slepende relatie met een 
meisje, heeft af en toe paniekaanvallen, voelt zich minderwaardig vanwege zijn uiterlijk, 
lijdt onder eenzaamheid en depressieve gevoelens en inmiddels stagneert ook de studie. 
Hij is als jongste van vijf broers opgegroeid in een arbeidersgezin met een vader die al 
heel lang invalide was, regelmatig geopereerd moest worden en in de ervaring van zijn 
zoon liefdeloos, eigenwijs en koppig was. Zijn moeder was fysiek en geestelijk niet sterk 
en daarbij erg streng. (Mv 73) 

Deze treurige jeugdverhalen zonder manifest trauma komen in alle decennia voor, 
maar in de jaren vijftig en zestig het minst en in de jaren negentig het meest: het neemt 
toe van gemiddeld drie of vier in de jaren vijftig en zestig naar gemiddeld tien in de jaren 
zeventig, tachtig en negentig. Hiermee neemt deze categorie een wat andere positie in 
de diachronie in: de chronische problemen zijn een voortdurend en tevens toenemend 
verschijnsel. 

Onproblematische jeugd
Er zijn ook mensen die met depressieve klachten bij het NPI komen en geen treurig 

stemmende verhalen vertellen over hun jeugd. Bij elkaar zijn dit er vijftien, min of meer 
gelijk verdeeld over de decennia, evenveel mannen als vrouwen (acht mannen en zeven 
vrouwen). Zij beschrijven hun ouders in neutrale of positieve termen, de gezinssfeer was 
overwegend goed en er deden zich geen ontwrichtende gebeurtenissen voor. Een patiënte 
markeert als het begin van haar problemen het moment dat haar verloofde vlak voor de 
huwelijksdatum de relatie plotseling verbrak. Zij bleef alleen achter in haar net gekochte 
en nog niet ingerichte flat. Over haar jeugd vertelt ze: “Als ik aan mijn jeugd denk schijnt 
altijd de zon” (Vm 69). Ook kan het bijvoorbeeld gaan om een jongere man die zich niet 
van thuis kan losmaken, hij is bang zijn vader teleur te stellen en durft zijn leven nauwe-
lijks in eigen hand te nemen (Mm 99). Een paar maal speelt het probleem van een grote 
milieukloof tussen het gezin waarin patiënten zijn opgegroeid en de studentenwereld, 
zonder dat het ‘vroeger thuis’ nu slecht of ongezellig was. Sommigen voelden zich in het 
gezin van vroeger een beetje een buitenbeentje, vanwege hun academische belangstelling 
of een zich geleidelijk duidelijker manifesterende homoseksuele geaardheid, maar zonder 
dat zij het gevoel hadden daardoor achtergesteld te zijn. Wat deze verhalen gemeen heb-
ben, is het accent op de problemen die zich in hun volwassen leven voordoen, die vaak 
beginnen na een soms al jaren geleden verbroken relatie of zich voordoen in een relatie 
waarin er van alles niet goed gaat. 

Een ander voorbeeld is het verhaal van 25-jarige elektrotechnicus die vertelt opge-
groeid te zijn in een onderwijzersgezin waarvan de ouders zich sterk voor de kinderen 
inzetten en van wie hij veel hield. Hij leefde zich uit in sport, maar liep daar de nodige 
blessures op waardoor hij dat tot zijn grote spijt niet meer kon doen. Hij kreeg daarna te-
gen het einde van zijn middelbareschooltijd steeds meer last van depressieve gevoelens die 
hij zelf in verband brengt met grote schaamte over onanie. Dit speelt hem nu vooral parten 
in zijn relaties met meisjes. Door een kringloop van schaamte, transpireren en blozen durft 
hij geen hechtere relatie meer aan te gaan en vraagt zich vertwijfeld af of hij gedoemd 
is altijd alleen te blijven: “Gevoel heb: ik ga mislukken. Ik wil graag trouwen. Angst dat 
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depressiviteit iemand dit niet aan kan doen - of niemand kan krijgen. Dus door depressie 
niet geschikt ben om te gaan trouwen.” (Mv 1966).

Deze verhalen gaan niet over een manifest ongelukkige jeugd. Het is voor de vertel-
lers eerder zo dat tegenvallers in hun volwassen leven hen in een depressie doen belanden, 
een depressie die zij soms al wel langere tijd voelden sluimeren. 

11.8 Depressie: een verhaal van alle tijden?

In deze laatste paragraaf wordt bij wijze van samenvatting de onderzoeksvraag die 
in dit hoofdstuk centraal staat nog eens kort beantwoord. De vraag luidt: Wat staat er in 
de door analytici geschreven verslagen van het indicatie-onderzoek over de verhalen die 
patiënten over hun depressieve ervaringen vertellen en over de biografische achtergrond 
van deze verhalen? Wat verandert hierin in de loop van de onderzochte periode en zijn er 
genderverschillen aan te wijzen? 

Depressieverhalen
Over de depressieverhalen valt in het algemeen te zeggen dat het verhalen zijn van 

mensen die op grond van opleiding, beroep of eerdere psychotherapeutische ervaringen 
geleerd hebben om hun problemen op de juiste wijze te formuleren. De problemen heb-
ben voor de meeste patiënten een lange voorgeschiedenis en voor bijna iedereen liggen 
deze problemen op het sociale vlak. Als er in de dossiers wordt vermeld wat patiënten op 
het moment van het indicatie-onderzoek zelf denken over de oorzaken van hun proble-
men, dan zoekt het overgrote deel van hen dat in het eigen karakter of in slechte jeugder-
varingen. Dit betekent dat hun depressiviteit volgens hen diep zit, ver teruggaat en zich op 
vrijwel al hun levensdomeinen manifesteert.

De beschrijvingen van de depressieve klachten door deze patiënten (in de weergave 
daarvan door de analytici) vertonen grote overeenkomsten. Het zijn verhalen die ook in 
de Europese romanliteratuur van de negentiende en twintigste eeuw zijn terug te vin-
den, zoals in ‘Oblomov’, ‘La nausée’ en ‘The bell jar’, drie romans over het menselijk tekort. 
Dit lijken verhalen van alle tijden. De verhalen van de patiënten bevatten allemaal wel 
een variatie op de thema’s van de hardnekkige moedeloosheid, matheid, vermoeidheid, 
minderwaardigheid, eenzaamheid en angst. Hun verhalen raken hiermee weliswaar aan 
literaire vertolkingen van het menselijk tekort, maar gaan daar toch aan voorbij of mis-
schien aan vooraf. Hun gevoelens zijn niet te typeren als het contemplatieve pessimisme 
van de toeschouwer of de zelfverkozen eenzaamheid van de existentialist. De patiën-
ten uit dit onderzoeken kunnen en willen zich er niet bij neerleggen dat hun leven zo 
moeizaam verloopt, zij hopen nog op verbetering en kunnen daarvoor aankloppen bij 
het NPI. En juist dit maakt dat deze depressieve gevoelens niet van alle tijden zijn. Het 
zijn de problematische gevoelens waarvoor een goed verbaliserende, hoogopgeleide groep 
mensen, gesteund door de faciliteiten van een uitdijende verzorgingsstaat, gehoor vindt 
bij professionele hulpverleners die deze klachten willen duiden en in een beter leefbaar 
verhaal willen invlechten. Zodra er een betaalbare remedie (zoals een psychotherapeuti-
sche behandeling) bestaat, wordt het daarmee te verhelpen leed meer dan voorheen als 
onverdraaglijk ervaren. De normen voor wat aanvaardbaar leed is, verschuiven daardoor en 
depressie wordt sterker ervaren als een probleem waarvoor je zelf een oplossing kunt en 
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later ook moet zoeken (Dehue 2008). In de hier bestudeerde depressieverhalen verandert 
er weinig en ook de genderverschillen zijn gering. De jaren negentig nemen echter een 
iets afwijkende positie in: in die periode treffen we relatief meer verhalen aan van zichzelf 
respecterende, ambitieuze, perfectionistische vrouwen die lijden onder een gevoel van te-
kort schieten, onder een gebrek aan erkenning en regulering. In de eerdere decennia zijn 
de depressieverhalen van vrouwen en iets meer zelfs nog die van mannen sterker gekleurd 
door het lijden onder gebrek aan verbondenheid. 

Levensverhalen
Sterker dan bij de beschrijvingen van de depressieve klachten zijn er veranderingen 

opgetreden in de levensverhalen van deze patiënten. Zichtbaar is hoe de tijd zijn sporen 
heeft nagelaten in de verhalen van de achtereenvolgende generaties patiënten. De meer 
traumatische levensverhalen van patiënten die in de jaren vijftig en zestig en zeventig tus-
sen de twintig en veertig jaar oud zijn, maken geleidelijk plaats voor verhalen waarin meer 
sprake is van een gevoel van chronisch tekort gekomen zijn. Traumatisering door direct 
en indirect ervaren maatschappelijk geweld verdwijnt geleidelijk uit de verhalen, evenals 
armoede, weeshuizen en genderproblematiek. Er is daarnaast in alle decennia een min of 
meer constante stroom levensverhalen waarin niet-tijdgebonden, meer familiaire proble-
men en trauma’s de revue passeren: huiselijk en seksueel geweld, vroeg verlies van één of 
beide ouders, ernstige ziekten of ongelukken, ernstige psychische problemen bij naaste 
familieleden en echtscheiding van de ouders. Tevens neemt het aantal verhalen toe waarin 
geen sprake is van een aanwijsbaar trauma of probleem, maar wel van een langdurig schraal 
emotioneel klimaat waarin kinderen aandacht, begrip en affectie tekort komen. 

De levensverhalen van mannen en vrouwen verschillen in twee opzichten duidelijk 
van elkaar: 1) verhalen over seksueel geweld en incest komen alleen voor in de vrouwen-
dossiers; en 2) jongens die van hun ouders (vooral van hun moeder) een meisje hadden 
moeten zijn, ondervinden daarvan meer leed dan meisjes van vaders die liever een zoon 
hadden gehad. Jongens die enige jaren als een meisje worden gekleed en opgevoed staan 
daarmee sociaal ten opzichte van hun leeftijdsgenoten apart, terwijl het voor meisjes veel 
normaler is om beknot te worden in hun ontplooiingsmogelijkheden, iets wat hen als kind 
en puber sociaal gezien niet isoleert. 

Depressie manifesteert zich in deze verhalen vooral als sociaal onbehagen. Men lijdt 
onder een tekort aan verbondenheid met of erkenning door anderen, of soms onder een 
zekere grenzeloosheid, een gebrek aan regulering van buiten die dicht aanligt tegen een 
gebrek aan erkenning. De depressieverhalen uit dit onderzoek maken duidelijk dat on-
danks enkele fluctuaties naar gender en naar tijd het sociaal buitengesloten, afgewezen of 
niet erkend voelen voor velen de kern is van hun problemen die zij presenteerden. 





Door de ogen van analytici: 
 samenvatting en conclusies  

Het indicatie-onderzoek is afgerond, het toneel is verlaten. Analytici en patiënten 
tonen buiten de spreekkamer weer één van hun vele andere gezichten. Patiënten 

hebben in die spreekkamer zichzelf, hun depressieve gevoelens en hun leven op een be-
paalde manier kunnen tonen. Analytici hebben hun versie van deze verhalen opgeschre-
ven in een verslag voor hun collega’s met het doel een diagnose en een behandelindicatie 
te stellen. Via de verslagen die de analytici maakten van wat er zich afspeelde in hun 
spreekkamer hebben we een beeld gekregen van de voorstellingen daar. We zagen door 
hun ogen wat patiënten vertelden en op welke manier zij dat deden. 

In dit hoofdstuk wordt een samenvatting gegeven van de bevindingen die in de 
hoofdstukken 5 tot en met 11 over de analyse van de patiëntendossiers worden beschre-
ven. Deze bevindingen kwamen tot stand door middel van een kwalitatief-interpretatie-
ve inhoudsanalyse, waar mogelijk ondersteund door kwantitatieve analyses. Nu kan de 
hoofdvraag worden beantwoord en die luidt: Welke presentatie- en interpretatieprocessen 
spelen zich af tijdens de onderzoeksgesprekken tussen psychoanalytici en mensen die hulp 
zoeken voor (onder meer) hun depressieve klachten? Welke genderpatronen zijn hier 
eventueel in te herkennen en welke veranderingen tekenen zich hierin af in de tweede 

12
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helft van de twintigste eeuw? Hoe kunnen we deze processen, patronen en veranderingen 
daarin begrijpen en verklaren? 

Om deze vragen te kunnen beantwoorden, wordt eerst het theoretisch perspectief 
nog even aangestipt van waaruit deze cliënt-therapeutgesprekken zijn onderzocht (§ 12.1). 
Vervolgens worden de situatie waarin deze gesprekken plaatsvonden en de betrokken 
actoren aan de hand van enkele algemene kenmerken kort getypeerd, evenals de verande-
ringen die daarin gedurende de tweede helft van de vorige eeuw plaatsvonden (§ 12.2). 
De subjectieve blik van de analytici krijgt apart aandacht in § 12.3. Daarna worden de 
lijnen van het gepresenteerde zelfbeeld, de depressieverhalen en de levensverhalen samen-
genomen (§ 12.4) en in een historisch-sociologisch kader geplaatst (§ 12.5), waarna in 
een slotparagraaf conclusies worden getrokken (§ 12.6). De laatste vier paragrafen leveren 
gezamenlijk het antwoord op de hoofdvraag van dit onderzoek. 

