MEER GELUK DAN WIJSHEID

DE ZOEKTOCHT NAAR EEN BETERE
GEESTELIJKE VOLKSGEZOND EID
Paul Schnabel

. De biologische belofte .

ste psychofarmaca in de jaren vijftig luidde
voor de psychiatrie een nieuw tijdperk in,

Her was Andy Warhol die her grootste geluk

waarin her mogelijk werd psychiatrische
symptomen effectief to bestrijden. Niet bij iedereen, niet altijd en niet helemaal, maar toch,
langs farmacologische weg kunnen stemmin-

in de moderne samenleving besloten zag_ in de

mogelijkheid dat iedereen dankzij de media
heel even wereldberoemd zou kunnen zijn,
even via de radio overal hoorbaar of dankzij
de televisie even voor iedereen zichtbaar. In de
zomer van 1995 brak voor Rene Kahn, hoogleraar psychiatrie aan de Universiteit Utrecht,

zijn finest hour aan in Paul Witteman's programma `Opgenomen'.

Overtuigd en Witteman overtuigend stelde
Kahn dat psychische stoornissen ziekten zijn
met een biologische basis en een biologisch
aangrijpingspunt. Kahn wilde zelfs wel de garantie, geven dat hij met 90% succes een patient gemakkelijk, snel en goedkoop van een
depressie of zou kunnen helpen. Ook voor pa-

tienten met andere ernstige psychische aandoeningen is er hoop. De psychiatrie bevindt
zich nu in her stadium van de interne geneeskunde ruim een halve eeuw geleden: er kan al
veel, maar her beste moet nog komen (Van
Friesland & Witteman 1995). De mens is een
machine, waarvan we her verloren geraakte
bouwplan aan bet reconstrueren zijn. Weliswaar is de mens (nog) niet maakbaar, maar hij
is wel al tot op grote hoogte repareerbaar. De
psychiater, is zeker nog niet de ingenieur van
zijn hersens, maar wel al de monteur.
Helemaal onwaar is Kahn's claim zeker niet,

maar zo onverkort is ze ook weer niet helemaal waar (Pols 1995). De komst van de eer-

gen nu verhoogd of juist gedempt worden,
angsten verminderd, wanen onderdrukt en
verslavingen afgeremd. Her gevoelsleven van
mensen - en daarmee voor een belangrijk deel
ook hun gedrag - kan met behulp van psychofarmaca en in enkele gevallen ook elektroconvulsieve therapie meet in evenwicht worden
gebracht. Her streven naar een herstel van her
evenwicht in geval van een psychische stoornis
is ook her doel van de geestelijke gezondheidszorg.

. Het farmacologische verlangen .

De ontwikkeling van psychofarmaca is voor
een belangrijk deel door her toeval bepaald
geweest. Bewuste pogingen om specifiek voor
psychische stoornissen bepaalde geneesmiddelen to ontwikkelen hebben minder opgeleverd
dan de verraste herkenning van voor heel andere doeleinden ontwikkelde geneesmiddelen
als juist of ook effectief op her gebied van de

psychiatrie. Als er ergens sprake is van meet
geluk dan wijsheid is her wel hier. Nog altijd
is de onzekerheid over de specificiteit van de
werking van veel psychofarmaca - en ook van
de electroshock - groot, zoals er ook nog meet

Tijdschrift Gezondheidsbevordering, jrg. 17 nr. 1, mei 1996

5

vragen dan antwoorden zijn over de relatie
tussen de werking van een middel en de oorzaken van een bepaalde psychische stoornis. In
de psychiatrie blijkt veel `repareerbaar' to zijn

zonder dat duidelijk is of hoeft to zijn wat er
nu precies waar, in welke mate en door welke

. De preventieve predictie .

De psychiatrie zal in de loop van de volgende

eeuw als gevolg van een beter inzicht in de
biologische bepaaldheid en bepaalbaarheid

oorzaak is misgegaan. De biologische psychia-

van psychische stoornissen sterk van karakter
veranderen. Her accent zal niet langer liggen

trie van het fundamentele onderzoek is nog

op de tertiaire en in mindere mate de laat-

altijd ver verwijderd van de alledaagse praktijk

secundaire preventie - zoals nu -, maar op de
primaire en de vroeg-secundaire preventie, op
her volledig voorkomen of het vroegtijdig onderkennen en beperken van psychische stoornissen. Her zal steeds beter mogelijk worden

van de psychofarmacologie. In de plaats van
wetenschappelijke kennis treedt hier inder-

daad de handigheid en de ervaring van de
monteur, die stilgevallen auto's en vastgelopen
machines op onverklaarbare wijze weer aan de

praat krijgt. Tot allegorie uitgewerkt is juist
deze metafoor het thema geworden van her
verhaal `Hoe mijn psychiater aan zijn kleine
wonderbibliotheek is gekomen' van Biesheuvel (1995).
Verandering en ook verbetering, zelfs herstel,

