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r e d a c t i o n e e l

Psychiatrie  
op de kop?

c . f . a .  m i l d e r s

De psychiatrische praktijk wordt tegenwoordig in belangrijke mate 
bepaald door de principes van evidence-based medicine, door richtlij-
nen en daarvan afgeleide zorgprogramma’s. Er is dus sprake van een 
vergaande verwetenschappelijking en systematisering van de psy-
chiatrische praktijk.

De gemiddelde psychiater lijkt zeer tevreden te zijn met deze 
ontwikkeling. Uit een onlangs gehouden enquête blijkt dat psychi-
aters hun werksituatie met een 7,5 waarderen en dat richtlijnen als 
positief worden beoordeeld. Is het terecht om hieruit de conclusie te 
trekken dat de psychiatrie (met een parafrasering van Rümke) ‘bloeit 
en niet meer in gevaar is’? Kunnen we ‘rustig gaan slapen’?

Kritische stemmen In dit ‘vredige’ psychiatrische domein kan 
men de laatste jaren echter kritische stemmen horen, die wijzen op 
min of meer verborgen, ‘gevaarlijke’ gevolgen van deze verweten-
schappelijking van de klinische praktijk. Zo vernemen we de waar-
schuwende stem van Pols (2004), die de kwade kanten beschrijft 
van de in principe goed bedoelde richtlijnen. Hoewel richtlijnen 
zijn bedoeld om de kwaliteit van het klinisch denken en handelen 
te bevorderen, kunnen ze de complexiteit van de klinische werke-
lijkheid te veel inperken. Het gaat in de praktijk juist om allerlei 
individuele factoren bij de patiënt en de psychiater, in samenhang 
met unieke contextvariabelen. Deze factoren zijn medebepalend 
voor diagnostiek en behandeling. Pols is het dan ook oneens met 
de opvatting dat richtlijnen fungeren als een standaard waarvan 
men alleen gemotiveerd mag afwijken, temeer daar over de aard 
van een geldig geachte motivatie niets bekend is. Het uiteindelijke 
beoordelingscriterium voor een goede psychiatrische behandeling 
op maat ligt in de dokter-patiëntdialoog. Richtlijnen zijn volgens 
Pols geen opdrachten, maar hulpmiddelen.

Een andere stem die wij duidelijk vernemen, is die van de filo-
soof Harry Kunneman (2005). Hij beschrijft hoe professionele kwa-
liteitsnormen (waarin objectiverende kennisvormen centraal staan) 
verstrengeld zijn geraakt met beheersingsstrategieën uit economi-
sche en politieke krachtenvelden (overheid, zorgverzekeraars en 
dbc’s). Dit monsterverbond verdringt de voor het zorgproces we-
zenlijke humanistische waarden. Hierdoor ontstaan volgens Kun-
neman ondemocratische verhoudingen en irrationele processen. 
Ondemocratisch omdat in de geïnstitutionaliseerde psychiatrie 
niet-kritiseerbare en verborgen machtsverhoudingen de dagelijkse 
praktijk gaan bepalen. Irrationeel omdat men daardoor ‘wegkijkt 
van de plek der moeite’. Men houdt geen rekening meer met onont-
koombare existentiële en morele vragen rond de eindigheid van ons 
beheersingsvermogen. Begrippen zoals compassie, trouw en solida-
riteit als centrale hulpbronnen voor het vinden van menswaardige 
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vormen van omgang met praktische problemen, dreigen aan beteke-
nis in te boeten. Als Kunneman ten slotte wijst op de reductie van de 
complexiteit en meervoudigheid van de psychiatrische beroepsprak-
tijk met negatieve gevolgen voor de professionele kwaliteit en de 
kwaliteit van het leven van de patiënt, valt een verwant geluid op bij 
Giel Hutschemaekers e.a. (2006).

Deze auteurs stellen dat met de invoering van richtlijnen en 
zorgprogramma’s een beroepsmatige paradigmaverandering heeft 
plaatsgevonden. De psychiater handelt niet meer als een professio-
nal in de volle breedte met een min of meer paternalistische verant-
woordelijkheid, maar als een in zijn professie ingeperkte interven-
tiespecialist. De onttroonde professional is niet langer de eigenaar 
van de kennis en zijn rol is gekrompen tot die van goede uitvoerder. 
De professional is geen probleemeigenaar meer en de patiënt ook 
niet. Alleen datgene wordt in de behandeling uitgevoerd wat ande-
ren voor de professional bedacht hebben. Leidt dit niet tot het ge-
wenste resultaat, dan houdt de verantwoordelijkheid van de profes-
sional op. Tot zover Hutschemaekers e.a..