12.1 Theoretisch perspectief

De verslagen die analytici van deze gesprekken maakten zijn in dit onderzoek geana-
lyseerd vanuit het symbolisch interactionistisch perspectief van met name Erving Goffman 
en Thomas Scheff. Dit sociologisch perspectief wijst op de grote invloed die de situatie 
heeft op wat mensen vertellen en hoe zij dat doen. Dat betekent dat de in deze versla-
gen opgenomen verhalen zijn opgevat als strategische zelfpresentaties en tevens als een 
gezamenlijke prestatie van patiënten en analytici. Wat patiënten zeggen en hoe zij dat 
doen (in de weergave daarvan door analytici) wordt dan ook gezien als manieren om 
het eigen gezicht te redden in een situatie waarin zij de taak hebben om juist de minder 
glorieuze kant daarvan te tonen. Het getoonde zelf (face, character) van de patiënten wordt 
gezien als het effect van de gesprekssituatie, de daarin door hen veronderstelde heersende 
waarden en normen voor hoe men zich in een dergelijke situatie gedraagt en hun wens 
om beschouwd te worden als iemand die voor hulp in aanmerking komt. Het verslag 
dat analytici hiervan maken, kan tegelijkertijd worden gezien als hún zelfpresentatie als 
bekwaam psychoanalytisch onderzoeker en duider ten opzichte van de vaak meer erva-
ren collega’s uit het stafberaad. Vanuit dit theoretisch perspectief wordt de blik gericht 
op de manier waarop aan de problematisch neerslachtige gevoelens en gedachten van de 
cliënten door beide partijen tijdens het indicatie-onderzoek sociaal vorm wordt gegeven. 
Anders dan in het meeste symbolisch interactionistische onderzoek gebruikelijk is, heeft 
de historische dimensie in dit onderzoek wel aandacht gekregen: de zelfpresentaties van 
de patiënten zoals weergegeven door de analytici zijn in een chronologisch perspectief 
geplaatst over de periode van 1954 tot 2000, waardoor uitspraken kunnen worden gedaan 
over veranderingen en constanten. Ook de persoonlijke levensgeschiedenissen van de cli-
enten zijn bij de analyse betrokken. Tevens is voortdurend gezocht naar genderpatronen, 
waardoor ook uitspraken mogelijk zijn over genderverschillen en –overeenkomsten. Het 
begrip ‘zelfpresentatie’ wordt hier in een brede betekenis gebruikt, als de manier waarop 
cliënten zichzelf met inbegrip van hun problemen en hun levensgeschiedenis presenteren. 
Hierbinnen vormt de beschrijving van het eigen karakter, het eigen zelfbeeld een apart te 
onderscheiden aspect. De zelfpresentatie van analytici heeft hier alleen de vorm van het 
verslag zoals dat voorgelegd wordt aan het stafberaad. 
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12.2 De situatie en de actoren

De interpretatie- en presentatieprocessen die hier zijn bestudeerd spelen zich af in de 
situatie van een bijzonder selectiegesprek: een reeks gesprekken waarin wordt nagegaan 
of iemand geschikt is voor een psychoanalytische behandeling. De cliënten weten niet 
precies waarop zij worden beoordeeld en de analytici laten hen daarover bewust in het 
vage. De cliënten waarvan in dit onderzoek de dossiers zijn bestudeerd vragen om hulp 
bij hun als problematisch ervaren somberheid, eenzaamheid, vermoeidheid, besluiteloos-
heid en angst. Zij leggen zich niet neer bij de onontkoombaarheid van dit alles en hopen 
dat er met hulp van het NPI verbetering mogelijk is. Het vragen om hulp vindt plaats op 
een moment in hun leven dat zij inzien dat ze er zelf of met hun familie of vrienden niet 
meer uitkomen. In deze gesprekken waarin zij nog geen hulp krijgen, maar waarin zij wel 
zichzelf, hun problemen en hun levensverhaal presenteren, moeten zij dus een ongebrui-
kelijke taak volbrengen: zij moeten laten zien wat zij niet kunnen, wat er mis ging, wat er 
altijd al ontbrak. Zij moeten, in de woorden van De Swaan (1979), een “fragmentarische 
negatieve biografie” presenteren.

De cliëntèle van het NPI bestaat van meet af aan uit een relatief hoogopgeleide groep 
met een gemiddelde leeftijd van rond de dertig jaar. Overigens is het opleidingsniveau in 
de loop van de onderzochte periode nog verder toegenomen. Met het ontstaan van een 
systeem van collectieve vergoedingen voor psychotherapeutische hulp in 1965 neemt de 
toestroom van cliënten tot 1980 sterk toe, blijft daarna min of meer stabiel, maar vertoont 
aan het eind van de jaren negentig een meer fluctuerend beeld. Het zijn in eerste instantie 
vooral de studenten uit het hoger en wetenschappelijk onderwijs die hiervan profiteren, 
maar in de latere decennia neemt hun aantal relatief af ten gunste van de gemiddeld iets 
oudere afgestudeerde academici en andere hoogopgeleide professionals. Voor dit onder-
zoek zijn alleen de dossiers bestudeerd van cliënten die op grond van het eerste spreek-
uurgesprek in aanmerking komen voor een nader onderzoek naar hun geschiktheid voor 
een psychoanalytische behandeling. Dat betekent dat de hier bestudeerde 118 dossiers een 
selectie vormen van de grote groep die zich voor het eerst aanmeldt bij het NPI en dit 
betreft een selectie van de meer verbaal en introspectief begaafden onder hen. In de loop 
van de tijd zijn van deze groep steeds meer cliënten op de hoogte van de gang van zaken 
tijdens dit soort gesprekken, op grond van eerdere therapeutische ervaringen of omdat zij 
qua opleiding of beroep dicht in de buurt komen van dat van de psychoanalytici. Ruim 
70 procent van de hier indirect bestudeerde patiënten uit de jaren negentig heeft eerder 
therapie gehad, tegen 36 procent in de jaren vijftig. In de jaren tachtig en negentig is zelfs 
bijna 20 procent van de patiënten zelf psychotherapeut, klinisch psycholoog of psychiater 
in opleiding. 

Hun gesprekspartners, de psychoanalytici, laten in deze gesprekken veel minder van 
zichzelf zien. Zij presenteren zich daar in een professionele rol en creëren de situatie 
waarin cliënten worden uitgenodigd die negatieve biografie te tonen. Zij hebben daarmee 
een grote invloed op het gesprek: zij bepalen de plaats, de duur, de setting, de vragen en 
de sfeer. Ondertussen maken zij aantekeningen die zij achteraf uitwerken tot een verslag. 
Hun professionele rol in deze gesprekken is die van de onderzoeker, niet die van de hulp-
verlener. Zij geven nog geen therapie, zij proberen zich in deze gesprekken al luisterend, 
observerend en interpreterend een beeld te vormen van de persoonlijkheid van de patiënt 
tegenover hen. Zij stellen de vragen, de cliënten geven de antwoorden. 
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De gesprekken vinden plaats in de spreekkamers van analytici die verbonden zijn aan het 
NPI, thuis of op het instituut. Cliënten en analytici zitten tegenover elkaar, de gesprek-
ken duren ongeveer drie kwartier en meestal zijn drie of vier gesprekken nodig. De ge-
hele procedure vanaf het eerste spreekuurgesprek tot het uiteindelijke afsluitende gesprek 
waarin de patiënt het behandeladvies krijgt voorgelegd, duurt meestal een half jaar.  

Gedurende de vijftig jaar waarover hier informatie is verzameld is hierin nauwelijks 
iets veranderd. Ook de onderwerpen die analytici in deze gesprekken aan de orde stellen, 
zijn hetzelfde gebleven: de aanmeldingsklachten en de psychoseksuele identiteit in de con-
text van de levensgeschiedenis en de relatie met de belangrijkste familieleden, vrienden 
en partners. Wel verandert de manier van verslaglegging: die raakt in toenemende mate 
geprotocolleerd. De analytici als groep zijn in deze periode ook veranderd: de medisch-
psychiatrisch opgeleide zenuwartsen verdwijnen geleidelijk en maken plaats voor klinisch 
psychologen. Hun theoretische en methodische bagage ontwikkelt zich eveneens. Vanaf de 
jaren zeventig wordt de orthodox freudiaanse lijn steeds meer losgelaten en verschuift de 
aandacht van de veronderstelde stadia van psychoseksuele ontwikkeling en de driftenleer 
naar de vroege moeder-kindverhouding en de intra- zowel als interpersoonlijke processen 
die daarin plaatsvinden. Ook over de relatie tussen analyticus en patiënt ontstaan andere 
denkbeelden. Het interpersoonlijke veld tussen cliënt en therapeut wordt belangrijker, aan 
de kwaliteit van de arts-patiëntrelatie wordt meer belang toegekend. Hieruit spreekt onder 
meer een toename van de macht van de patiënt, een ontwikkeling die uiteindelijk ook in 
1995 leidt tot de invoering van het recht van patiënten op inzage in hun eigen dossier. 

12.3 De subjectieve blik 

De beschrijvingen die analytici van de mannelijke en vrouwelijke patiënten in de als 
‘subjectieve indrukken’ aangemerkte passages in het verslag geven, vertonen grote over-
eenkomsten, al zijn er ook enkele betekenisvolle verschillen. Patiënten die er beter in 
slagen om hun problemen niet aanklagend, niet volledig overweldigd door de problema-
tiek en wel vanuit een besef dat de problemen deels uit henzelf voortkomen te presente-
ren, roepen bij analytici meer positieve gevoelens op. Deze patiënten worden met meer 
begrip voor hun moeilijkheden beschreven, de wederzijdse attunement is hier beter. Dat 
is met vrouwelijke patiënten iets vaker het geval dan met mannelijke. Als mannelijke pa-
tiënten negatieve gevoelens oproepen dat is dat een gevoel van irritatie bij vrouwelijke 
analytici en een gevoel van verveling bij mannelijke. Vrouwen kunnen zich, als zij om 
hulp vragen, van meer genderscripts bedienen dan mannen: een ietwat kinderlijke of 
zelfs een licht verleidende opstelling zijn dan acceptabel. Voor mannen is het acceptabele 
gedragsrepertoire beperkter, zij worden eerder dan vrouwen als te passief, te afhankelijk 
of te emotioneel beschreven met de bijbehorende tegenoverdrachtsgevoelens van irritatie 
of verveling. Mannen blijven in het algemeen wat terughoudender in hun opstelling in 
deze gesprekken. Het nagaan of iemand geschikt is voor een psychoanalytische behande-
ling verloopt mede via de emotionele antenne van de analytici: patiënten die positieve 
gevoelens oproepen vanwege de ontstane attunement worden meer geschikt bevonden. De 
psychoanalytische begrippen overdracht en tegenoverdracht zijn verwant aan het symbo-
lisch interactionistische begrip attunement: het zijn gevoelens en gedachten die opgeroepen 
worden door pogingen van patiënten om een begripvolle houding bij de analytici op te 
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roepen en door pogingen van analytici om de patiënten te begrijpen.
In deze beschrijvingen die analytici van de patiënten geven, zien we de veranderin-

gen weerspiegeld die zich in de maatschappij en in de psychoanalytische wereld voordoen: 
de beschrijvingen van het uiterlijk en het gedrag laten zien dat sekse- en klassenverschillen 
afnemen en dat patiënten mondiger worden. In hun woordgebruik en in hun beeldspra-
ken tonen analytici dat ook zij beïnvloed worden door deze veranderingsprocessen. In 
hun ‘subjectieve indrukken’ verschuift de aandacht van analytici in de loop van de on-
derzochte periode van de buitenkant (uiterlijk en gedrag) meer naar de binnenkant van 
de patiënten. Daarbij ligt het accent in de latere decennia meer op de communicatieve 
en reflectieve vermogens van de patiënten, een domein dat minder gevoelig lijkt voor 
klasse- en seksestereotiepe beschrijvingen dan haardracht en kleedstijl. Deze verschuiving 
kan mede begrepen worden uit een verandering van de patiëntenpopulatie: de groep is 
sociaal homogener en de sociale afstand tussen analytici en patiënten kleiner geworden, 
waardoor beschrijvingen van uiterlijk en gedrag onvoldoende differentiaties zouden kun-
nen laten zien. Analytici worden voorzichtiger in wat zij opschrijven, een ontwikkeling 
die al eerder inzet maar sinds 1995 wordt versterkt door de invoering van het inzagerecht 
van patiënten.

12.4 Zelfbeeld, depressie en levensverhalen

Mensen die door het NPI worden onderzicht op hun geschiktheid voor een psy-
choanalytische behandeling moeten zowel zichzelf, hun problemen als hun levensverhaal 
presenteren. De hier onderzochte documenten hebben alleen betrekking op mensen die 
problemen op het depressieve vlak naar voren brengen, in één derde van de gevallen 
gecombineerd met angstklachten. De problemen zijn noch acuut noch zo ernstig dat er 
onmiddellijk hulp moet worden geboden. Het gaat vrijwel altijd om een hardnekkige 
mildere vorm van depressie die het leven van deze mensen aanzienlijk verzwaart, maar hen 
niet volledig belemmert in hun functioneren. 

Overeenkomsten naar tijd en gender
Het algemene beeld dat uit de onderzoeksverslagen tevoorschijn komt, is dat de 

overeenkomsten tussen mannen en vrouwen in hun zelfpresentatie groter zijn dan de ver-
schillen en ook dat de veranderingen over de tijd gering zijn. Men toont in het algemeen 
een genuanceerd zelfbeeld waarin positieve en negatieve karaktereigenschappen naast el-
kaar staan. Het merendeel heeft geen eenduidig negatief zelfbeeld, ook al wijst een deel 
van hen als oorzaak van hun problemen het eigen karakter aan. De depressieverhalen verto-
nen kleine variaties op een overall beeld van droefgeestigheid, geploeter zonder eind, een-
zaamheid en de angst dat dit altijd zo zal blijven. Men voelt zich buitengesloten, geïsoleerd, 
mislukt, miskend en soms overgeleverd aan de eigen grenzeloze ambities. Het zijn verhalen 
waarin het lijden onder een gebrek aan verbondenheid en erkenning de boventoon voert, 
verhalen over een sociaal onvoldoende ingebed zijn. De levensverhalen van mannen en 
vrouwen laten dezelfde deels veranderende, deels blijvend aanwezige problemen zien: het 
direct of indirect ervaren maatschappelijk geweld dat de Tweede Wereldoorlog met zich 
meebracht, de armoede van de jaren dertig tot in de jaren vijftig, de jaren in weeshuizen of 
kostscholen, de traumatische ervaringen van huiselijk geweld of alcoholisme van één van 
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beide ouders, de effecten van een echtscheiding, de vroege dood of een chronische psychi-
atrische aandoening van één van beide of zelfs beide ouders, ernstige ziekten, ongelukken 
of een meer gewone chronische emotionele karigheid waarmee een derde deel van deze 
patiënten het in de jeugd moest doen. In een kleine 10 procent van de verhalen hadden 
mannen zowel als vrouwen overigens geen slechte jeugdherinneringen. In twee opzich-
ten verschillen de levensverhalen van mannen en van vrouwen: alleen vrouwen vertellen 
over de traumatische ervaring van seksueel geweld of incest. Het tweede punt betreft de 
genderidentiteit. Jongens die een meisje en meisjes die een jongen hadden moeten zijn, 
ondervinden daarvan verschillende gevolgen. De jongens zijn er slechter aan toe: zij wer-
den als jong kind door hun moeder als meisje gekleed en gekapt en werden daardoor in 
de meeste gevallen op school gepest of gemeden. Voor de meisjes betekende het dat zij 
door hun vaders niet voor vol werden aangezien en niet mochten doorleren. Doordat dit 
laatste echter een gezamenlijk lot was van veel meisjes in de jaren vijftig en zestig, werden 
zij daardoor als kind of jongere niet door hun leeftijdgenoten buitengesloten.