kan bewerkt worden zonder kennis van de
oorzaken of de dynamiek van de afwijking.
Her resultaat bevestigt en legitimeert her kunnen van de dokter. Waar de wetenschappelijke

kennis nu nog grotendeels ontbreekt, mag
toch - met Rene Kahn - verwacht worden dat
de komende decennia de belangrijkste lacunes
zullen worden opgevuld, althans voor die psychische stoornissen , die ook inderdaad geheel
of in belangrijke mate biologisch bepaald zijn.
De ontwikkeling van nieuwe psychofarmaca

en bet beschikbaar komen van meet basale
kennis over her ontstaan van psychopathologie zullen de huidige psychiatrische praktijk in
de kern taken. Elders heb ik al eens voorspeld

dat aan her einde van de volgende eeuw juist
de kern van de psychiatrie en van de psychopathologie zoals wij die nu kennen, wel eens
sterk aan betekenis zou kunnen inboeten, omdat de stoornissen waar her om gaat tegen die
tijd in belangrijke mate voorkomen of vroegtijdig tegengegaan kunnen worden. Aan psychotherapie als remedie voor problemen die
uit her samenleven van mensen voortvloeien,
zal ook over honderd jaar onverminderd behoefte bestaan (Schnabel 1995).
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om al in een vroeg stadium en op een jonge
leeftijd snel en effectief stoornissen in denken,

voelen, waarnemen, beleven en handelen to
reguleren.

Mijn hypothese is dat juist de combinatie van
enerzijds een toenemend inzicht in de individueel varierende biologische kwetsbaarheid
voor psychische stoornissen en van anderzijds
een toenemend uitzicht op biologische beTnvloedingsmogelijkheden tot een veel meet preventief georienteerde psychiatrie zal kunnen
leiden. Die zal waarschijnlijk toch maar in be-

perkte mate gebruik maken van genetische
manipulatie en misschien ook van neurochirurgische ingrepen, maar zich zeker bedienen
van de mogelijkheden van de micro-elektronica en uiteraard ook van veel verfijndere psychofarmaca en psychotropica dan de huidige
chemische knotsen.

Een op primaire preventie van psychische
stoornissen georienteerde psychiatrie staat in
dienst van her streven naar het vermijden van
psychisch lijden en sociale last. Tussen her be-

perkte repareren of bet nog beperktere een
beetje gaande houden aan de ene kant en,het
ambitieuze streven naar de maakbaarheid van
de mens aan de andere kant, ontstaat een gebied van verandering en veranderbaarheid op
indicatie en op basis van screening en monitoring, als zelf gekozen mogelijkheid, maar soms
ook als sociale plicht of legale dwang. Verandering kan aanpassing aan sociale omstandigheden, maar ook aan her sociale leven an sich
betekenen. In de toonaangevende Archives of
General Psychiatry vond onlangs al een voor-
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zi;chtige bespxeking plaats, van de rnogelijkheid

van preventie van, de antisogiale petsoonlijkheidssCpptnis, taaar 99k van de kans; dot de to
verwachten genetisclre bepaling van homoselsrialiteit tot eoc vraag om al??ort4rs; zoj kttnuerr
leiden (Gershon,_ 1995),. Zpdta d¢z. e vortnen

van preventie tecl ttiseh rejiseerba r- ztellen
blijken to zijn, dwingen zij op her niveau van
de samenleving en van hot iudiyidu tot eThische keuzes.. die aiet bepetkt ki naera biijye4,
tot de categotische antwo,prden van een at to
correcte mo,rele verontwaardiging,.

kan ook bet
err
karakter hebben van hot srreven naar opheffrog, van een s,terk verhoogde kans, op Lndivj

dueel lijden en tenslotte ook van de in prin
ripe tijdelijke vetandering

vats;

geyoc of

stemming. Drat is her gebied van de (vtoeg)
secundaire pteventie van psychische stoornissett, waa ook au al
rnpgehjkheden
beschikbaar,

zijn. De

hartdeling in geval van con manische depressie
is een voorbeeld, waarin pp de laagere te{mijn

de tijdelijke verandering her karakter krijgt
van een verkleining van de kans op individueel lij,den,

omeeti vooral preveAtieve doelstelling.
dat een `big brother' iedereen, in dezelf le dxi1:
wenst, mar om4at 4o4,ere `good enough mother' bedacht is o,p d'e bevoxderi rg van de per-.
sopx?,l,:ijke en tnaatscbappelij,e 9uitwikkelingska44set4 ya4 her kind.
kind..

