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Introductie 

Stel: een jongetje is te druk. Hij verstoort de rest van de klas, zegt de juf. Heeft het jongetje 

ADHD, of ligt het aan de juf? Of aan de ‘feminisering van het basisonderwijs’, waardoor er 

onvoldoende waardering is voor ravottende jongetjes? Of is 30 kinderen in de klas gewoon 

teveel?  

Stel: een vriend is somber. Wanneer vinden we hem depressief? Hoe lang kan hij somber 

zijn voordat het problematisch wordt? En in hoeverre ligt dat aan de manische-vrolijkheidsnorm 

van de Facebook-generatie? Er zijn perioden geweest in de geschiedenis waarin je juist niet 

meetelde als je niet af en toe melancholisch was. Melancholie was in sommige kringen de norm, 

en vrolijkheid juist een teken van oppervlakkigheid. 

 

Het verschijnen van de vijfde editie van de DSM (Diagnostic Statistical Manual for Mental 

Disorders) heeft vragen aangewakkerd over wat nu eigenlijk een psychiatrische stoornis is, 

en wie dat mag bepalen. Zo is er controverse over het toevoegen van koffieverslaving als een 

psychiatrische aandoening en over het schrappen van rouw als exclusiecriterium voor depressie. 

Er zijn zorgen over het ‘oprekken’ van de criteria: als die grenzen zo ruim zijn, ben je straks 

vooral afwijkend als je geen psychiatrische stoornis hebt. En is dat niet vooral ingegeven door de 

agenda van de farmaceutische industrie die graag meer pillen wil verkopen? 

 

Bij het vaststellen van de grens tussen gek en normaal spelen vele belangen: van de persoon die 

bij de psychiater komt, de psychiater zelf, verzekeringsmaatschappijen, en de farmaceutische 

industrie. Zijn psychiatrische stoornissen dan niet meer dan een afspraak, een sociaal construct? 

Maar dat doet weer geen recht aan het feit dat er met sommige mensen echt iets aan de hand is, 

en dat de indeling in stoornissen niet willekeurig is. Sommige mensen zijn echt depressief, of 

dwangmatig, of schizofreen. Hoe kunnen we dan begrijpen wat psychiatrische stoornissen zijn?    

 

(1) Fysiologische dimensie 

Om serieus genomen te worden binnen de geneeskunde en in de zoektocht naar objectieve 

criteria hebben veel psychiaters een fysiologisch-medisch ziektemodel overgenomen. Volgens 

deze traditionele opvatting zijn psychiatrische ‘symptomen’ de expressie of uitingen van een 

‘onderliggende stoornis’. Die onderliggende stoornis wordt vaak gezocht in ofwel de genen, of, 

tegenwoordig steeds vaker, in het brein. In ieder geval wordt gezocht naar een lichamelijke, 

fysiologische afwijking. Dat is ook geen vreemde gedachte: we weten immers dat allerlei 

medicijnen die ingrijpen op bijvoorbeeld hersenprocessen grote effecten kunnen hebben. Door 

een specifieke neurotransmitter te beïnvloeden, kunnen mensen bijvoorbeeld van hun depressie 

afkomen. Ook is er allerlei wetenschappelijk onderzoek dat aantoont dat er correlaties zijn tussen 

bepaalde hersenprocessen en bepaalde stoornissen. In de populaire media wordt bovendien 
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geregeld de stelling verkondigd dat wij ons brein zijn. Als dat zo is, dan moeten psychiatrische 

stoornissen wel hersenziekten zijn.  

 

De lichamelijke, fysiologische kant van psychiatrische stoornissen doet er toe, maar dit kan niet 

het hele verhaal zijn. Het belangrijkste probleem is dat een afwijking in de genen of in de 

hersenen op zich nog niets zegt over of dit ook een stoornis, een probleem is. Daar kan informatie 

over hersenactiviteit ons niet bij helpen. Ten eerste is er nu eenmaal een grote variatie tussen 

mensen, en een afwijkend patroon hoeft helemaal geen teken van ziekte te zijn. Als je twee 

afbeeldingen met verschillende hersenactiviteit naast elkaar legt, valt daaruit niet op te maken wie 

van de twee een psychiatrische stoornis heeft. Hetzelfde geldt voor genen. Met uitzondering van 

één ziekte (de ziekte van Huntington), kan je niet op basis van een genenprofiel zeggen wie wel 

of niet een psychiatrische stoornis heeft.  