Dit algemene beeld mag echter niet verdoezelen dat er wel degelijk nog meer gen-
derverschillen en tijdgerelateerde veranderingen zijn aangetroffen. Kwantitatief gezien 
zijn deze genderverschillen en verschuivingen niet significant, kwalitatief gezien zijn ze 
wel van betekenis. 

Verschillen en veranderingen
Zowel in de presentatie van het eigen karakter, van de depressieverhalen als van de 

levensgeschiedenis zijn er parallellen te constateren in de manier waarop deze zich ont-
wikkelen over de bestudeerde periode van vijftig jaar. De belangrijkste verandering is de 
afwijkende positie die de jaren vijftig en de jaren negentig innemen; de tussenliggende 
dertig jaren lijken veel meer op elkaar. Aan de hand van de in dit onderzoek ontwikkelde 
typologie van zelfpresentatiestrategieën is het mogelijk deze samenhang te laten zien. 

Die typologie maakt duidelijk dat de meest door schaamte ingegeven strategie, waar-
in mensen uitsluitend negatieve karaktereigenschappen noemen, vooral de strategie is 
van vrouwen uit de jaren vijftig. Degenen die zich op deze zelfbeschuldigende manier 
presenteren blijken echter ook vaker een traumatische achtergrond te hebben, vooral de 
vrouwen. De strategieën verschillen nauwelijks in de mate waarin mensen vertellen over 
een chronisch tekort. Opvallend is tevens dat mensen met een zelfbeschuldigende strategie 
vrijwel nooit vertellen over een onproblematische jeugd (dat gebeurt slechts éénmaal, in 
de jaren negentig), terwijl dat bij de twee andere strategieën meer voorkomt (zie Tabel 
12.1 en 12.2 in Bijlage 5). Gebruik van de zelfbeschuldigende strategie neemt in de jaren 
zestig af en komt daarna nog maar zelden voor. 

In de jaren negentig neemt het gebruik van de zelfrespecterende strategie sterk toe, 
in iets sterkere mate door toedoen van vrouwen dan van mannen (zie Grafiek 10.7 in 
hoofdstuk 10). Het zijn dan vooral professionele vrouwen met een hogere positie die zich-
zelf als capabel en getalenteerd presenteren, maar toch zeggen te lijden onder eenzaam-
heid of faalangst. Zij voelen zich minderwaardig omdat zij niet aan hoge verwachtingen 
kunnen voldoen, verwachtingen die zij deels zichzelf opleggen vanuit een onbeteugeld 
perfectionisme op alle levensdomeinen. Zij vinden zichzelf echter niet in alle opzichten 
mislukt en beschrijven hun karakter dan ook in evenwichtige termen. Ondanks de grote 
eensluidendheid van alle beschreven depressieverhalen is dit meer door perfectionisme en 
faalangst ingegeven minderwaardigheidsgevoel een nieuw geluid van de jaren negentig. In 
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de voorgaande decennia hebben minderwaardigheidsgevoelens hun wortels in het sociaal 
buitengesloten of geïsoleerd voelen en dat is een vaker door mannen verteld verhaal. Een 
derde presentatiestrategie, de zelfrelativerende, floreert vooral in de jaren zestig, zeventig 
en tachtig en wordt evenveel door mannen als vrouwen gebruikt. Mannen blijven in hun 
zelfpresentaties gedurende de hele periode meer constant en geven zowel een meer terug-
houdend als een meer genuanceerd zelfbeeld. 

Al met al kunnen we concluderen dat vrouwen het meest zijn veranderd in de 
manier waarop zij zichzelf presenteren: zij zijn meer op mannen gaan lijken in hun pre-
sentatiestrategie en in hun biografische achtergrond. In hun depressieverhalen echter zijn 
zij iets meer dan mannen gaan lijden onder gevoelens tekort te schieten, ondanks een 
uitstekend functioneren in hun werkkring.

12.5 Historisch-sociologische context

De door analytici opgestelde verslagen die hier zijn bestudeerd hebben betrekking 
op een homogene groep patiënten: ze lijden allen aan wat we nu in DSM-termen ‘dysthy-
mie’ zouden noemen, zij zijn vrijwel allemaal en in toenemende mate hoogopgeleid, zij 
zijn overwegend jong (twintigers en dertigers) en zij beschikken allen over relatief goede 
verbale en introspectieve capaciteiten. De verslagen van de indicatiegesprekken met deze 
mensen zijn bestudeerd om na te gaan of het beeld dat zij tijdens de onderzoeksfase in 
de spreekkamer van een psychoanalytisch instituut van zichzelf, hun problemen en hun 
leven kunnen tonen dan ook hetzelfde is. Het was de verwachting dat met name bij deze 
mildere depressieve klachten sociale vormgeving een rol zou spelen. De resultaten van dit 
onderzoek tonen aan dat er aanzienlijke verschillen bestaan in de manieren waarop deze 
patiënten zichzelf presenteren en ook dat daar in de loop van de tijd veranderingen in op-
treden. De presentaties variëren van een voornamelijk door schaamte ingegeven houding 
waarin mensen zichzelf als volledig mislukt voorstellen tot een door zelfrespect en profes-
sionele trots ingegeven houding waarin men desalniettemin aangeeft hulp te kunnen ge-
bruiken voor een knagend gevoel van eenzaamheid en tekortschieten. Deze variatie doet 
zich niet willekeurig verspreid over de onderzochte vijftig jaar voor, maar heeft de ene 
pool in de jaren vijftig en de andere pool in de jaren negentig. Deze variatie is evenmin 
gelijk verdeeld over mannen en vrouwen. De mannen blijven veel gelijkmatiger in hun 
presentaties dan vrouwen; het zijn vooral vrouwen die deze ontwikkeling laten zien. De 
vraag is nu hoe deze verschillen en veranderingen zijn te begrijpen. 

De veranderingen in de presentatiestrategieën zoals wij die nu kennen uit de ver-
slagen van analytici komen tot stand in een institutionele en maatschappelijke context 
waarin er eveneens veel verandert. De periode van 1950 tot 2000 in Nederland wordt 
gekenmerkt door een afname van de sociale contrasten, door een toegenomen welvaart, 
door een afname van de kracht van de traditionele religieuze en ideologische morele 
richtsnoeren, door een uitbreiding en later weer inkrimping van de verzorgingsstaat en 
door een gestegen opleidingsniveau van de bevolking als geheel. Kortom: door moder-
nisering, secularisering en individualisering. Het instituut waarbinnen deze verslagen tot 
stand komen, verandert deels mee met deze processen, maar maakt ook relatief los daarvan 
een eigen ontwikkeling door, zowel in het wetenschappelijk aanzien van de freudiaanse 
psychoanalyse als in de opvattingen over de werking van het menselijke gevoelsleven 
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alsook in de opleiding en samenstelling van de eigen beroepsgroep. Voor een verklaring 
van de veranderingen in de presentatie- en interpretatieprocessen die in de spreekkamers 
van analytici plaatsvinden, zijn enkele ontwikkelingen hieruit van meer direct belang: de 
afname van de sociale contrasten tussen mannen en vrouwen, tussen de sociale klassen en 
tussen artsen en patiënten, het toegenomen opleidingsniveau en de ontwikkelingen in het 
domein van de geestelijke gezondheidszorg. Deze processen komen tot uiting in veran-
derende opvattingen over gender en depressie en dat nemen patiënten zowel als analytici 
mee als zij elkaar ontmoeten in de spreekkamer. 

Vrouwen hebben op grond van hun hogere opleidingsniveau en toegenomen ar-
beidsparticipatie in de jaren negentig meer machtsbronnen tot hun beschikking dan in 
de jaren vijftig. In die naoorlogse periode riskeren vrouwen grotere sociale afkeuring 
wanneer zij aandacht vragen voor hun onvermogen aan de normale verwachtingen van 
opgewekte dienstbaarheid aan ouders, man en kinderen te kunnen voldoen. Hun ver-
moeidheid, matheid, teleurstelling en huilbuien worden hen door ouders en echtgenoten 
kwalijk genomen en dat doen zij zelf ook. Daarbij komt dat op het hulp zoeken voor 
psychische problemen in de jaren vijftig een groter taboe rust dan in de jaren negentig. 
Nog maar weinig mensen doen dat, men kent die situatie veel minder uit eigen ervaring 
en zelden via anderen. Depressie is een afschrikwekkende diagnose in die tijd, waarvoor 
men niet makkelijk uit durft te komen. De analytici van hun kant doen minder moeite 
om patiënten tijdens de intakegesprekken op hun gemak te stellen dan later. Het past 
bij de neurologisch-psychiatrisch opgeleide zenuwartsen om een wat meer afstandelijke, 
observerende houding aan te nemen in deze gesprekken. De sociale afstand tussen hen en 
de patiënten is groter dan in de jaren negentig. In die situatie verbaast het niet dat er in 
de jaren vijftig meer vrouwen zijn die zich zo schamen voor het hulp vragen en voor de 
intieme onderwerpen die aan de orde komen, die zo bang zijn voor een afwijzend oordeel, 
dat zij hun eigen karakter als uitsluitend negatief beschrijven.

In de jaren negentig is de situatie anders. De patiënten, vrouwen iets meer nog dan 
mannen, zijn meer zelfbewust op basis van hun professionele en sociale kwaliteiten. Als 
patiënt zijn zij mondiger en beter geïnformeerd en veel meer vertrouwd met de thera-
peutische situatie. De drempel van een psychotherapeutisch instituut is met de totstandko-
ming van een systeem van collectieve vergoedingen sinds halverwege de jaren zestig veel 
lager geworden. Analytici kennen vanaf de jaren zeventig meer belang toe aan de kwaliteit 
van de relatie met patiënten en laten de afstandelijke houding wat varen. Maar ook het 
denken over depressie verandert. Sinds de komst van moderne antidepressiva halverwege 
de jaren tachtig, wordt de verwachting gewekt dat depressie een organische ziekte is die 
met een pil valt te corrigeren, zo niet te genezen. Zodra er hoop is op verlossing, wordt 
het leed onverdraaglijk. In een complex samenspel van overheid, farmaceutische industrie, 
hulpverleners en lekenpubliek is inmiddels een klimaat ontstaan waarin depressie wordt 
beschouwd als ieders eigen verantwoordelijkheid. Depressie is hierdoor veranderd van 
een lot dat je overkomt in een lot dat je in eigen hand moet nemen (Dehue 2008). Dit 
alles maakt het voor mensen die last hebben van depressieve klachten veel makkelijker 
om professionele hulp te vragen. Tijdens die eerste onderzoeksgesprekken hoeven zij hun 
zelfrespect niet te verliezen. 

De verschillen en verschuivingen zijn zichtbaar, zowel in een kwantitatieve als in een 
kwalitatieve beschrijving, maar wel klein. De mannen en vrouwen over wie de indicatie-
onderzoeksverslagen konden worden bestudeerd, vormen een homogene groep die zich 
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onderscheidt door hun gunstige verbale en zelfreflectieve vermogens. Dit betekent dat 
zij geen gemiddelde mannen en vrouwen zijn. Voor deze mannen geldt nog sterker dan 
voor de vrouwen dat zij afstand hebben genomen van hun genderscript, aangezien het 
voor mannen moeilijker was en is om voor hun gevoelens van verdriet en somberheid 
uit te komen en hulp te vragen. De mannen en vrouwen die een indicatie-onderzoek 
ondergaan lijken meer op elkaar dan mannen en vrouwen in het algemeen. Dat verklaart 
waarom de verhalen van mannen en vrouwen zoals genoteerd door de analytici relatief 
weinig van elkaar verschillen. 

12.6 Conclusies

Dit onderzoek toont aan dat de manier waarop een qua opleiding, leeftijd en verbale 
vermogens homogene groep mensen met chronische mild-depressieve klachten zichzelf 
presenteert tijdens de onderzoeksgesprekken bij een psychoanalytische instituut verschil-
lende vormen kan aannemen. De verschillen vertonen een patroon dat gerelateerd is aan 
gender en aan tijd, wat betekent dat deze niet volledig aan individuele kenmerken zijn 
toe te schrijven. In de jaren vijftig is een door schaamte ingegeven presentatiestrategie bij 
vrouwen de meest voorkomende, in de jaren negentig overheerst een presentatiestrategie 
waarbij mensen zich ondanks hun depressiviteit ook van hun aantrekkelijke kant kunnen 
laten zien. Hoe mensen zichzelf kunnen tonen, welk gezicht zij kunnen laten zien, is sterk 
afhankelijk van de interactiesituatie waarin dat moet gebeuren. Dit betekent met andere 
woorden dat de problematiek waarvoor deze mensen hulp zoeken, gevoelig is voor sociale 
vormgeving. 