a [pe PsychoDQastlsch psX.4

$tkee

Waar veranderbaarheid, vetatrdering en aanpassing de toon zeTten in eon op priare preventie gerichte psychiatrie. worm de, epntouren zichtbaar van con, `psyehoplastisclte.'' psychiatrie, die, wil en kap,, bijdragen aan bet
individuele ut?rl nge44 waar n?eer_geluk in hot
leven, es aan de spcialev wens meet gelukt to
zijn, beter to passga bij de, socials yexwachtiugen en bij de, eigen ambiti'es en aspiraties. Of
hot ook wijs, is aan deze wvgsea on yetlangens
gevol'g to geven, ts, een vraag die rri@4 met ja

beantwoord hoeft to worden om toch werkelijkheid to worden Als meer, geluk en beter ge-.

lukt technisch gesproken eenrna,al binnen de
mogelijkheden komen to liggen, za1 daar ook
binaen of bites de geestelijke gezpudheids,-

Een onvermijdelijke consequentie van de ontwikkeling van meet primair en secundair preventieve aangrijpingsmogelijkheden in de psy-

zorg eon aanbod voor tot ontwikkeling komen. De vraag was er altijd at, geheel los van
de discussie in hoeverre psychische stoornissen

chiatric is de geleidelijke vervaging van her on-

strikt biologische bepaald zijn - dat geldt

derscheid tussen patient en niet-patient. Het
onderscheid tussen ziek en gezond verdwijnt
niet, maar krijgt wet een andere betekenis als
her steeds beret mogelijk wordt bij een kans
op een afwijking of bij de eerste tekenen van
ziekte onmiddellijk maatregelen to treffen ter
voorkoming en vermijding ervan. Dat begint
dan onvermijdelijk at vroeg. Zoals kinderen
nu at meer dan ooit nit sociaal-medische on
kosmetische overwegingen worden uitgerust
met brillen, hoortoestellen en mondbeugels,
naar logopedie moeten, groeiremmers of -stimuleerders krijgen voorgeschreven en onderwerp zijn van correctieve ingrepen op hun

waars,chijnlijk slechts vow enkele aandoeningen - of de resultants zijn van con ingewikkelde samenloop van biologische, psychologische
en strciale oxnstandighedon. IN vraag am halp
komt voort uit de last van de gevolggn en de

flaporen en war er verder sociaal hinderlijk afwijkend kan zijn, zo zal in de toekomst ook de

over kan beschikken, maar sluit ook aan bij
een markt die at eeuwen bestaat on waar bet

psychische gezondheid van kinderen steeds
meet onderwerp worden van interventies met

aanbod nooit aan de vraag lijkt to kunnen vol-

hulp is effectief als de last minder wordt of
zelfs verdwijnt. Her aangrijpingspunt van de
interventie hoeft niet even breed to zijn als de

problematiek zelf, hoeft er zelfs geen enkel
verband mee to hebben.
De `psychoplastisehe' psychiatrie komt niet a1Teen voort uit her arsenaal aan vooral psyc
hofarmacologische beinvloedingsmogelij,khe=
den, waar de psychiatric sinds de jaren vijftig

doen. Her streven naar nieuwe ervaringen,
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naar een intensere vorm van beleven, naar her
opgaan in een roes of bet vergeten van de dagelijkse ellende ligt ten grondslag aan bet ver-

een groot aantal vals-positieve als vals-negatieve gevallen elke echt preventieve of op vroeg-

langen naar alcohol, tabak en drugs. In bet

maken.

verleden overheerste soms zelfs her medicinaal
gebruik van war nu vooral als genotmiddelen

Ik ben her met die stellingname eens, zeker

worden gezien, nu begint bet verschil tussen
psychofarmaca en psychotropica to vervagen.

leden, maar in grote lijnen toch ook nog wet
voor war betreft her heden en de nabije toe-

Naarmate de belevingsinvloed van de verschillende middelen beret beheerst kan worden en

komst. Tegelijkertijd is er gezien de ontwikkelingen in de biologische psychiatrie toch ook
alle reden voor enige relativering van her des-

de gevaren voor bet ontstaan van een verslaving geringer zijn, wordt her onderscheid kleiner en kan de vrijheid van de gebruiker groter

tijdige interventie gerichte actie futiel lijkt to

voor war betreft de situatie een decennium ge-

een individuele keuze, waarvan zelfs niet meet
zeker is dat her ook een verstandige keuze is.

tijds zo definitief gestelde oordeel (Kendler
1995). Er kan nu meet dan tien jaar geleden
en de biologisch psychiatrische kennis neemt
snel toe. De gedachte bovendien dat ook in de
toekomst iets niet zal kunnen, war nu niet kan
of Been kennis verworven zou kunnen worden, die er niet nu ook al is, lijkt mij empirisch weinig steun to hebben als bet gaat om
verschijnselen die deel uitmaken van een gebied waar in principe kennis over kan worden

. De psychosociale speculatie .