Tot nu toe heeft de zoektocht naar die ene ‘onderliggende’ oorzaak van psychiatrische 

symptomen niet veel opgeleverd. Dat wil zeggen: hoe beter er gekeken wordt, hoe complexer het 

blijkt te zijn. Genen zijn geen simpele blauwdruk: welke genen wel en niet tot expressie komen, 

hangt af van de interactie met de omgeving. Sterker nog, die interactie met de omgeving kan zelfs 

onze genetische structuur veranderen. Hetzelfde geldt voor ons brein: onze hersenen blijken heel 

flexibel: afhankelijk van wat we doen en meemaken, veranderen onze hersenen mee. Wederom 

geen blauwdruk dus, maar eerder een weerspiegeling. Zoals een spier die je veel gebruikt dikker 

wordt, zo worden ook die delen van de hersenen die je veel gebruikt groter. 

 

 

(2) Ervaringsdimensie 

Als fysiologische processen niet het hele verhaal zijn over psychiatrische stoornissen, wat komt er 

dan nog bij? Behalve lichamelijke processen, kunnen we niet om de ervaringen van de persoon 

zelf heen als we willen begrijpen wat psychiatrische stoornissen zijn. Psychiatrische stoornissen 

betreffen immers iemands gevoelens, gedachten, en gedragingen. De ervaringen van de persoon 

zelf vormen het uitgangspunt om vast te stellen of er een psychiatrische stoornis is, en zo ja 

welke. En ook om te kijken of een behandeling werkt, gaat het in de eerste plaats om de 

ervaringen van de persoon zelf. 

 

 

(3) Omgevingsdimensie 

Maar er komt nog meer bij: want als we die ervaringen van de persoon willen begrijpen, moeten 

we naar de persoon kijken in interactie met haar omgeving. Geen enkel gevoel, of gedrag, of 

gedachte is in zichzelf gestoord: of iets gestoord is, hangt altijd af van de context. Als iemand mij 

bedreigt, is het gepast dat ik bang ben. Als iemand mij aanvalt, is het gepast dat ik agressief terug 

ben. Als ik schokkende gegevens over de geheime dienst openbaar heb gemaakt, is het gepast dat 

ik wantrouwig ben. De vraag is steeds: zijn de ervaringen van deze persoon gepast in deze context? 

 

Dat het in de psychiatrie altijd gaat om de persoon in interactie met haar omgeving, heeft een 

aantal belangrijke consequenties. Zo kunnen we het bepalen van wat wel en niet gepast is in een 

specifieke context niet los zien van onze sociaal-cultureel bepaalde normen en gebruiken. 
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Wanneer is een kind te druk? Wanneer is iemand te somber? Die afweging van wat gepast is, kan 

per cultuur en per periode verschillen. Zo stond homoseksualiteit nog tot 1973 vermeld als een 

psychiatrische stoornis – en wordt dit in sommige culturen nog steeds als zodanig beschouwd. 

En wat denken we van het horen van stemmen? Dit wordt traditioneel gezien als een belangrijk 

symptoom van schizofrenie, maar tegenwoordig is daar steeds meer discussie over. In andere 

culturen wordt bijvoorbeeld het horen van stemmen van overledenen heel normaal gevonden. En 

ook hier is steeds meer discussie over hoe ziekelijk dat nu eigenlijk is.    