Dit onderzoek laat eveneens zien dat deze problemen, die met het begrip ‘dysthy-
mie’ worden aangeduid, hoofdzakelijk problemen van sociale aard zijn. Zij worden voor 
alles gepresenteerd als onbehagen over het onvoldoende sociaal ingebed te zijn. Men lijdt 
onder een gebrek aan verbondenheid, erkenning en sociale regulering. Hoewel er in elke 
tijd en in elke cultuur mensen zullen zijn die op deze manier last hebben van hun sociale 
omgeving, wil dat niet zeggen dat de mildere depressie altijd dezelfde inhoud heeft. De 
belofte van een betaalbare remedie hiervoor, of dat nu een gesprekstherapie dan wel me-
dicatie is of een combinatie van beide, maakt het langer verdragen van deze klachten veel 
moeilijker. Als er geen zicht op genezing bestaat, blijft er niet veel anders over dan het 
proberen te accepteren en het bijvoorbeeld een aureool van verhevenheid en verfijndheid 
te geven. De mensen waarover dit onderzoek gaat, werden door die belofte van genezing 
aangetrokken. Mild-depressieve chronische klachten brengen niet voor iedereen en niet 
altijd een volledig negatief zelfbeeld met zich mee. Naarmate zij over meer hulpbronnen 
beschikken (zoals opleiding, werk, status), naarmate het meer geaccepteerd is om hulp te 
zoeken voor de eigen neerslachtigheid en naarmate zij meer empathisch bejegend worden 
in het gesprek zelf, kunnen deze mensen zichzelf en hun problematiek met meer zelfres-
pect presenteren. 

De vraag welke presentatie- en interpretatieprocessen zich afspelen in de hier on-
derzochte intakegesprekken kan nu kortweg als volgt worden beantwoord. Op grond van 
de aangetroffen genderverschillen en veranderingen over de tijd, kunnen we concluderen 
dat de mildere depressieve klachten zich lenen voor uiteenlopende zelfpresentaties. Er kan 
een zelfbeschuldigende, een zelfrelativerende en een zelfrespecterende strategie worden 
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onderscheiden en van deze drie is de zelfrespecterende in de jaren negentig de meest 
gebruikte geworden. Het zijn de vrouwen die hierin in de loop van de tijd meer zijn ver-
anderd dan mannen. De onderzoekssituatie die psychoanalytici creëren maakt het vanaf 
de jaren zeventig vrouwen iets makkelijker dan mannen om aan de opgave te voldoen een 
negatieve biografie te tonen. 



Sociale vormgeving van 
depressie: samenvatting en 

conclusies 

Uitgangspunt

Depressie is in de wetenschap tot nu toe vooral onderzocht als een individueel 
psychologisch kenmerk, of als de reactie op een belastende gebeurtenis of levens-

geschiedenis van iemand met een zekere aanleg voor depressie. Dat resulteert in veel 
belangrijke inzichten, maar ook blijft er een aantal raadsels onopgelost. De lastige kwestie 
van de classificatie en diagnostiek van depressie is er één van, maar ook de diversiteit aan 
verklaringen voor het ontstaan van depressie, evenals voor de steeds weer aangetroffen 
twee-op-éénverhouding tussen de aantallen vrouwen en mannen die aan depressie lijden. 
In dit onderzoek is niet gepretendeerd een oplossing voor deze raadsels te bieden. Wel 
is geprobeerd op een andere manier naar depressie te kijken, teneinde meer inzicht te 
krijgen in de nog weinig onderzochte sociaal-historische dimensie van intersubjectieve 
betekenisgeving.  

13
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In dit onderzoek is depressie1 vanuit een historisch-sociologisch en interactionistisch per-
spectief onderzocht, met als kernconcept sociale vormgeving. De aandacht verschuift daar-
mee van het lichaam of de geest van het individu naar de interpersoonlijke communicatie, 
naar processen van betekenisgeving en de historische en sociale context waarbinnen deze 
plaatsvinden. Bij depressie lijkt er vooralsnog geen sprake te zijn van een uitsluitend or-
ganische oorsprong, waardoor depressie meer dan andere psychische stoornissen waarbij 
dat wel het geval is, zich manifesteert in het domein van betekenisgeving, dat wil zeggen 
in het domein van sociaal handelen. En sociaal handelen bestaat volgens Goffman voor 
een groot deel uit het bewust gebruik maken van de indruk die men maakt op anderen. 
In deze communicatieprocessen krijgen ook gevoelens van somberheid en hopeloosheid 
vorm. Het is niet zo dat de negatieve gevoelens die eraan ten grondslag liggen pas in de 
communicatie met anderen ontstaan, maar de vorm die zij aannemen, bijvoorbeeld als de-
pressie, wordt er wel door beïnvloed. Depressie kan niet worden vastgesteld buiten datgene 
wat mensen daarover aan anderen vertellen. Dit betekent dat depressie onvermijdelijk on-
derhevig is aan vormgevende sociale krachten, zoals verwachtingen over gendergeëigend 
gedrag, over aansprakelijkheid en over behandelbaarheid. Het zelf of de identiteit staat 
daarbij op het spel en het zelf is voortdurend nauw verbonden met wat anderen daarvan 
vinden. 

Onderzoeken
Deze visie ligt ten grondslag aan de twee hier gepresenteerde empirische onderzoe-

ken op het nog weinig geëxploreerde terrein van de sociale vormgeving van depressie: een 
analyse van tien autobiografische teksten over depressie uit de periode vanaf 1990 en een 
analyse van 118 door de therapeut opgestelde verslagen van indicatie-onderzoeksgesprek-
ken met cliënten met depressieve klachten uit de tweede helft van de vorige eeuw. Beide 
onderzoeken zijn verricht door middel van inhoudsanalyse. De ontwikkeling van meer 
algemene inzichten is deels inductief vanuit het grounded theory-model tot stand gekomen, 
deels via een abductieve werkwijze waarin inzichten uit de wetenschappelijke literatuur 
voortdurend werden teruggekoppeld naar de bevindingen uit het empirisch materiaal en 
omgekeerd. De twee onderzoeken hebben primair de functie om te laten zien dat er bij 
depressie in de acute hevige vorm zowel als in de chronische mildere vorm sprake is van 
sociale vormgeving, van plooibaarheid naar wat op dat moment sociaal gezien mogelijk 
is. Tevens hebben zij als functie om een beeld te geven van hoe die sociale vormgeving er 
dan uit kan zien. Depressie verschijnt in deze onderzoeken als een gezamenlijke prestatie 
van degene die de klachten naar voren brengt en degene(n) aan wie de klachtverhalen 
worden verteld.

Voorafgaand aan deze onderzoeken is een meer cijfermatig hoofdstuk opgenomen 
over het numerieke sekseverschil in de prevalentie van depressie en de mate waarin de 
alom en steeds weer geconstateerde twee-op-éénverhouding van de aantallen vrouwen 
en mannen die aan depressie lijden ook voor Nederland opgaat. Op basis van recente 
epidemiologische onderzoeken onder de Nederlandse bevolking en in de huisartspraktijk 
kan worden geconstateerd dat er ook in Nederland veel meer vrouwen zijn bij wie een 

1 Hieronder wordt de unipolaire depressie verstaan in gradaties van licht (depressieve stemmingen) via de 
chronische mildere vorm van depressie (dysthymie) tot en met de ernstige depressieve stoornis of depres-
sieve episode zoals de DSM-IV het aanduidt. De psychotische depressie, de bipolaire (manische) depressie 
evenals de postnatale depressie vallen buiten het bestek van dit boek.



229

Sociale vormgeving van depressie: samenvatting en conclusies

stemmingsstoornis wordt geconstateerd. Dit numeriek vrouwelijk overwicht wordt echter 
in review-artikelen al jaren lang met de nodige scepsis bekeken, maar de uiteindelijke 
conclusie luidt tot nu toe vrijwel altijd dat het een reële verhouding weergeeft. Ook in dit 
hoofdstuk worden twijfels geuit over de juistheid van de bestaande cijfers en vooral over 
de vraag of het wel mogelijk is om depressie los van seksespecifieke verwachtingspatronen 
vast te stellen. Depressie lijkt onvermijdelijk doordrongen te zijn van normatieve verwach-
tingen en genderopvattingen.

Schrijvers over hun eigen depressie 
Als mensen iets ernstigs overkomt, of dat nu de plotselinge overmeestering door een 

zware depressie is of het chronisch somber, moe, bang en eenzaam zijn, hebben zij inhe-
rent behoefte om te begrijpen waarom dat lot juist hen treft. De moderne antidepressiva 
leken even een vrijstelling te verlenen voor deze vraag naar de betekenis. Een organische 
ziekte kan immers iedereen treffen en zegt meestal niets over iemands persoonlijkheid. 
Maar als die farmacologische remedie er niet is of als die remedie niet (voldoende) blijkt 
te werken, dan is betekenisgeving nodig en begint een vaak pijnlijke zoektocht daarnaar. 
Tien autobiografieën, vijf van mannen en vijf van vrouwen, geven een persoonlijk verslag 
van die zoektocht. Het blijkt dat voor sommigen die moeten leven met het perspectief van 
steeds terugkerende ernstige depressies een interpretatie van die depressie als deel van hun 
eigen persoonlijkheid hen helpt om een zinvol leven te leiden. In plaats van een bioche-
mische balansverstoring in de hersenen wordt de depressie door hen uiteindelijk omarmd 
als een deel van hun identiteit, waarmee die depressie een stuk van zijn kwaadaardigheid 
blijkt te verliezen. Alle auteurs stellen zich teweer tegen stigmatiserende opvattingen over 
depressie als iets van zwakkelingen die zichzelf eens wat harder zouden moeten aanpakken. 
Zij treden daarmee naar buiten, mede om hun lotgenoten een hart onder de riem te ste-
ken. Genderverschillen zijn niet aangetroffen in de manier waarop deze met veel cultureel 
en sociaal kapitaal begiftigde auteurs schrijven over hun depressieve ervaringen. 

De ernstige, klinische depressie kan niet makkelijk worden gemaskeerd, al doen men-
sen soms veel moeite dit voor de buitenwereld verborgen te houden, zoals het trieste 
voorbeeld van de Duitse voetballer Robert Enke2 leert. Maar zelfs deze zeer pijnlijke en 
verlammende conditie laat verschillende interpretaties toe, betekenissen die kunnen vari-
eren van ziekte tot ‘leermeester’.

Therapeuten over cliënten met depressieve klachten
 Wat mensen over zichzelf en hun depressieve ervaringen vertellen aan therapeuten 

die hen onderzoeken op geschiktheid voor een psychoanalytische behandeling, kan wor-
den opgevat als een strategische zelfpresentatie. Hier is aan de hand van de door psycho-
analytici geschreven verslagen van de onderzoeksgesprekken met 118 cliënten die tussen 
1954 en 2000 hulp zochten voor problemen op het depressieve vlak, onderzocht op welke 
wijze deze mensen zichzelf in die gesprekken opstelden en hoe daarin op hen werd gerea-
geerd. Het blijkt dat dit varieert naar tijd en naar sekse. Naarmate cliënten over meer hulp-
bronnen beschikken (zoals opleiding, werk, status), naarmate het meer geaccepteerd is om 
hulp te zoeken voor neerslachtigheid en naarmate zij meer empathisch worden bejegend 
in het gesprek zelf, kunnen zij zichzelf en hun problematiek met meer zelfrespect tonen. 
De manier waarop deze mensen zichzelf in deze gesprekken presenteerden, kon wor-

2 Zie hiervoor noot 23 in § 3.8 op p.38.
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den ondergebracht in een drieledige typologie: een zelfbeschuldigende strategie waarbij men 
zichzelf uitsluitend negatieve eigenschappen toedicht, een zelfrelativerende strategie waarbij 
men het eigen zelf als een veranderlijk gegeven ziet naar gelang de situatie of de fase 
waarin zij verkeren, en ten slotte de zelfrespecterende strategie waarbij men zichzelf voorstelt 
als iemand met gunstige zowel als ongunstige eigenschappen. Het blijkt dat vooral vrou-
wen in de loop van de tijd een verandering hebben doorgemaakt in de manier waarop zij 
zichzelf tonen. Van een voornamelijk door schaamte ingegeven houding in de jaren vijftig 
verandert dit in de jaren negentig in een meer professionele zelfverzekerdheid waarmee 
zij de spreekkamers van therapeuten betreden om hulp te vragen voor hun depressieve 
klachten. Mannen veranderen in die vijftig jaar veel minder in hun zelfpresentaties. Zij 
blijven daarin voorzichtiger en terughoudender dan vrouwen, althans in de weergave van 
deze gesprekken door de analytici.

De klachten die naar voren worden gebracht, zijn alle van depressieve en veelal ook 
van langdurige aard en zijn te begrijpen als lijden onder een gebrek aan sociale inbedding. 
Eenzaamheid, niet gewaardeerd worden of recenter het gevoel het nooit goed genoeg 
te kunnen doen, wordt door velen als de kern van hun depressieve ervaring beschouwd. 
Deze chronische, mildere vorm van depressie is een verlieservaring. Wat verloren ging (of 
nooit bestond) is vooral de band met anderen, een relatie waarin het gevoel van verbon-
denheid, erkenning en regulering kan worden ervaren. Het zijn verhalen waarin depres-
siviteit onlosmakelijk is verbonden met gender en met identiteit. 

Het klachtenbeeld is voor deze groep cliënten hetzelfde en is ook door de tijd heen 
hetzelfde gebleven, maar wat verandert is de presentatiestrategie, vooral bij vrouwen. Dat 
geeft aan dat er een intersubjectieve ruimte is waarin de chronische neerslachtigheid ver-
schillende vormen kan aannemen, variërend van een beschamende persoonlijke tekortko-
ming tot een zelfbewuste reden om een zelfreflectieve zoektocht te beginnen. 