verworven. De ontwikkeling die we bespreken
vraagt niet om een belangrijke paradigmawisseling, maar is een kwestie van `normal scien-

worden. In her zoeken naar her `chemische'
geluk ligt misschien niet veel wijsheid besloten, maar waar geluk steeds meet marktwaar
lijkt to kunnen worden, neemt de noodzaak
van wijsheid als aanvaarding van en berusting
in her onvermijdelijke af. Wijsheid wordt dan

ce' binnen een nog altijd nieuwe kennis opHer beeld van een op preventie georienteerde
en daarin ook effectieve psychiatrie, zoals ik
dat hier schets, is nog toekomstmuziek, maar

in de verte is her geluid al to horen en her
komt snel naderbij. Als hypothese over war
dan mogelijk zal zijn, staat her haaks op de
conclusie die Ormel (1987) bijna tien jaar geleden trok over de primaire preventie van psychische stoornissen. Hij achtte dat toen in ieder geval met mogelijk, omdat er nog onvoldoende kennis is van de oorzakelijke factoren,
er bovendien onvoldoende grootschalige beinvloedingsmogelijkheden zijn van de relevante
factoren en er tenslotte ook nog ethische bezwaren zijn tegen dit type interventies. In bet
advies `preventie van psychische stoornissen'
(1994) van de Nationale Raad voor de Volks-

gezondheid zijn vergelijkbare gedachten to
vinden, waar nog aan toe kan worden gevoegd

dat de herkenbare eerste symptomen van de
meeste psychische aandoeningen gemiddeld
zo weinig voorspellend zijn ten aanzien van de

uiteindelijke uitkomst, dat de kans op zowel
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leverend paradigma (Kahn 1995). Verder gaan
op deze weg blijft zinvol voor wie kiest voor

de stelling, dat psychische stoornissen - hier
bedoeld in de zin van psychische stoornissen
die de kern van de psychiatrie uitmaken, zeg
maar de in de DSM IV op As 1 en ten dele
ook op As 2 opgenomen stoornissen (APA
1994) - in belangrijke mate biologisch bepaald zijn danwel langs biologische weg fundamenteel beinvloedbaar.
De verbinding tussen psychische, dat wil zeg-

gen `psychiatrische' stoornissen enerzijds en
psychosociale of psychische problemen anderzijds wordt nu meestal gezien als een vloeiende, in her kader van de `continuiteitshypothese' (Gerards 1984) zelfs als een ontwikkeling
van een licht begin naar een ernstig einde, tenzij er op tijd geintervenieerd wordt. De continuateitshypothese is over her rotate gebied van
de psychische problemen gezien niet houdbaar

gebleken, maar lijkt voor een aantal ernstige
psychiatrische stoornissen, (schizofrenie bijvoorbeeld) en binnen bepaalde gebieden van
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de angstoornissen, toch een zekere geldigheid
to hebben. Voor her hele gebied van de psychiatrie is de cumulativiteitshypothese waarschijnlijk wel geldig. Mensen met psychiatrische stoornissen hebben in belangrijke mate

ook daarvan onderscheidbare psychische en
psychosociale problemen (Hodiamont e.a.
1986) en bovendien een meet dan gemiddelde

incidentie aan somatische problematiek (zie
bijv. Hoogduin e.a. 1987). Her omgekeerde
geldt niet, war weer als een aanwijzing gezien
kan worden voor de bijzondere plaats van her
biologische aspect bij de psychiatrische stoornissen. Her pleit ook voor de zinnigheid. van
her al lang geleden door Rumke (1948) gemaakte onderscheid - minder de interpretatie
ervan overigens - tussen de psychische stoornissen van de `gezonde' mens en van de `zieke'
mens.
Naarmate de psychiatrische symptomen beret
bestreden en voorkomen kunnen worden, zal
de aandacht meet verschuiven naar de psychi-

sche problemen (van de `gezonde' en van de
`zieke' mens) en die zullen, voortgekomen uit
en samenhangend met de levensgeschiedenis
van ieder individu in relatie tot zijn sociale
omgeving, moeilijk behandelbaar blijven. Ook
aan her einde van de volgende eeuw zal er nog
behoefte zijn aan psychotherapie, al zal de
aanpak van de problemen misschien wel effec-

tiever kunnen zijn dan nu vaak her geval is.
Dat zal dan minder her geval zijn door de
ontwikkeling in de psychotherapeutische methodieken zelf dan door de gelijktijdige toepassing van psychofarmaca, die de toegankelijkheid voor her psychotherapeutisch proces
zullen vergroten.