Wat we als gepast beschouwen, is dus geen neutrale, universele evaluatie. Daarom is het 

terecht en goed dat er maatschappelijke discussies zijn over deze grijze gebieden. Tegelijkertijd 

betekent dit niet dat psychiatrische stoornissen puur relatief zijn. Er is wel degelijk 

overeenstemming over uitgesproken gevallen van mensen die bijvoorbeeld psychotisch, 

depressief, of obsessief-compulsief zijn – ook in verschillende sociaal-culturele praktijken. 

 

Een andere consequentie van de noodzaak om naar de persoon in interactie met haar omgeving 

te kijken, is dat de verstoring niet alleen vanuit de persoon zelf hoeft te komen: het kan ook 

liggen aan haar omgeving, of aan de specifieke combinatie van deze persoon in deze omgeving. 

Het was met name in de jaren zeventig een populair idee dat de psychiatrische patiënt niet gek 

was, maar dat zijn symptomen juist de gezonde reactie waren op een ‘ziek systeem’, zoals dat toen 

werd genoemd. Nu zal het meestal niet zo eenduidig zijn, maar er zijn wel degelijk gevallen 

waarin je je kunt afvragen of het probleem primair ligt bij dit meisje met Anorexia, of dat wellicht 

de ‘vechtscheiding’ van haar ouders ook een grote rol speelt. En het jongetje met ADHD, is die 

wellicht niet meer gebaat bij een ander schoolsysteem dan met Ritalin? En dat we met z’n allen zo 

veel vaker depressief zijn, ligt dat niet ook aan de manische wereld waarin we nu leven, met z’n 

hoge eisen aan succes en een permanente staat van gelukzaligheid? Op Facebook is iedereen 

voortdurend intensief van zijn leuke leven aan het genieten (kijk maar!), dus een paar weken 

somber zijn, lijkt algauw pathologisch. 

 

Gezien het belang van de interactie tussen persoon en omgeving, zijn psychiatrische stoornissen 

minder eenduidig te lokaliseren als een interne afwijking van een individu. En voor zover die 

‘interne afwijking’ er op dit moment is, zou die wel eens het gevolg kunnen zijn van 

problematische omgevingsinteracties in het verleden of heden. Dit betekent ook dat het in de 

psychiatrie regelmatig gaat om het vinden van de juiste omgeving voor iemand, waar iemand 

floreert in plaats van dysfunctioneel is. Sommige manieren van omgaan met de wereld komen in 

een andere omgeving juist van pas, in plaats van dat ze een handicap zijn: iemand die ons bloed 

analyseert in een laboratorium kan maar beter heel secuur en perfectionistisch zijn. En dat er bij 

Philips relatief veel mensen met autistisme-spectrum stoornissen werken, is natuurlijk ook niet 

voor niets. Er is zelfs een soort emancipatiebeweging in gang gezet door zogenaamde ‘hoog-

functionerende autisten’: waarom zouden zij eigenlijk als psychiatrisch ‘gestoord’ moeten worden 

gezien? Ze zijn anders dan de meesten, de ‘neurotypische’ meerderheid, dat klopt. Maar waarom 

zou dat een stoornis moeten impliceren? Hun strijd lijkt op het debat rond homoseksualiteit: 

anders-zijn kan ook een andere identiteit betekenen, in plaats van een stoornis. 

 Een omgeving kan ziekmakend zijn, maar omgekeerd geldt evengoed dat een goede 

omgeving mensen er weer bovenop kan helpen. Het belang van een geschikte baan, woning, 
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relatie is groot. Een baan bijvoorbeeld geeft structuur aan de dag (en dus ook aan de nacht), het 

geeft inkomsten en financiële zekerheid, en sociale contacten. En, heel belangrijk, het draagt bij 

aan iemands gevoel van eigenwaarde.  

 

(4) Existentiële dimensie 

En daarmee zijn we aangekomen bij nog een laatste aspect van psychiatrische stoornissen: naast 

fysiologische processen, en ervaringen van de persoon, en de interactie met de omgeving, gaat het 

in de psychiatrie ook om de existentiële dimensie. Daarmee bedoel ik dat mensen zich 

verhouden tot wat ze overkomt, tot hun ervaringen, en tot henzelf. Je hebt enerzijds de primaire 

ervaring van en interactie met de wereld, maar je verhoudt je ook tot die ervaringen en interacties. 