Conclusie en reflectie
De twee empirische studies hebben laten zien dat depressieve gevoelens en gedach-

ten worden vormgegeven naar wat in een bepaalde situatie als mogelijk en gewenst wordt 
geacht. Het is makkelijker om voor de eigen depressie uit te komen als iemand over meer 
sociaal-cultureel kapitaal beschikt. Het is ook makkelijker als er een beroepsgroep is die 
een remedie heeft voor deze klachten en als deze een begripvol en welwillend oor leent 
aan de verhalen, zoals de ontwikkeling van de zelfpresentatiestrategieën in de patiënten-
dossiers hebben laten zien. Naarmate dat minder het geval is, wordt depressie meer als 
een persoonlijke tekortkoming ervaren en kost het de patiënt meer zelfoverwinning deze 
problematische gevoelens aan anderen te tonen. Dit geldt voor mannen evenzeer als voor 
vrouwen, maar de vormgeving die voortkomt uit hun genderscripts verschilt. Mannen 
moeten vrezen als onmannelijk te worden gezien wanneer zij hun sombere gevoelens 
niet onder controle kunnen houden. Zij zijn dan ook behoedzamer en terughoudender 
als zij desalniettemin de stap naar de hulpverlening zetten. Vrouwen hadden in de jaren 
vijftig en zestig sterker dan nu afkeuring te duchten als zij niet aan de verwachting van 
een opgewekte dienstbaarheid aan ouders, man en kinderen konden voldoen. Nu hebben 
zij zelf het idee dat zij op alle gebieden aan hoge verwachtingen moeten beantwoorden. 
De gedeeltelijke veranderingen in genderscripts zijn verweven met veranderingen in de 
commonsense-opvattingen over depressie. Met de toegenomen toegankelijkheid van de 
psychotherapeutische hulpverlening en de brede verspreiding van de moderne antidepres-



231

Sociale vormgeving van depressie: samenvatting en conclusies

siva lijkt depressie voor het lekenpubliek iets van zijn afschrikwekkende karakter te heb-
ben verloren. Tegelijkertijd is de verantwoordelijkheid voor de eigen geestelijke gezond-
heid explicieter dan voorheen komen te liggen bij depressieve mensen zelf. Dit besef 
van ‘eigen verantwoordelijkheid’ heeft zowel een emancipatorisch als een onderdrukkend 
aspect. De auteurs van de autobiografieën laten het eerste zien: zij claimen het recht om 
in eigen woorden over de eigen ervaringen te vertellen en zodoende de slachtofferpositie 
achter zich te laten. Daarentegen wijst Dehue (2008) op het onderdrukkende aspect: min-
der dan voorheen kunnen mensen hun depressie ondergaan als een noodlot of als Gods 
wil. Zij worden zelf verantwoordelijk gehouden voor een lot dat zij echter nooit helemaal 
in eigen hand kunnen nemen. Ook dit laatste aspect van een onmogelijk zelf te reguleren 
verlammende neerslachtigheid komt duidelijk naar voren in de autobiografieën.

Deze inzichten zijn gebaseerd op twee onderzoeken onder groepen waarin in het 
ene geval de genderverschillen in de definitie van de situatie niet erg groot (patiëntendos-
siers) en in het andere geval zelfs afwezig bleken te zijn (autobiografieën). Beide onder-
zochte groepen wijken af van de gemiddelde bevolking vanwege hun hoge opleiding en 
vanwege hun grote verbale en reflectieve vaardigheid. Traditionele levenspatronen van 
ofwel kostwinner ofwel huisvrouw komen niet of maar sporadisch voor en dan alleen in 
de vroegere van de hier onderzochte decennia. Het is aannemelijk dat meer uitgesproken 
genderverschillen zouden zijn aangetroffen als er meer representatieve groepen waren 
onderzocht. 

De kwalitatieve bevindingen uit het patiëntendossieronderzoek zijn waar mogelijk 
ondersteund door kwantitatieve berekeningen. Hieruit blijkt dat er weinig significante 
verschillen of veranderingen zijn en waar dat wel het geval is, zijn de verbanden hooguit 
matig sterk. Dit vormt een bevestiging van wat hierboven is opgemerkt: de verschillen tus-
sen de seksen in de definitie van de situatie zijn klein. De verschillen binnen de seksen zijn 
groter: de veranderingen die optreden in de loop der tijd zijn vooral veranderingen bin-
nen de groep vrouwen. Maar ook de relatief kleine omvang van de steekproef speelt hier 
een rol. Voor kwantitatieve berekeningen zijn 118 dossiers aan de krappe kant, zeker als 
zij worden verdeeld over vijf decennia en twee seksen of vier genderkoppels. Bij de kleine 
aantallen waaruit de vergelijkingsgroepen dan bestaan, is het moeilijk om verbanden te 
vinden of om conclusies te trekken uit de resultaten. Voor een arbeidsintensieve onder-
zoeksmethode als de kwalitatief-interpretatieve inhoudsanalyse echter is 118 dossiers een 
groot aantal. En deze methode laat zien wat een kwantitatieve berekening niet vermag: het 
geeft zicht op de betekenis van de onderzochte deelaspecten in de context van de tekst als 
geheel en in relatie tot ruimere interpretatiekaders. De kwantitatieve analyses hebben mij 
echter behoed voor een te eenzijdige aandacht voor dat wat verschilt en verandert. 

De bevindingen uit het dossieronderzoek zijn gebaseerd op wat psychoanalytici ver-
meldden in hun verslagen van de onderzoeksgesprekken met de cliënten. Anders dan de 
first person illness narratives in het autobiografieënonderzoek levert dat geen direct beeld op 
van de verhalen van de patiënten. Wat er wordt besproken tussen cliënt en therapeut en 
de manier waarop dat gebeurt, is hier uitdrukkelijk onderzocht als een co-constructie, als 
een gezamenlijke prestatie van cliënt en therapeut. De autobiografieën, hoewel geschreven 
door de patiënten zelf, moeten echter eveneens worden beschouwd als co-constructies. 
Zij komen tot stand vanuit een innerlijke dialoog met een imaginair publiek en krijgen 
mede vorm vanuit een daadwerkelijke dialoog tussen schrijver en uitgever. Deze verhalen 
bevatten sterk gestileerde versies van de eigen ervaringen, geschreven voor een anoniem 
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publiek. Ook hier geldt dat de aandacht niet uitgaat naar datgene waar mensen aan lijden, 
maar naar wat zij daarvan in deze context en op dat moment kunnen of willen tonen. 
Droefgeestigheid, neerslachtigheid, somberheid, lusteloosheid, afkeer van het leven, het 
gevoel van minder waarde te zijn, hopeloosheid, wanhoop en eenzaamheid zijn voor velen 
herkenbare ervaringen en zij komen al eeuwen voor in literaire teksten van de westerse 
cultuur. Wanneer deze gevoelens echter het alledaagse leven gaan overheersen en niet 
vanzelf weer overgaan of zich verdiepen tot een alles verlammende conditie, dan is er iets 
bijzonders aan de hand. Dan gaan mensen op zoek naar de betekenis hiervan en dan ko-
men zij vaak uit bij zichzelf. Het hangt vervolgens af van de bestaande opvattingen over 
psychisch lijden in relatie tot gender, in hoeverre mensen hun depressieve gevoelens uit 
alle macht voor anderen verborgen proberen te houden of er iets van tonen. Als er een 
beroepsgroep is die dergelijke ervaringen bestempelt als depressie en er een remedie tegen 
aanbiedt en als de weg naar die hulpverlening (nog) niet kan worden ingeslagen, maakt 
deze hoop op verlossing het leed onverdraaglijk. Wanneer er echter geen remedie bestaat 
of als die niet blijkt te helpen, dan wordt een accepterende houding zinvol en soms helpt 
dat. Zo bezien is depressie niet iets van alle tijden. De negatieve gevoelens van lusteloos-
heid, afkeer en verdriet krijgen in elke historische en sociale context een andere kleuring, 
een andere betekenis en daarmee ontstaat ook een andere realiteit. De inhoud van de 
klacht is onlosmakelijk verbonden met de communicatieve context. De twee in dit boek 
gepresenteerde onderzoeken laten zien hoe groot de plooibaarheid is van de negatieve 
ervaringen die met het begrip depressie aangeduid worden.

Nabeschouwing
Deze historisch-sociologische benadering heeft laten zien op welke manier de inter-

actiesituatie is verweven met de aan tijd en cultuur gebonden opvattingen over gender en 
depressie. Deze benadering is vooral van toepassing op de lichtere vormen van depressie, 
de depressie die enige tijd genegeerd kan worden of nog een poosje onder een andere, als 
minder stigmatiserend ervaren noemer door het leven kan gaan, zoals burn-out of stress. 
Voor de ernstige, alles verlammende vorm van depressie is zo’n benadering echter minder 
geschikt. Deze ernstige depressie (de depressieve episode in de terminologie van de DSM-IV 
R) laat zich voor de directe kring van betrokkenen niet maskeren; het is voor iedereen 
duidelijk dat zo iemand er slecht aan toe is. Ondanks onduidelijkheid over een eventuele 
biologische oorsprong hiervan, lijkt het begrip ‘ziekte’ hier, anders dan voor dysthymie, 
wel op zijn plaats. Het begrip ‘ziekte’ verwijst niet alleen naar een lichamelijk lokaliseer-
baar probleem, maar is ook een dispositioneel concept voor een persoonlijk onvermogen 
tot normaal functioneren (Ingleby 1984, p. 126). De ernstige vorm van depressie blijft 
echter ook met een ziektestatus nog steeds een onbegrijpelijke ziekte en dat zet patiënten 
aan tot een zoektocht naar de betekenis ervan. En dit laatste aspect laat zich wel zinvol 
bestuderen vanuit een interpretatieve optiek. 

De lichtere vorm van depressie (dysthymie) maakt mensen het functioneren niet ge-
heel onmogelijk, maar verzwaart hun leven wel aanzienlijk en deze aandoening kan niet 
als ‘de verkoudheid onder de psychopathologie’ worden weggezet. Het onderzoek naar de 
patiëntendossiers maakt dat ook duidelijk. Een extra last komt hierbij voort uit het besef 
dat bij depressie het eigen zelf op het spel staat. De grote en deels illusoire verwachtingen 
van de werking van de moderne antidepressiva worden mede gevoed doordat een pil 
mensen lijkt te verlossen van het vooroordeel dat zij zelf zouden tekortschieten. Wanneer 
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deze medicijnen echter niet of onvoldoende werken - en dat is juist bij de lichtere vor-
men van depressie het geval - (Brandt-Dominicus 2005, p. 59 en 76), of wanneer zij na 
verloop van tijd hun werkzaamheid verliezen, dreigt het zelf weer in het geding te raken 
en wordt afkeuring of uitsluiting gevreesd. Deze intersubjectieve dimensie van met name 
dysthymie verdient het vanuit een symbolisch-interactionistisch of sociaalconstructionis-
tisch perspectief te worden onderzocht.

Dit verschil tussen de lichtere en de ernstige vormen van depressie pleit overigens 
ook voor een meer dichotome visie op depressie dan nu vanuit een door de DSM gedo-
mineerde werkwijze gebruikelijk is, waar de verschillende vormen van de unipolaire de-
pressie alleen in gradaties van ernst verschillen. De huidige DSM houdt voor de dysthyme 
stoornis onvoldoende rekening met invloeden vanuit de historische en sociale context.

In dit boek wordt depressie vanuit een symbolisch-interactionistische optiek be-
studeerd, met ‘sociale vormgeving’ als centraal concept. Bovendien wordt de historische 
context in ogenschouw genomen. De kracht van deze benadering schuilt in de mogelijk-
heid om zicht te krijgen op de manier waarop mensen zichzelf en hun moeilijkheden van 
chronische of steeds terugkerende neerslachtigheid presenteren, op de manier waarop dat 
in de loop van de tweede helft van de vorige eeuw veranderde en op de manier waarop 
genderscripts daarin verweven zijn. 

Gebleken is dat deze op zich gelijkluidende depressieve ervaringen al naar gelang de 
context op heel uiteenlopende wijze vorm krijgen en kunnen variëren van jobstijding tot 
erepenning en alles daartussenin.
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Bijlage 1

Intercodeursbetrouwbaarheid (icb) 

N.B.
1. Bij de Subjectieve indruk is (op de code Stemming na) nagegaan of beide onderzoekers  dezelfde 

tekstfragmenten bij de betreffende hoofdcode (te weten: Uiterlijk, Gedrag, Houding, 
Introspectief vermogen, Stemming, Genderopmerkingen, Tegenoverdrachtsgevoel en Metafoor) 
onderbrachten. Bij Stemming echter, is ook nog specifieker gekeken naar rangschikking onder 
overeenkomstige subcodes (Agressief, Angstig, Beheerst, Geremd, Depressief, Ontspannen, 
Opgewekt, Verandert, Zachtmoedig en Overig). Zie Figuur 9.1 in hoofdstuk 9.

2 Bij Zelfbeeld is nagegaan of beide onderzoekers dezelfde tekstfragmenten bij overeenkomstige 
hoofdcodes hebben toegekend (Aandachtsbehoeftig, Aarzelend, Achterdochtig etc., in totaal 
22 hoofdcodes, zie Figuur 10.1 in hoofdstuk 10). Daarnaast moesten de andere zelfbeeld-
fragmenten nog gerangschikt worden onder de categorie ‘Tegenstrijdig zelfbeeld’ of ‘Geen 
zelfbeeld’. 

 

Dossiernr. Subjectieve indruk Zelfbeeld

B 10 Mm 1970 75 % 83 %

B 26 Vm 1973 92 % 57 %

B 14 Vm 1975 61 % 67  %

B 22 Mm 1976 68 % 53 %

E 06 Vv 1983 88 % 63 %

E 08 Vv 1985 74 % 100 %

E 21 Mv 1987 71 % 88 %

E 30 Mv 1989 74 % 92 %

Overall icb 75 % 75 %
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Bijlage 2

Hoofdcodes kwalitatieve analyse in MaxQDA

01 Aanmeldingsklachten
02 Vroegere primaire relaties
03 Bijzonderheden in de familie
04 Gezin van herkomst algemeen
05 Gezin van herkomst emotioneel klimaat
06 Positieve jeugdervaringen
07 Schoolproblemen
08 Lichamelijke problemen jeugd
09 Psycho-seksuele ontwikkeling en genderidentiteit
10 Psychische problemen jeugd
11 Zelfbeeld en toekomstbeeld
12 Depressie als volwassene
13 Andere (psychische) problemen volwassene
14 Relatie- en contactuele problemen
15 Problemen in werk, ambitie en prestatie
16 Lichamelijke problemen volwassene
17 Positieve aspecten volwassen leven
18 Herinneringen aan WO II
19 Tijdsbeeld indirect
20 Subjectieve indruk van patiënt
21 Diagnose en Behandeladvies
22 Persoonlijkheidsbeschrijving
23 Complex van oorzaken
24 Therapiewens, hulpvraag
25 Diversen
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Bijlage 3

Dysthymie en Depressie volgens 
 DSM-IV criteria

Diagnostische criteria van de DSM-IV voor Dysthymie (Dysthymic Disorder)

A. Depressieve stemming het grootste deel van de dag, meer dagen wel dan 
niet, zoals blijkt uit ofwel subjectieve mededelingen ofwel uit observatie 
door anderen, en gedurende ten minste twee jaar. N.B. Bij kinderen en 
adolescenten kan de stemming prikkelbaar zijn en ten minste één jaar du-
ren.