Het psychotherapeutische paradigma .

her ware plaats voor de producent en de regisseur. Hun taak wordt niet meet bepaald door
een dwingende technologische complexiteit alleen als je de goede aanpak kiest gaat de mo-

tor lopen -, maar door een zoekende interactionele complexiteit, waarvan nog maar
moet blijken of de aanpak `goed' was. De uitkomst daarvan is ongewis en her uiteindelijke

resultaat valt ook niet samen met her eindpunt van de behandeling. Pas later blijkt of de
verandering gelukt is en of her ook een veran-

dering in goede richting betreft. Veranderingsprocessen van en tussen mensen kosten
veel tijd, vragen om een hoge intensiteit van
de behandeling en vereisen in de begeleiding
ook een grote deskundigheid. Her gaat in her
kader van her bewerken van een bepaald probleem om de storing van sociale processen van

vertellen en luisteren, spreken en reageren,
herhalen en vasthouden, oefenen en afleren,
steunen en begeleiden, informeren en inzicht
geven. Hoorbaar en vaak ook zichtbaar wordt
dan war meestal als gedachte of gevoel verborgen blijft, vaak ook voor de betrokkene en
de betrokkenen zelf.
We kennen deze veranderingsprocessen als her
gebied van de psychotherapie. Anders dan in
de theorieen van gedragsverandering die in de
wereld van de preventie en de gezondheidsvoorlichting en-opvoeding opgeld doen, is her

uitgangspunt hier niet dat de gewenste gedragsverandering her gevolg is van een positieve uitkomst van de afweging van baten en las-

ten. Her probleem is juist dat baten en lasten
niet meet goed afgewogen kunnen worden.
Dat maakt gedragsverandering ook zo moeilijk en dus ook zo bedreigend voor de eigen
identiteit. Die angst wordt overwonnen door
her verlangen naar een andere toekomst, die
vrijheid. laat waar nu dwang of onvermogen
gevoeld wordt.

Als her gaat om psychische en psychosociale
problemen, - problemen dus die mensen met
zichzelf en met anderen hebben, door hun eigen toedoen of door toedoen van anderen -, is

Psychotherapie heeft een preventief aspect
juist door zijn toekomstgerichtheid: niet repa-

gegaan, maar veranderen war four is gelopen.

reren in de zin van `terugrestaureren', maar
veranderen in de zin van her verwerven van
(een relatieve) vrijheid van toekomstbestemming. Her probleem van de psychotherapie is

De ingenieur en de monteur maken hier als

de ongunstige verhouding tussen de intensiteit

her parool niet meet repareren war kapot is
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en de extensit.eit: er is veel tijd nodig om zeer

Fluoridering van her drinkwater is 41een at

weing mensen to kunnen helpen. Freud besefte dat at voor de psychoanalyse, waar dat
natuurlijk ook wel heel sterk gelds, maar pok
met de moderne kortdurende therapieen blijft
dit een probleem, Preventie is naar zijn aard
juist gericht op de combinatie van een grote

om die reden een effectievere bestrijdingsvorm

extensiteit en een lage intensiteit: veel mensen
bereiken met een relatief geringe inspanning

van caries dan alle tandenpoetsptogtan?ma's
van her Ivoren Kruis bij elkaar.. be beslissing
van her individu -. steeds weer opnieuw - en
de goede uitvoering van her poetsen blijven
hier beslissend,, en dus blijven. er problemen .
Bloed kan effectief op HIV gescreend words,
als men berei is daarvoor de nodige middelen

per geval. De spanning tussen intensiteit en

beschikbaar to stellen.. Her grate probleem van

extensiteit heeft preventieve activiteiten op an-

de primaire Aids-preventie is echter dat her

dere dan individuele schaal in de psychiatrie
en de psychotherapie altijd zo moeilijk ge-

succes vrijwel geheel afhankelijk is van de wil
en her gedrag van twee ten opzichte van elkaar

maakt. Er zijn echter aanwijzingen dat de

handelende en onderhandelende individuen.
Stoppen met roken is za moeilijk, omdat her
subject moet afzien van zijn rol in het contact
van object (nicotine) tot object (her verslaafde
lichaam), met andere woorden, de zwakste
schakel moet hier de sterkst denkbare band

spanning overwonnen kan worden
Extensiteit kan tot op zekere hoogte vervangen worden door specificiteit: dc gerichtheid
op specifieke gevallen waarin sprake is van een
sterk verhoogd risico op het intreden van de
situatie die men nu juist graag wil voorkomen.
De introductie van her concept van de risicogroep of de risicosituatie, - aanvankelijk vooral

Preventief handelen is her moeilijkst als her
gaat om gedrag dat tussen subjecten spec-It of

als uitkomst van psychiatrisch en psychologisch epidemiologisch onderzoek, later toch

om gedrag van her subject ten opzichte van
zichzelf. Dat geldt zowel voor her gedrag dat

ook meet als reflectie op de klinische vraag om
hulp -, is een belangrijke stag vooruit geweest
in de ontwikkeling van een preventieve geeste-

moet veranderen als voor her gedrag dat ingezet wordt om de verandering ook daadwerkelijk to bewerkstelligen. Gedragsverandering ge-

lijke gezondheidszorg, die niet beperkt wilde
blijven tot de individuele secundaire preventie, maar ook niet oeverloos wilde worden in
algemene uitspraken over de geestelijke volksgezondheid van een hele samenleving. Anders

dan Bijl e.a. (1987) nog dachten, blijkt her
risicoconcept meet to kunnen zijn dan alleen
een heuristisch instrument.