Je vindt er iets van. En je verhoudt je ook tot jezelf: je bent bijvoorbeeld trots op iets wat je 

gedaan hebt, of je wil jezelf in bepaalde opzichten veranderen. 

Deze ‘tweede orde’, evaluatieve verhouding speelt een belangrijke rol in de psychiatrie. Zo 

zijn er psychiatrische stoornissen waarbij juist deze evaluatieve verhouding voor problemen zorgt. 

Bijvoorbeeld bij mensen met paniekstoornissen: aan de ene kant zijn er de paniekaanvallen zelf, 

maar daarnaast speelt de angst om weer een paniekaanval te krijgen een grote rol. Door die angst 

voor zo’n aanval ontstaat er een vicieuze cirkel: mensen gaan allerlei situaties vermijden, 

waardoor ze ook geen positieve ervaringen opbouwen en hun angst in stand blijft. Een ander 

voorbeeld van de existentiële dimensie is dat veel mensen zich schamen voor hun ervaringen. Die 

schaamte weerhoudt mensen er vervolgens van om hulp te zoeken, of om hun psychiater alles te 

vertellen. Ook kan een psychiatrische diagnose een grote impact hebben op je zelfbeeld – en ook 

op hoe anderen je zien en beoordelen.  

 Sommige behandelingen zijn ook specifiek gericht op het boven tafel krijgen en 

veranderen van iemands evaluatieve houding ten opzichte van haar ervaringen. Cognitieve-

gedragstherapie is bijvoorbeeld een combinatie van het veranderen van iemands gedrag en 

iemands ‘cognities’, of denkbeelden (zoals de naam al doet vermoeden). 

 

De existentiële dimensie brengt waarden de psychiatrische praktijk binnen. Mensen zijn namelijk 

niet alleen bezig met overleven, maar ook met het leiden van een zinvol leven. En de problemen, 

angsten, en zorgen waar mee mensen naar een psychiater gaan, kunnen daar ook niet los van 

worden gezien. Psychiatrie gaat dus niet alleen over functioneren, maar ook over het goede 

leven.  

 

 

Conclusie 

Samenvattend kunnen we zeggen dat psychiatrische stoornissen betrekking hebben op een 

persoon in interactie met haar omgeving, waarbij die persoon zich ook nog eens verhoudt tot 

deze interacties en zichzelf. In de psychiatrie komen vier dimensies samen: fysiologische 

(lichamelijke) processen, de ervaringen van de persoon, de interactie met de omgeving, en de 

evaluatieve existentiële verhouding. Psychiatrische stoornissen kunnen dus niet simpelweg 

geïsoleerd worden in de genen of de hersenen van een persoon. Sterker nog, psychiatrische 

stoornissen kunnen zelfs niet geïsoleerd worden in de persoon op zichzelf. 
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 Het bredere, holistische kader dat ik geschetst heb, lijkt misschien te complex om 

werkbaar te kunnen zijn. Maar in de praktijk gaan heel veel psychiaters al holistisch te werk: ze 

houden al rekening met alle vier de dimensies. Bovendien betekent zo’n complex geheel van een 

persoon in interactie met haar omgeving ook dat er heel veel verschillende manieren zijn om in te 

grijpen: met medicatie, met psychotherapie, met sociaal-maatschappelijk werk... 

 In plaats van te proberen op de reguliere, fysiologisch-georiënteerde geneeskunde te 

lijken, kan de psychiatrie beter haar expertise met een complexe holistische benadering als 

voorbeeld stellen aan de rest van de geneeskunde. Nu ook in de reguliere geneeskunde steeds 

meer het nut en de noodzaak van een holistische werkwijze wordt ingezien, kan de psychiatrie 

zich eindelijk verlossen van haar Calimero-complex, en een trotse koploper worden. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