B. Indien depressief, aanwezigheid van twee (of meer) van de volgende:

1) slechte eetlust of teveel eten
2) insomnia of hypersomnia
3) weinig energie of moeheid
4) gering gevoel van eigenwaarde
5) slechte concentratie of moeilijkheden om tot een besluit te komen
6) gevoelens van hopeloosheid  

Uit:  

American Psychological Association (1998). DSM-IV: Beknopte handleiding bij de 
diagnostische criteria van de DSM-IV. Lisse: Swets & Zeitlinger (4e druk), 
p. 213-214.

Diagnostische criteria van de DSM-IV voor Depressieve 
Episode (Major Depressive Episode)

A. Vijf (of meer) van de volgende symptomen zijn binnen dezelfde periode 
van twee weken aanwezig geweest en wijzen op een verandering ten op-
zichte van het eerdere functioneren; ten minste een van de symptomen is 
ofwel 1) depressieve stemming, ofwel 2) verlies van interesse en plezier.

1) depressieve stemming gedurende het grootste deel van de dag, bijna elke 
dag, zoals blijkt uit ofwel subjectieve mededelingen (bijvoorbeeld voelt 
zich verdrietig of leeg) ofwel observatie door anderen (bijvoorbeeld lijkt 
betraand). N.B. Kan bij kinderen of adolescenten ook prikkelbare stem-
ming zijn
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2) duidelijke vermindering van interesse of plezier in alle of bijna alle activi-
teiten gedurende het grootste deel van de dag, bijna elke dag (zoals blijkt 
uit subjectieve mededelingen of uit observatie door anderen)

3) duidelijke gewichtsvermindering zonder dat dieet gehouden wordt of ge-
wichtstoename (bijvoorbeeld meer dan 5 procent van het lichaamsgewicht 
in één maand), of bijna elke dag afgenomen of toegenomen eetlust. N.B.: 
Bij kinderen moet gedacht worden aan het niet bereiken van de te ver-
wachten gewichtstoename

4) insomnia of hypersomnia, bijna elke dag
5) psychomotorische agitatie of remming (waarneembaar door anderen, en 

niet alleen maar een subjectief gevoel van rusteloosheid of vertraagdheid), 
bijna elke dag

6) moeheid of verlies van energie, bijna elke dag
7) gevoelens (die waanachtig kunnen zijn) van waardeloosheid of buiten-

sporige of onterechte schuldgevoelens (niet alleen maar zelfverwijten of 
schuldgevoel over het ziek zijn), bijna elke dag

8) verminderd vermogen tot nadenken of concentratie of besluiteloosheid 
(ofwel subjectief vermeld ofwel geobserveerd door anderen), bijna elke 
dag

9) terugkerende gedachten aan de dood (niet alleen de vrees dood te gaan), 
terugkerende suïcidegedachten zonder dat er specifieke plannen gemaakt 
zijn, of een suïcidepoging of een specifiek plan om suïcide te plegen

 
Uit: 

American Psychological Association (1998). DSM-IV: Beknopte handleiding bij de 
diagnostische criteria van de DSM-IV. Lisse: Swets & Zeitlinger (4e druk), 
p. 204-205.
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Bijlage 4

Korte samenvattingen egodocumenten 

Bakker, J.B. (1995). Krachtmeting: Chronologie van een depressie.  Baarn: Ambo.

De auteur beschrijft hoe hij in 1989 als tweedejaarsstudent geneeskunde te maken 
krijgt met wat hij noemt ‘een endogene depressie’.  Hij vertelt over zijn gevoelens van 
depersonalisatie, dwanggedachten, schaamte en angst. Dankzij een combinatie van anti-
depressiva en slaapdeprivatie voelt hij vijf jaar later dat zijn herstel is begonnen. 

Brunt, E. (1994). De Breinstorm: Over depressie en Prozac. Amsterdam: Arbeiderspers.

Columniste Emma Brunt vertelt hoe zij na jaren van mildere depressieve gevoelens, 
op middelbare leeftijd wordt geconfronteerd  met een klinische depressie die haar van 
haar vanzelfsprekende identiteit berooft.Zij beschrijft de positieve effecten van het 
antidepressivum Prozac en neemt stelling tegen de huidige cultuur waarin depressie als 
vorm van toegeeflijkheid en Prozac als pretpil voor doetjes wordt gezien.

Manning, M. (1996). Onderstromen: Een psychotherapeute overwint haar depressie. Baarn: 
Ambo. (oorspr. titel en uitg.: Undercurrents: A  life beneath the surface,  New York: Harper 
Colllins, 1994).

Aan de hand van dagboekaantekeningen vertelt psychotherapeute en hoogleraar 
Martha Manning over haar ervaringen met een verlammende depressie. Ze beschrijft 
de vernietigende slapeloosheid, de dikke mist in haar hoofd en haar vervreemding van 
alles wat haar voorheen plezier gaf. Uiteindelijk stemt zij toe met electroshocktherapie. 
Deze weet de scherpe kantjes van haar depressie af te halen. 
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O’Brien, S. (2004). The family silver: A memoir of depression and inheritance. Chicago: 
University of Chicago  Press.

Sterker dan in de andere autobiografieën gaat auteur en hoogleraar Sharon O’Brien op 
zoek naar de wortels van haar depressie in haar familiegeschiedenis en de historisch-
culturele context daarvan. Zij laat de schaduwzijde zien van de Amerikaanse nadruk 
op opwaartse mobiliteit en beschrijft hoe onder (Ierse) immigrantenfamilies naast hoop 
ook depressie van generatie op generatie stilzwijgend wordt doorgegeven. Depressie 
vergelijkt zij met het familiezilver: een familie-erfenis die naast genetische vooral 
relationele en emotionele kanten heeft. 

Smith, J. (1999). Where the roots reach for water: A personal and natural history of melancholia. 
New York: North Point Press.

De auteur is 32 en werkzaam als psychiatrisch case manager als hij geconfronteerd wordt 
met een klinische depressie. Hij  beschrijft zijn depressie als een kwaadaardige stem in 
zijn hoofd. Omdat antidepressiva hem niet van zijn kwelgeest kunnen verlossen, leert 
hij deze te accepteren. Hierdoor ontdekt hij de spirituele waarde van depressie.  Zijn 
persoonlijke verhaal is verweven met een meer algemene beschouwing over depressie.

Solomon, A. (2001). The noonday demon: An atlas of depression. New York: Scribner (Ned. 
uitg. 2002).

Solomon wordt in de bloei van zijn carrière als romanschrijver geconfronteerd met 
een klinische depressie. Hij ervaart dit als een kwaadaardige klimplant die hem van zijn 
identiteit berooft. Hoewel de juiste combinatie van antidepressiva uiteindelijk gevonden 
wordt, blijft hij kampen met terugvallen. De acceptatie hiervan geeft hem meer inzicht 
in de positieve kanten van depressie. Het persoonlijk relaas wordt afgewisseld 
met uitgebreide, meer algemene beschouwingen over depressie.
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Styron, W. (2003). Het duister zichtbaar: Verslag van een voorbijgaande gekte. Amsterdam: 
Nieuwezijds (oorspr. titel en uitg.: Darkness visible: A memoir of madness. New York: 
Random House, 1990).

Ook auteur William Styron wordt rond zijn zestigste levensjaar, op het hoogtepunt van 
zijn carrière, geconfronteerd met een klinische depressie. Zijn boek is een poging om 
de duisternis van depressie in woorden te vangen. Hij beschrijft de gevoelens van ver-
stikkende troosteloosheid en de verlammende paniekgevoelens die hem in hun greep 
houden. Een opname in het ziekenhuis betekent uiteindelijk zijn redding. 

Udink, B. (2001). Klein leed. Amsterdam: Meulenhoff.

Auteur en journaliste Betsy Udink beschrijft hoe het evenwicht in haar leven rond haar 
vijftigste levensjaar abrupt doorbroken wordt door een vernietigende slapeloosheid, 
gevoelens van zelfhaat, schaamte, jaloezie, woede en falen. Zij schetst daarbij vooral de 
alledaagse (eenzame) werkelijkheid van een depressie. Het ‘zusje van Prozac’ helpt haar, 
in combinatie met cognitieve therapie, om de depressie onder controle te krijgen. 

Wolpert, L. (1999). Malignant sadness: The anatomy of depression. London: Faber.

Medisch bioloog Lewis Wolpert belandt rond zijn vijfenzestigste levensjaar in een 
zware depressie. Hij beschrijft zijn depressieve ervaring als een totale verlamming van 
verlangens, hoop en besluitvaardigheid. De afzondering van het ziekenhuis, in com-
binatie met antidepressiva en cognitieve therapie helpen hem er uiteindelijk bovenop. 
Het persoonlijk relaas wordt afgewisseld met een algemene beschouwing over de twee 
volgens hem belangrijkste theorieën op het gebied van depressie: de biologische en de 
psychologische. 

Wurtzel, E. (2001). Het land Prozac: Jong en depressief in Amerika. Amsterdam: Ooievaar. 
(oorspr. titel en uitg.: Prozac Nation: Young and depressed in America. New York: Riverhead, 
1994)

De 26-jarige Harvard studente Elizabeth Wurtzel vertelt in haar boek over de chro-
nische (atypische) depressie die haar van jongs af aan al achtervolgt. Zij beschrijft uit-
gebreid de gevoelens van wanhoop, nihilisme en angst en haar verscheidene opnames 
in het ziekenhuis. Dankzij Prozac krijgt zij haar depressie enigszins onder controle. 
Therapie helpt haar vervolgens om te gaan met de overgebleven mildere depressieve 
gevoelens. 
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Bijlage 5

Grafieken en Tabellen 

Bij hoofdstuk 7: Het Instituut

Grafiek 7.2 Ontwikkeling aantal nieuw ingeschreven patiënten in leeftijdsgroepen 
  (absolute aantallen)
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Bij hoofdstuk 8: Methodologische verantwoording

Relationele situatie
Tabel 8.1  Relationele situatie in percentages per sekse

Chi2 = 2,013; p = 0,57; Cramèrs V = 0,13
a = verweduwd, bezig met echtscheiding

Relationele situatie Mannen

n=59

Vrouwen

n=59

alleenstaand/gescheiden 44 54

verloofd/LAT 27 19

samenwonend/gehuwd 27 24

andersa 2 3

Totaal 100 100

Tabel 8.2  Relationele situatie in percentages per decennium

Relationele situatie
50

n=22

60

n=24

70

n=24

80

n=24

90

n=24

Totaal

N=118

alleenst./gesch. 41 71 50 42 42 49

verloofd/LAT 27 8 25 13 42 23

samenw./geh. 32 17 25 38 17 25

andersa 0 4 0 8 0 3

Totaal 100 100 100 100 100 100

Chi2 = 18,809; p = 0,09; Cramèrs V = 0,23

Chi2 = 5.767; p = 0,06; Cramèrs V = 0,22

Opleidingsniveau

Tabel 8.3  Opleidingsniveau in percentages per sekse

Opleidingsniveau
M

n=59

V

n=59

Totaal

N=118

1. laag & middelbaar 12 29 20

2. hoger 42 29 36

3. hoogst 46 42 44

Totaal 100 100 100

Legenda: 1 =  lo, lbo, ulo, mulo, mavo, 3-jarige HBS en mbo
 2 =  havo, mms, hbs, gymnasium, lyceum, vwo, atheneum
 3 =  hbo, wo en verdere specialisaties  
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Diagnoses

Tabel 8.7  Diagnoses in percentages per sekse

Diagnoses # M

n=59

V

n=59

Totaal

N=118

Chi2 p Cramèrs 

V

borderline 3 2 3 -

narcistische stn. 14 5 9 2,506 0,11 0,15

karakterneurose 54 61 58 0,555 0,46 0,07

depressie 39 24 31 3,189 0,07 0,16

homoseksualiteit 3 2 3 -

anders 0 2 1 -

niet vermeld 31 29 30 0,041 0,84 0,02

Legenda: Onder narcistische stoornis is opgenomen: narcistische stoornis, narcistische persoonlijkheids-
organisatie en narcistische trekken. Onder karakterneurose is opgenomen: Karakterneurose/
Karakterstoornis/Psychasthene karakterstructuur (eventueel met fallisch-narcistische, fallisch hys-
terische, narcistische, moreel masochistische of sado-masochistische trekken); Angstneurotisch; 
Dwangneurotisch; Hysterisch (hysteroïde beeld, bad hysteric); Neurotische depressie/psychas-
thene depressie. Onder Depressie vallen bijkomende opmerkingen, naast die over de 
 persoonlijkheid, over een eventueel depressief ziektebeeld: Neiging tot depressie; Depressief 
coloriet; Activiteitsremming/passiviteit; Depressie/Depressie i.e.z./Depressief Syndroom; Chronische 
depressie/Dysthymie; Post-partum depressie; Recidiverende depressie. Borderline, Narcistische stoornis 
en Karakterneurose zijn  persoonlijkheidsdiagnosen. Depressie apart vermeld is een ziektebeeld-
diagnose. 

 # Er kan meer dan één diagnose per patiënt worden vermeld, daardoor kunnen de totale 
percentages per decennium boven de 100 uit komen. 
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Indicaties

Tabel 8.9  Indicaties in percentages per sekse

Indicaties M

n=59

V

n=59

Totaal

N=118

niet vermeld 2 9 5

analyse 10 27 19

andersa 88 64 76

Totaal 100 100 100

Chi2 = 9,390;  p= 0.01; Cramèrs V = 0,28

a  Onder Anders vallen: psychotherapie (openleggend, inzichtgevend, clarificerend, 
 explorerend, steunend, structurerend), groepstherapie, dagopname, contact  
(psychotherapeutisch, exploratief, gespatiëerd, steunend, structurerend), beginnen met 
psychotherapie en bekijken of er nog een analyse inzit, verlengd adviesgesprek,  
terug naar de verwijzer en afwachten wat de patiënt zelf wil.