. De kracht van objectieve preventie .

Preventie lukt beter naarmate met objecten op
objecten aangegrepen wordt en de preventieve
werking niet afhankelijk is van de intentie en
de inzet van her subject. De preventieve effec-

tiviteit van de technisch goed uitgevoerde
scheiding van schoon drinkwater en vuil afval-

water is zo indrukwekkend, omdat her preventieve effect vrijwel geheel bereikt wordt
zonder de persoonlijke inzet van de gebruiker.

0

verbreken.

richt op een verandering van leefstijl

is al

moeilijk, nog moeilijker is bet om de houding
en her gevoel van mensen to veranderen in een

meet op geestelijke gezondheid ingestelde
richting en helemaal moeilijk is her wanneer
een persoonlijkheidsverandering, zoals

bij-

voorbeeld in een psychoanalyse nagestreefd
wordt, het doe] is. Hoe meet de verandering
in de `goede' richting betrekking heeft op wie
iemand is en hoe iemand zichzelf beleeft, hoe
moeilijker de verandering is to realiseren en
hoe Weiner de kans dat deze ook beklijft, zelfs
wanneer her ook voor de betrokkene duidelijk
is dat de nieuwe situatie objectief beret is.
In de geestelijke gezondheidszorg lukt preventie beret naarmate her subject zelf nog (enigszins) een objectkarakter (kinderen) heeft, her
object in een keer voor langere tijd toegediend
kan worden (depotmedicatie) of bet handelen
ten opzichte van her subject een objectkarakter heeft (dwangmaatregelen, leefregels). Een
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beinvloeding van situaties met een sterk objec-

opvatting of instelling, en dat maakt hen uiteindelijk ook tot `betrouwbare', want voor-

tief karakter, dat wil zeggen situaties die so-

spelbare en verantwoordelijke wezens die wor-

ciaal relevant zijn en bepaald worden door evidente handelingen, gebeurtenissen of omstandigheden. Her objectieve karakter wordt

telen in hun eigen historiciteit. Mensen zijn
hun geschiedenis, nooit hun toekomst.
De vervelende consequentie van deze continuiteit, die noodzakelijk is om identiteit to
kunnen ontwikkelen, is dat her moeilijk is

nieuw aanknopingspunt is gevonden in de

gevormd door een aantoonbaar risico of een
aanwijsbaar trauma. Her verlies, de verlorenheid of her tekort dat hiervan her gevolg is,
wordt in een preventieprogramma gecompenseerd, althans dat is her doel. Vaak lukt dat
niet, bij gebrek aan goede middelen, maar ook
bij een onvermogen om van her programma to
kunnen profiteren.

Het weerbarstige subject .

Mensen zijn weerbarstig, voor anderen, maar
vooral voor zichzelf. Om die weerbarstigheid

to breken, to ontwijken of to ondermijnen
wordt in veel gevallen liever een beroep gedaan op een `object' ( een `pilletje') dan op
een `subject' (de betrokkene zelf, een of meet
anderen). Als her even kan, zal men ook bij
psychische problemen de voorkeur geven aan
een `pilletje' boven vele lange gesprekken, in,gewikkelde interacties of vervelende oefeningen. De biologie wordt. ook in die gevallen

dan her aangrijpingspunt en dat zal eens to
meet her geval zijn, wanneer bet `pilletje' precies zo, zo ver en zo lang werkt als de bedoe-

ling is van degene die her neemt of voorschrijft. Zulke `pilletjes' zijn er al en er zullen
er nog veel meet komen.
Mensen accepteren vaak wel beperkte veranderingen in hun gedrag, maar verandereh toch
als persoon niet gemakkelijk en ook niet snel,
zeker niet als her gaat om ideeen, gevoelens en
gedachten die als `eigen' beleefd worden. Met
begrippen als afweer, weerstand, weerbaarheid
en weerbarstigheid wordt in verschillende gra-

daties en ten dele in parallelle betekenissen
uitdrukking gegeven aan de individuele continuTteit, zoals die zijn weerslag vindt in de persoonlijkheidsontwikkeling. Mensen zijn niet

zo gemakkelijk be[nvloedbaar, zeker niet in
een richting tegenovergesteld aan hun huidige

mensen anders to doen denken en voelen over
war hen her meest na is. Zij kunnen makkelij-

ker met hun lichaam als object dan met hun
geest als subject omgaan. Een groot deel van
de preventieve geestelijke gezondheidsactiviteiten gericht op de problemen van de `gezonde' mens (sociale vaardigheidstrainingen,
rouwverwerkingscursussen, programma's voor
betere stresshantering enz.) heeft dan ook een
bescheiden effect, zeker als her om verandering en niet om versterking van her bestaande
gaat. Mensen, zeker volwassen mensen, houden stevig vast aan war, wie en hoe ze zijn,
ook als dat hun ongeluk is of hun geluk in de
weg staat. Een crisissituatie of een belangrijk
negatief 'life-event' kan een bres in de weerbarstigheid slaan, waardoor mensen ook on-