Relationele situatie
50

n=22

60

n=24

70

n=24

80

n=24

90

n=24

Totaal

N=118

niet vermeld 0 4 4 0 17 5

analyse 18 25 21 13 17 19

anders 82 71 75 88 67 76

Totaal 100 100 100 100 100 100

Chi2 = 10,744; p = 0,22; Cramèrs V = 0,21

Tabel 8.10  Indicaties  in percentages  per decennium
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Bij hoofdstuk 9: Hoe analytici hun patiënten zien 

Tabel 9.1  Subjectieve indruk in percentages per genderkoppel

Aspecten 
subjectieve 

indruk

Mm
n=31

Mv
n=28

Vm
n=29

Vv
n=30

Totaal
n=118

Chi2 p Cramèrs 
V

uiterlijk 90 100 97 100 97 -

gedrag 90 100 97 100 97 -

houding 90 96 83 100 92 7,120 0,07 0,25

stemming 74 93 86 83 84 3,946 0,27 0,18

int.verm. 39 43 69 70 55 10,008 0,02* 0,29

to-gevoel 42 57 48 57 51 1,912 0,59 0,13

gender 16 29 24 33 25 2,574 0,46 0,15

metafoor 16 25 17 17 19 0,990 0,80 0,09

Legenda: M = mannelijke patiënt; V = vrouwelijke patiënt; m = analyticus; v = analytica 
int.verm. = introspectief vermogen; to-gevoel = tegenoverdrachtsgevoel

Aspecten

Subjective

indruk

50

n=22

60

n=24

70

n=24

80

n=24

90

n=24

Totaal

N=118

Chi2 p Cramèrs 
V

uiterlijk   96     96    96  100  96  97 - -

gedrag   96   100  100  100  88  97 - -

houding   86    83    96  100  96  92 - -

int.verm.   64     71    50    50  42  55   5,304 0,26 0,21

stemm.   91     83    83    75  88  84    2,449 0,65 0,14

gender   18       21      21      46  21    25    6,682 0,15 0,24

to-gevoel   64     67    38      38    50  51   7,271 0,12 0,25

metafoor   41       29        8        4    13    19   14,538 0,01* 0,35

Legenda: Int.verm. = introspectief vermogen; stemm. = stemming; TO-gevoel = tegenoverdrachtsgevoel

Tabel 9.2  Subjectieve indruk in percentages per decennium
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Bij hoofdstuk 10:  Zelfbeeld van patiënten

Tabel 10.1  Frequenties genoemde eigenschappen

Eigenschap na %b

depressief 55 47

angstig 46 39

agressief 28 24

sociaal 26 22

getalenteerd 24 20

gesloten 23 20

professionele kwaliteiten 23 20

deugdzaam 20 17

overgevoelig 13 11

aarzelend   8   7

aandachtsbehoeftig   8   7

onberekenbaar   7   6

opgewekt   7   6

dwingend   6   5

onecht   6   5

arrogant   5   4

gemakzuchtig   5   4

eigenwijs   5   4

achterdochtig   4   3

onrustig   2   2

overig 10   9

a  = aantal patiënten dat deze eigenschap noemt; 
b = percentage van het totaal aantal patiënten (N = 118) 
N.B. 1: patiënten noemen vrijwel altijd twee of meer eigenschappen, 
waardoor het kolomtotaal hoger is dan het totaal aantal dossiers of meer is dan 100%.
N.B. 2: eenzelfde eigenschap kan door een patiënt via synoniemen
verschillende malen worden genoemd. Deze eigenschap is slechts één maal per
patiënt  gescoord. Voor de synoniemen zie Figuur 10.1 in § 10.1. 
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Tabel 10.2  Eigenschappen in percentages per sekse

Eigenschap
M

 n= 59

V 

n=59

Totaal

N=118
Chi2 p Cramèrs 

V

depressief 41   53   47  1,669 0,20 0,12

angstig 36   42   39   0,570 0,45 0,07

agressief 24   24   24   0 1.00 0

sociaal 19   25   22   0,789 0,37 0,08

gesloten 24   15     20   1,350 0,25 0,11

getalenteerd 24   17   20   0,837 0,36 0,08

professioneel 15     24   20   1,350 0,25 0,11

deugdzaam 10     24   17   3,853 0,05* 0,18

overgevoelig   9     14     11   0,778 0,38 0,08

N.B.: er kan meer dan één eigenschap per persoon genoemd worden, waardoor het totaal bo-
ven de 100% uit komt.

Tabel 10.3  Eigenschappen in percentages per decennium

Eigen-

schap

50

n=22

60

n=24

70

n=24

80

n=24

90

n=24

Totaal

N=118
Chi2 p Cramèrs 

V

depr 41       54     58     33      47     48         3,869  0,42 0,18

angs 46     42     46     29      33       39         2,228  0,70 0,14

agres 32       38       21       13      17       24         5,755  0,22 0,22

soci   9       13       21       38      29       22         7,488  0,11 0,25

geslo   9       25       38         8      17       20         8,967  0,06 0,28

geta 27       21       13       21      21       20         1,574  0,81 0,12

pfkw 18         4       13       13      50     20       19,346  0,00* 0,41

deug   9         8       17       25      25       17         4,442  0,35 0,19

ovgev 27         8       13         4        4       11         8,458  0,08 0,27

N.B.: voor de gebruikte afkortingen bij de Eigenschappen, zie Tabel 10.2
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Tabel 10.4  Door mannen genoemde eigenschappen in percentages per decennium 

Eigen-

schap

50

n=11

60

n=12

70

n=12

80

n=12

90

n=12

Totaal

N=59
Chi2 p Cramèrs 

V

depr 46   42   50   25   42   41   1,768  0,78 0,17

angs 36   42   42   25   33   36  1,003  0,91 0,13

agres 36   33   17     8   25   24   3,495  0,48 0,24

geslo   9   25   33   17   33   24   2,867  0.58 0,22

geta 46   17   17   25   17   24   3,872  0,42 0,26

soci   9     0   33    17   33   19   6,857  0,14 0,34

prkw   9     8     8     8   42   15     8,133  0,09 0,37

deug   0     0   17    17   17   10     4,267  0,37 0,27

ovgv   9     0   25     8     0     9     6,453  0,17 0,33

N.B.: voor de gebruikte afkortingen bij de Eigenschappen, zie Tabel 10.2

Tabel 10.5  Door vrouwen genoemde eigenschappen in percentages per decennium

Eigen-

schap

50 

n=11

60

n=12

70

n=12

80

n=12

90

n=12

Totaal

N=59
Chi2 pa Cramèrs

V

depr 36   67   67   42   50   53      3,675  0,45 0,25

angs 55   42   50   33   33   42      1,759  0,78 0,17

agres 27   42   25   17     8   24      4,123  0,39 0,26

deug 18   17   17   33   33   24      2,072  0,72 0,19

prkw 27     0   17   17   58   24    12,411  0,02* 0,50

soci   9   25     8   58   25   25    10,253  0,04* 0,42

geslo   9   25   42     0     0   15      12,001  0,02* 0,45

geta   9   25     8   17   25   17      2,221  0,70 0,19

ovgv 46   17     0     0     8   14      13,691  0,01* 0,48

N.B.: voor de gebruikte afkortingen bij de Eigenschappen, zie Tabel 10.2



Bijlagen

267

Tabel 10.6  Verwijzingen, frequenties in aantallen en in percentages (N=118)

verwijzing   N   %

eigen initiatief   31   26

huisarts, bedrijfsarts, studentenarts   12   10

‘psy-circuit’ (psychiater, studentenpsycholoog, 
maatschappelijk werk enz.)

  47   40

anders (bv. reumatoloog, sexuoloog, internist)     9     8

niet vermeld   19   16

Totaal 118 100

Tabel 10.7  Beroepsniveau in percentages per presentatiestrategie

Beroep
Zelfbeschuld.

n=23

Zelfrelativ.

n=33

Zelfrespect.

n=52

Totaal

N=108

on-/laag geschoold 17,4 % 15,2 %   7,7 % 12 %

professional mbo/hbo 43 33,3 23,1 30,6

academicus 17,5 21,2 28,8 24,1

student 17,4 27,3 34,6 28,7

anders 
(huisvrouw, werkloos)

  0,9   0,9   2,8   4,6

Chi2 = 7.034; p = 0,53; Cramèrs V = 0,18
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Bij hoofdstuk 11: Depressieverhalen en 
levensgeschiedenissen

Tabel 11.2 Domeinen waarop de aanmeldingsklachten spelen, per decennium 
 uitgesplitst naar sekse, frequenties in absolute aantallen (N = 118)

Domeinen 50 60 70 80 90 Totaal

V M V M V M V M V M

relaties   2 1 4   1 4   1 6 5 7 3
23 V en 11 M

34 totaal

werk 1 1 2 1 1
2 V en 4 M

6 totaal

werk en 

relaties
10 8 7 11 8 11 6 5 4 8

35 V en 43 M
78 totaal

Legenda: V = vrouwelijke patiënt; M = mannelijke patiënt

Tabel 11.3 Duur klachten ≥ 2 jaar per decennium en per sekse, frequenties 
  in absolute aantallen (N=72)

Sekse 
patiënt

50   60 70 80 90 totaal

M   6   9   3   8   6 32

V   6   5 11   7 11 40

Totaal 12 14 14 15 17 72
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Tabel 11.5 Door patiënten genoemde oorzaken, per decennium uitgesplitst naar 
  sekse, frequenties in absolute aantallen (N = 43)

Eigen 
karak-
ter, zelf

Slechte 
jeugd,
ouders

Lich.
factoren,
erfelijkh.

Actuele
Probl.

Traum.
gebeur-

tenis

Buiten-
staander
voelen

Aantal 
patiënten

V M V M V M V M V M V M V M

50
2 2 3 1 1 1 1 1 4 3

60
2 1 1 2 1 5 1

70
3 2 3 2 2 1 1 6 4

80
3 1 1 1 1 4 2

90
4 2 4 5 1 1 1 1 8 6

Totaal
genoemde 
oorzaken

11 7 14 8 7 2 2 2 2 2 2

27 V
16 M
43 

patiënten 
59 

oorzaken

Legenda:  V = vrouwelijke patiënt; M = mannelijke patiënt. 
N.B. :Sommige patiënten noemen meer  categorieën oorzaken 

waardoor het totaal aantal oorzaken hoger is dan het totaal aantal patiënten.
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Tabel 11.6 Variaties op het thema depressie, per decennium uitgesplitst 
 naar sekse, frequenties in absolute aantallen (N= 83)

Thema
50 60 70 80 90 totaal

V en M
V M V M V M V M V M

zinloosheid
1 3 5 4 4 4 5 5 1 2

16 V en 18 M
34 totaal

oblomovisme
2 1 2 1 1 2

  1 V en 8 M
  9 totaal

eenzaamheid
2 6 6 4 4 4 5 1 4

15 V en 21 M
36 totaal

angst
2 4 4 3 3 6 3 4 3 6

15 V en 23 M
38 totaal

minderwaar-
digheid

1 1 3 1 3 1 1 4 3
  7 V en 11 M

18 totaal

Legenda: V = vrouwelijke patiënt; M = mannelijke patiënt.  N.B.: Het totaal aantal maal dat 
één van deze variaties in de dossiers voorkomt (135) bedraagt meer dan het aantal 
dossiers dat in deze analyse is betrokken (83). In sommige dossiers komen twee of 
drie themavariaties voor.
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Tabel 11.7 Problematische  jeugdervaringen in de loop der tijd, frequenties 
  in absolute aantallen a (N=118)

Problemen
50 60 70 80 90 Totaal

Direct ervaren Maatschappelijk geweld b 2 5 1 - -   8

Indirect ervaren
Maatschappelijk geweld 

- 2 4 2 3 11

Armoede
5 1 - - -   6

Wees-, kinder-, pleeghuizen;
pensions; gezinsverzorgsters

6 5 1 1 1 14

Gender V
Gender M

6 V
2 M

1 V
2 M

1 V
1 M

-
1 M

-
-

  8 V
  6 M

dood M / P
3 4 2 4 2 15

Huiselijk geweld en 
Alcoholisme

4 3 4 4 6 21

Seksueel geweld en
Incest

2 2 2 2 -   8

Echtscheiding ouders
2 4 2 1 2 11

Ernstige ziekte, ongeluk, gebrek
3 4 5 5 2 19

Psychische problemen bij ouders of 
broer/zus

4 7 3 9 8 31

Chronisch tekort, schraal emotioneel 
klimaat

7 4 10 9 11 41

Geen problematische
jeugdervaringen

4 3 2 2 4 15

a :  de getallen geven het aantal patiënten aan bij wie er van de betreffende problematische
 jeugdervaring sprake is; veel patiënten noemen meerdere categorieën problemen.

b : cursief gedrukte problemen zijn opgevat als traumatische ervaringen. 
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Bij hoofdstuk 12:

Door de ogen van analytici - samenvatting en conclusies 

Tabel 12.1 Presentatiestrategie en levenservaringen, in percentages per strategie

Strategie

N = 108

Trauma Chronisch tekort Geen problematische 

achtergrond  

zelfbeschuldigend 
(N=23) 70 26   4 

zelfrelativerend 
(N=33) 42 37 21

zelfrespecterend 
(N=52) 50 38 12

Chi2 = 6,309 ; =0,18; Cramèrs V = 0,17

Tabel 12.2 Sekse en levenservaringen in percentages per sekse, uitgesplitst per 
  strategie en voor alle strategieën samen

Zelfbeschuldigende strategie (N=23)

Trauma Chronisch tekort
Geen probl.
achtergond

Totaal

V (n=15)   80 20   0 100

M (n=8) 50 38 12 100

Chi2=3,162; p=0,21; Cramèrs V=0,37

Zelfrelativerende strategie (N=33)

Trauma Chronisch tekort
Geen probl.
achtergond

Totaal

V (n=16)   44 31 25 100

M (n=17) 41 41 18 100

Chi2=0,446; p=0,80; Cramèrs V=0,12

Zelfrespecterende strategie (N=52)

Trauma Chronisch tekort
Geen probl.
achtergond

Totaal

V (n=24)   63 33   4 100

M (n=28) 43 43 14 100

Chi2=2,641; p=0,27; Cramèrs V=0,23

Alle strategieën samen (N=118)

Trauma Chronisch tekort
Geen probl.
achtergond

Totaal

V (n=59)   61 27 12 100
M (n=59) 44 42 14 100

Chi2=3,655; p=0,16; Cramèrs V=0,18
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Social constructs of depression:  
abstract and conclusions 

The starting point

Up to now, science has researched depression primarily as an individual psychologi-
cal trait, or as the reaction to an encumbering event of persons with a certain pre-

disposition to depression. That has resulted in many important insights, yet several enigmas 
remain unsolved, such as the difficult issue of classifying and diagnosing depression and 
a lacking explanation for the occurrence of depression as well as for the ever-recurring 
 two-to-one ratio between the numbers of women and men who suffer from this condi-
tion. This study does dot pretend to offer a solution to these puzzles. An attempt has been 
made however to look at depression in a different way in order to gain more insight into 
the still little-examined dimension of intersubjective meaning allocation.

In this study, depression1 is analysed from a sociological-interactionistic perspective 
whose core concept is social constructs. The attention thus shifts from the body or the mind 
of the individual to interpersonal communication, to processes of meaning allocation and 

1  Here we refer only to unipolar depression in gradations from light (depressive moods) via the chronic, 
milder form of depression (dysthymia) to severe depressive disorders or depressive episodes as identified 
in the DSM-IV. Psychotic depression, bipolar (manic) depression and post-natal depression fall outside the 
scope of this study.
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the historical and social context within which this all takes place. Depression has not been 
linked so far to having an organic origin, which makes it – more than other psychological 
disorders in which this is the case – take place in the domain of meaning, in other words 
in the domain of social action. And social actions consist, according to Goffman, largely 
from deliberately keeping up the impression that you make on others. In these commu-
nication processes, feelings of gloominess and hopelessness also take shape. It is not that 
the causative negative feelings arise only upon communication with others, but the form 
that it takes in depression is actually influenced by them. Depression cannot be pinpointed 
outside that which people tell others about it. This means that it is inevitably subject to 
construct-related social forces such as expectations about gender-defining behaviour, res-
ponsibility and treatability. The self or the identity is at stake here, and the self is constantly 
closely related to what others think of it.

The studies
This vision underlies two empirical studies on the little-explored domain of the so-

cial construct of depression: an analysis of ten autobiographical texts about depression da-
ting since 1990 and an analysis of 118 therapist-designed reports of indication-assessment 
interviews with clients with depressive symptoms from the second half of the twentieth 
century. Both studies were conducted using content analysis. The development of more 
general insights came about in part inductively from the grounded theory model, in part 
via an abductive method in which insights from the field literature were continuously 
linked to the findings from the empirical material and vice versa. The chief function of 
the two studies is to show that in depression in its acute form as well as in its milder form 
there is a social construct – one of pliability to what is possible at the moment, socially 
speaking. Their function is also to give a picture of what that social construct can look like. 
Depression appears in these studies as a joint performance of the person who brings the 
symptoms to the fore and those to whom the stories of the symptoms are told.

Preceding these studies, a more quantitatively-oriented chapter has been included 
about sex differences in depression and the degree to which the widespread and repea-
tedly observed two-to-one ratio of the numbers of women and men who suffer from it 
also applies to the Netherlands. Based on recent epidemiological studies among the Dutch 
population and in family medicine practices, it has been observed that here too there are 
many more women who present mood disorders. This numeric female preponderance 
has been regard quite skeptically for years, but the final conclusion up to now reads nearly 
always that it presents a very real ratio. In this chapter too, doubts are raised about the cor-
rectness of the existing figures and especially about the question of whether it is possible to 
ascertain depression independently of sex-specific expectation patterns. Depression seems 
to be inevitably permeated with normative expectations and gender-related views.

Writers on their own depression 
When something terrible happens – whether it is being suddenly overcome by a 

severe depression or being chronically gloomy, tired, afraid and lonely – people have an 
inherent need to understand why that fate happened to them specifically. Modern anti-
depressants appeared to lend a temporary exemption from this question about meaning. 
An organic disease, after all, can happen to anyone and doesn’t have to say anything about 
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someone’s personality. But if there is no pharmacological remedy, or if the remedy does 
not seem to work sufficiently or at all, meaning becomes necessary and an often painful 
search for it begins. Ten autobiographies, five by men and five by women, offer a personal 
report of this search. It seems that for those people who must live with the perspective 
of ever-recurring severe depression, an interpretation of that depression as part of their 
own personality helps them lead a meaningful life. Instead of a biochemical balance dis-
turbance in the brain, they ultimately embrace the depression as part of their identity, and 
in the process it loses part of its malignancy. The authors resist stigmatising views about 
depression as something that happens to weaklings who should just be a little tougher on 
themselves. They come out to give courage to their fellow sufferers. Gender differences 
were not found in the way in which these authors gifted with a relatively large cultural 
and social capital wrote about their depressive experiences.

Severe, clinical depression is not something that can be easily masked, even though 
people take great pains to hide it from the outside world, as evidenced by the sad example 
of soccer player Robert Enke.2 But even this very painful and paralysing condition allows 
for different interpretations, with meanings that can vary from disease to ‘mentor’.

Therapists write about clients with depressive symptoms
 What people tell about themselves and their depressive experiences to therapists 

who examine them for suitability for psychoanalytic treatment can be seen as a strategic 
self-presentation. Based on reports written by psychoanalysts of assessment interviews with 
118 clients who between 1954 and 2000 sought help for depression-related problems, it 
was examined how they presented themselves in these interviews. It now appears that this 
varies depending on time and sex. The more clients have aids available to them (education, 
work, status), the more it is accepted to seek help for their own despondency, and the more 
emphatically their are approached in the interview itself, the more self-respect they show 
for themselves and their problems. The way in which these persons presented themselves 
in the interviews could be categorised in a threefold typology: a self-blaming strategy, in 
which people ascribe exclusively negative traits to themselves; a self-relativising strategy, in 
which people see their own self as a changing given depending on the situation or phase 
they are undergoing; and, finally, the self-respecting strategy, in which persons see themselves 
mainly as having positive as well as negative traits. It seems that it is women in particular 
who have undergone a change in the way they see themselves. From a chiefly shame-based 
attitude in the 1950s, this changed in the 1990s into a more professional self-assuredness 
they brought to therapists’ offices requesting help for their depressive symptoms. In those 
fifty years, men changed much less in their self-presentations; they remained more cautious 
and reserved than women, at least in analysts’ presentation of these interviews.

The symptoms that were brought forward were of a depressive and largely prolonged 
nature, and can be understood as suffering under a lack of social embedding. Loneliness, 
not feeling appreciated, or having more recently the feeling of never doing things well 
enough, is considered by many as the core of their depressive experience. This chronic, 
milder form of depression is an experience of loss, but what got lost (or never existed) 
is mainly the bond with others, a relationship in which the feeling of connectedness, re-
cognition and regulation can be experienced. These are stories in which depressiveness is 
inextricably linked to gender and identity.

2  For this story, see www.robert-enke-stiftung.de
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The symptomatology is and has remained the same for this group of clients, but what has 
changed is the presentation strategy, especially among women. This indicates the presence 
of an intersubjective space in which chronic despondency can assume different forms, 
ranging from a shaming personality failing to a self-aware reason to start a self-reflective 
search. 

Conclusion and reflection
The two empirical studies have shown that depressive feelings and thoughts are 

 pliable to what is possible and desired in a specific situation. It is easier for persons to 
come forward with their depression who have more social-cultural capital. It is also easier 
when there is a professional group who has a remedy for such symptoms, and when it 
lends an understanding and sympathetic ear to the stories, as the development of the self-
presentation strategies in the patient files have shown. The less this is the case, the more 
depression is experienced as a personal inadequacy and the more self-conquest it costs to 
open up to others about these problems. This applies to men as well as to women, but the 
construct process that is based on their gender scripts differs. Men must still fear being seen 
as unmanly if they cannot control their dark feelings. They are more cautious and reserved, 
even if they nonetheless take the step to get help. In the 1950s and 1960s women feared, 
more than now, disapproval if they couldn’t meet the expectation of a cheery servitude 
to parents, husband and children. Nowadays they have the idea that they must answer to 
high expectations in all areas. The partial changes in gender scripts are interwoven with 
changes in views about depression. With the increased accessibility of psychotherapeutic 
help and the widespread use of modern antidepressants, depression seems to have lost 
some of its frightening character for the lay public, but the responsibility for this lies in the 
person herself more explicitly than it used to. This notion of ‘personal responsibility’ has 
an emancipatory as well as an oppressive aspect to it. The authors of the autobiographies 
show this first: they claim the right to tell about their own experiences in their own words, 
thus leaving the position of victim behind. By contrast, Dehue (2008) points to the op-
pressive aspect: people can experience their depression as destiny or as God’s will less than 
before. They are held responsible for a destiny that they were never able to really take in 
their own hands. This too can be read in the autobiographies.

These insights are based on two studies among groups in which in one case the 
gender differences are not very big (patient files) and in the other were even absent (auto-
biographies). Both studied groups deviate from the average population because of their 
higher education and their major verbal and reflective skills. Traditional life patterns of 
breadwinners or housewives are absent or sporadic, and then only in the earlier decades. 
It is probable that more pronounced gender differences would have been found had more 
representative groups been examined.

The qualitative findings from the study on patient files are, wherever possible, support-
ed by quantitative calculations. These showed that there were few significant  differences 
or changes, and wherever that was the case, the links were moderately strong at best. 
This constitutes a confirmation of what was remarked above: that the examined men and 
women resembled each other more than they differed from one another. The differences 
within the sexes were greater: the changes that took place in the course of time happened 
mainly within the group of women. The relatively small size of the sample plays a role here 
too. For quantitative calculations, 118 files are on the low side, certainly if they are spread 
over five decades and two sexes or four gender dyads. For the small numbers that the 
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comparison groups consist of it is difficult to find connections or draw conclusions from 
the results. For a labour-intensive research method like qualitative-interpretative content 
analysis, 118 files is actually a large number, and only this method can show what a quan-
titative calculation can’t: it gives perspective into the meaning of the studied partial aspects 
in the context of the text as a whole and in relation to wider interpretations frameworks. 
The results of the quantitative analyses do warn however for excessive one-sidedness in 
terms of what differs and changes, and cause a relativising of its size.

The findings from the files research are based on what psychoanalysts noted in their 
reports of assessment interviews with the clients. Other than the first-person illness  narratives, 
in autobiographic research this does not produce a direct picture of the patients’ stories. 
What is discussed between client and therapist and the way in which it happens is re-
searched here deliberately as a co-construct, as a joint performance of client and therapist. 
The autobiographies, albeit written by the patients themselves, should also be seen as 
 co-constructs. They come about from an inner dialogue between writer and imagined 
audience and from a real dialogue between writer and publisher. These stories contain 
strong stylised versions of personal experiences, written for an anonymous audience. Here 
too, the focus does not go to what afflicts people but to what they can and want to show 
in that context and at that moment.

For many people sadness, despondency, gloominess, listlessness, rejection of life, fee-
lings of worthlessness, hopelessness, despair and loneliness are recognisable experiences 
that have been written about for centuries in the literary texts of Western culture. When 
these feelings dominate everyday life and don’t go away by themselves or deepen themsel-
ves into an all-paralysing condition, there is more going on. This is when people start sear-
ching for the meaning behind it and often end up with themselves. The degree to which 
people try to keep their depressive feelings from others at all costs or dare show any of it 
depends on their existing views about mental suffering in relation to gender. If there is a 
professional group that labels these experiences as depression and offers an remedy for it, 
and if the way to this help is (not yet) found, this hope for redemption makes the suffering 
unbearable. When there really is no remedy or when it doesn’t seem to be helping, then 
an accepting attitude makes sense and is sometimes helpful. Seen from that perspective, 
depression is not something that has always been the same throughout history. Negative 
feelings of deep listlessness, rejection and sorrow acquire a different look and meaning and 
thus a different reality in every historical and social context. The content of the symptom 
is inextricably linked to the communicative context. The two studies presented in this 
book show how great the pliability is of the negative experiences that are identified with 
the concept of depression.

Afterthoughts
This historical-sociological approach has shown how the interaction situation 

is  interwoven with time- and culture-related views about gender and depression. This 
 approach can be applied mainly to lighter forms of depression – depression that can be 
ignored for some time or carried along for a little while longer under a less stigmatising 
label, like burn-out or stress. For a severe, completely paralysing form of depression this 
approach is less suitable. Such severe depression (depressive episode in DSM-IV R termino-
logy) cannot be hidden from the immediate circle of those involved: it is clear to everyone 
that someone like that is in very bad shape. Despite a lack of clarity about any biological 
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causes, the concept of ‘disease’ – other than for dysthymia – seems appropriate here. The 
concept of disease points not only to a physical, localisable problem, it is also a dispositional 
concept that refers to a personal incapacity to function normally (Ingleby 1984, p. 126). 
The severe form of depression remains, even with its disease status, an incomprehensible 
malady, spurring patients to search for its meaning. And this latter aspect lends itself to 
meaningful study from a sociological lens.

The lighter form of depression (dysthymia) does not make functioning completely 
impossible for people, but does entail a toilsome existence and cannot be dismissed as ‘the 
common cold of psychopathology’. An extra burden emanates here from the awareness 
that in depression one’s self is at stake. The large and partially illusory expectations of 
 modern antidepressants like Prozac and similar medications are partly fed by the fact that 
they absolve people from the preconception that they are not coming up to the mark. 
When these medications do not work or work insufficiently, or when they lose their 
 effectiveness after some time, the self takes the spotlight again and rejection or exclusion 
is feared. This intersubjective dimension of dysthymia in particular deserves to be studied 
from a symbolic-interactionist or social-constructionist perspective.

The difference between the lighter and the more severe form of depression also 
pleads for a more dichotomous vision on depression than is now common through the 
DSM-dominated method. For dysthymic disorder, current DSM definitions do not take 
influences from historical and social contexts sufficiently into account.

In this book depression is studied from a symbolic-interactionist perspective with 
‘social construct’ as a central concept and considering historical contexts. The strength 
of  this approach lies in the possibility of obtaining insight into how people presented 
 themselves and their difficulties of chronic or recurring despondency, the way in which 
this changed in the course of the second half of the twentieth century, and how gender 
scripts are interwoven in the process. It appears that these similar depressive experiences 
have developed very differently depending on context, and can vary from feelings of doom 
to thinking of depression as a ‘praiseworthy ailment’ – and everything in between.
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