gewild `open' kunnen komen to staan voor
verandering. Dat duurt vaak maar even en de
kunst is er dan met een adequate interventie
bij to zijn.
Psychologische theorieen over gedragsverandering komen voor een belangrijk deel voort uit
de verbazing en soms zelfs regelrechte veront-

waardiging over de neiging van mensen om
tegen beret weten in toch niet to kiezen voor
geluk of gezondheid als resultaat van eigen
handelen ten opzichte van de eigen persoon.
In her Health Belief Model, in de Theory of
Reasoned Action en her ASE-model (Damoiseaux e.a. 1993) wordt wel duidelijk dat gedragsverandering een ingewikkeld proces is,
maar waarom dat zo is, blijft buiten beschouwing of beperkt tot een homo economicusantwoord over de individuele afweging van
baten en lasten van verandering. Zo kan weerstand tegen verandering of kiezen voor verandering inderdaad geinterpreteerd worden,

maar dan blijft toch to veel buiten beschouwing dat op her niveau van her individu als
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persoon de inzet niet is her behalen van winst-

voordeel, maar her behoud van identiteit.
Daar is een zekere continufteit en dus ook
standvastigheid voor nodig, een zekere mate
van onbeweeglijkheid, ook al is er op korte
termijn voordeel to behalen nit beweeglijk-

heid. Dat voordeel zoekt men dan graag in
een pilletje, dat wel de toestand verandert,
maar de persoon zelf toch onveranderd laat.
De beslissing to `gebruiken', her produkt to
jouwen nutte to maken, is gemakkelijker to
nemen dan de beslissing to veranderen. En
ook over die beslissing blijken mensen maar
weinig zeggenschap to hebben.
De weerbarstige en de in preventie-ogen vaak
irrationele houding van mensen tegenover in-

formatie die een rationeel hoger goed en een
evident gezondheidsbelang vertegenwoordigt,
is een vorm van spaarzaamheid, die mensen
ook tot verantwoordelijke en historische wezens maakt. Al to grote openheid ten opzichte
van nieuwe informatie, zeker als die op gedragsverandering gericht is, is gevaarlijk voor
de betrokkene zelf en ook voor zijn sociale
omgeving. Gedrag wordt dan minder voor-

lingsmogelijkheden ook maar enigszins gerechtvaardigde gemak waarmee vanaf bet begin van deze eeuw her accent geleidelijk is verschoven van de aandacht voor het Teed van de

psychiatrische patient en zijn lijden naar de
preventie van een psychiatrische opname door
betere ambulante zorg, vervolgens naar de preventie van psychische stoornissen zelf en tenslotte ook naar bevordering van de geestelijke

volksgezondheid in her algemeen (Schnabel
1995). In de beweging voor de geestelijke
volksgezondheid, die vooral in de Verenigde
Staten en in Nederland krachtig is geweest, is
deze verschuiving zeer duidelijk to zien, voor
het laatst nog in het werk van Weijel (1970)
en Trimbos (1972). Zelfs in de Structuurnota
Gezondheidszorg (1974) is er nog een laatste
beleidsneerslag van to vinden.
Her is misschien ook niet zo vreemd, dat juist
psychiaters zo snel de omslag hebben gemaakt
van een strikt individuele benadering van psychische problematiek naar een sociale benade-

ring, waarin het individu als slachtoffer verschijnt van maatschappelijke verhoudingen
die onvermijdelijk tot psychische problemen
op individueel niveau zouden moeten leiden.

spelbaar en bovendien neemt de aansprakelijkheid ervoor of men kan zich immers altijd op
nieuwere, betere, meet wetenschappelijke in-

De aanpak van her individuele probleem
vraagt dan om een causale - en dus uitein-

zichten beroepen. Met andere woorden, een

delijk preventieve - aanpak op bet niveau van

zekere weerbarstigheid is in termen van geeste-

de samenleving.

lijke gezondheid niet alleen een probleem,

De complexiteit van de maatschappelijke samenhangen zelf en van de uiterst onzekere en
onduidelijke relatie tussen maatschappelijke
verhoudingen en psychische stoornissen blijft
zelfs zover uit her zicht, dat de vraag of een
gewenste verandering in deze verhoudingen
inderdaad wel her beoogde effect op de gewraakte stoornissen - en alleen op hen en al-

maar ook een noodzaak.

. De opkomst van de superventie .

In de geschiedenis van de geestelijke gezondheidszorg en de geestelijke volksgezondheid is
zowel her denken in termen van risicogroepen

als van programmatische preventie nog betrekkelijk nieuw. Tussen bet beperkte gebied
van de tertiaire en laat-secundaire preventie op
individueel niveau en het pretentieuze streven
door verandering van de samenleving primaire

preventie van psychische stoornissen to kunnen bereiken, bevond zich een grote leegte.
War terugkijkend opvalt is vooral her noch
door onderzoeksresultaten noch door hande-

12

leen dat effect! - heeft, meestal niet beantwoord kan worden. Met her `risicogroep'begrip wordt de causaliteit verzacht en beperkt:
her accent komt to liggen op een meetbaar en
eventueel ook beinvloedbaar aangrijpings- of
herkenningspunt. We hebben minder zekerheid dan vorige generaties over war het `goede

leven' inhoudt, maar meet dan ooit herkennen we de slachtoffers van her `slechte leven'
en zijn we in staat ons met hen loyaal to voe-
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len (Boutellier 1994).
De aandacht richt zich in her vervolg daarvan
daarom nu meet op her middengebied van de
laat-primaire en secundaire preventie. Her gaat

en gedragsoefeningen, van lotgenotencontact
en persoonlijke ervaringen wordt getracht de
`geslagenen' de persoonlijke sterkte to geven
om de toegebrachte slag goed to boven to ko-

dan vooral om mogelijkheden van preventie

men.
Misschien is her woord preventie to `voorko-

in een maatschappelijke situatie die als schade-

lijk of bedreigend beschouwd moet worden.
De situatie zal zelf in de meeste gevallen niet
of zeer moeilijk effectief voorkomen kunnen
worden. Stress op her werk, verlies van een
geliefd familielid, slachtoffer worden van een
overval of een geweldsdelict, getuige zijn van
een gruwelijke gebeurtenis, als kind moeten
meemaken van een psychiatrische opname van
een van de ouders, moeten levee met een ernstige en chronische ziekte, object zijn van directe discriminatie, her kan iedereen overkomen, al is her niet voor iedereen in even sterke

mend' voor de activiteiten die in dit kader
ondernomen worden, zoals her woord interventie ook weer to `ingrijpend' is. Te behandelen valt er meestal nog niet zoveel, de gebeurtenis zelf kan niet voorkomen worden en er is
ook Been zekerheid over her voorkomen van
psychische problematiek, die behandeling nodig of weneelijk maakt. Her woord `superven-

tie', dat in her Latijn onder andere verwijst
naar her iemand to hulp schieten, geeft her
specifieke karakter van de programmatische
preventie in crisissituaties goed weer.

mate ook een grote psychische belasting.
Naarmate de eigen persoon er echter sterker
door geraakt wordt en er een cumulatie van
nare situaties optreedt, wordt ook de kans op
de ontwikkeling van min of meer ernstige psychische problematiek groter. De continuiteitshypothese blijkt bier vaak wel geldig to zijn.
In her psycho-epidemiologische risicoconcept,

dat vooral uitdrukking heeft gevonden in her
concept van her psychotrauma, gaat her om de
maatschappelijke herkenbaarheid van sociale
toevoegingen die psychisch onverdraaglijk zijn
en die mensen tot slachtoffers maakt. De ver-

en de zichtbaarheid van specifiek handelen ten opzichte van her individu
maakt her mogelijk `immuniserend' handelen
voor individuen in die situaties to organiseren.

In de lijn van de toenemende aandacht voor
her psychotrauma, de scherpere definiering
van risicosituaties en de groeiende kennis op
psycho-epidemiologisch gebied past de ontwikkeling van specifieke preventieprogramma's voor geweldslachtoffers, kinderen van ge-

. Tenslotte

Er is een grote praktijk, vooral in de
RIAGG's, ontstaan van preventieve ambulan-

te geestelijke gezondheidszorg. Heel weinig
daarvan lijkt op de traditionele medisch-somatische preventieprogramma's en niets heeft
ook maar iets van de daar bestaande specificiteit of effectiviteit. Tegelijkertijd lijkt veel van
her werk ook niet erg op de nieuwere tradities
van gezondheidsvoorlichting en -opvoeding.
Dat is war de somatische kanten betreft zeker
ten dele een kwestie van nog niet weten en
kunnen van war in principe kenbaar en maakbaar is. Ten dele gaat her echter ook om een
principieel verschil, dat to maken heeft met
her eigen karakter van psychische problemen
als uitdrukking van her subject, zijn geschiedenis en zijn samenleven met anderen. In de
Wilhelmina Rouwenhorst-lezing heb ik geprobeerd daarop `preventief to reflecteren.

scheiden ouders of van ouders met ernstige
psychische

met
stoornissen,
mensen
rouwklachten, en zo vele anderen die in hun
persoonlijke integriteit beschadigd zijn of een
verlies hebben geleden dat hun sociale en persoonlijke identiteit wezenlijk aantast. In een
wisselende combinatie van kennisoverdracht

. Samenvatting .

Uitgaande van de verwachting dat in de toekomst de biologische beinvloeding van psychiatrische problematiek ook preventief steeds
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beret mogelijk zal zijh, wordt nagegaan war de
mogelij-kheden van preventie op her ruirnere
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