Wetenschapsfilosofische aanscherping Deze drie kritische ge-
luiden wijzen duidelijk op gevaren die de psychiatrische behandel-
praktijk kunnen bedreigen. Naar mijn idee is het zinvol om het 
probleem nog scherper te stellen met behulp van wetenschapsfilo-
sofische argumenten.

Het uitgangspunt daarbij is dat de psychiatrie een talige disci-
pline is, zowel praktisch als wetenschappelijk. Het psychiatrisch 
denken heeft een narratieve structuur en de belangrijkste (richting-
gevende) begrippen die de psychiater gebruikt, zijn metaforen (Feer 
1987), bijvoorbeeld de termen ‘depressie’ en ‘schizofrenie’. Vrijwel 
alle definities van psychopathologische verschijnselen en psychia-
trische klassen zijn een mengeling van feiten en waarden. In weten-
schappelijke modellen spelen metaforen een sleutelrol (bijvoorbeeld 
de metafoor ‘kwetsbaarheid’ en het begrip ‘ziekte’). Het belangrijk-
ste probleem van de psychiatrie is hoe taal (begrippen) en klinische 
werkelijkheid op elkaar betrokken zijn; de validiteit van de begrip-
pen is in het geding. Voor sommigen is dat een probleem dat zij ver-
mijden en het liefst verdringen. Oplossingen worden dan gezocht in 
het harder (lees biologischer) maken van de psychiatrie.

Naar mijn idee behoort het talige karakter van de psychiatrie 
zeer serieus genomen te worden. Dan wordt onder meer de relatie 
praktijk–wetenschap verhelderd. Gevoeligheid voor het talige ka-
rakter van de psychiatrie geeft ook een idee over de chemie tussen de 
verschillende begrippen onder invloed van belangen en ideologieën. 
Zo heeft Van den Hoofdakker (2003) gewezen op de geheimzinnige 
relatie tussen de begrippen ‘fundamenteel’, ‘hard’, ‘basaal’, ‘molecu-
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lair’, ‘fysiologisch’, ‘animaal’, ‘monodisciplinair’, en ‘haalbaar’. Dit 
cluster van begrippen staat binnen de wetenschappelijke psychiatrie 
hiërarchisch hoger dan het volgende cluster begrippen, dat een even 
geheimzinnige samenhang vertoont: ‘toegepast’, ‘soft’, ‘gedragsma-
tig’, ‘humaan’, ‘klinisch’, ‘multidisciplinair’ en ‘riskant’. Vanuit een 
modern wetenschapsfilosofisch standpunt klopt die hiërarchie 
niet.

Klinische uitspraken bestrijken een veel omvangrijker en con-
creter werkelijkheidsdomein dan wetenschappelijke uitspraken. 
Het gaat in de klinische praktijk om normatieve rationaliteit en in 
de wetenschap om methodisch ingeperkte rationaliteit. Van groot 
belang is dat de normatieve rationaliteit de uiteindelijke toetssteen 
is voor de wetenschappelijke rationaliteit (Van Peursen 1992). Dus de 
klinische praktijk staat - wetenschapsfilosofisch gezien - hiërar-
chisch hoger dan de wetenschap. De klinische praktijk heeft dus het 
primaat. Dan zijn richtlijnen inderdaad hulpmiddelen en nooit 
standaarden. Dit betekent voorts dat evidence-based medicine ge-
herformuleerd moet worden. Bij de toepassing van wetenschappe-
lijke bevindingen in de praktijk is het beoordelingscriterium niet 
‘waar’ of ‘onwaar’ (wetenschappelijke rationaliteit), maar ‘geloof-
waardig’ of ‘ongeloofwaardig’ (normatieve rationaliteit). Het gaat 
dus om ‘veracity-based medicine’.

Als wij de drie kritische stemmen en het voorgaande weten-
schapsfilosofische betoog serieus nemen, staat de huidige psychia-
trie op de kop: de wetenschap vormt nu de basis en de praktijk hangt 
in de lucht. Voor zover richtlijnen en zorgprogramma’s ideologisch 
gestuurd worden, is die omkering eigenlijk niet zo vreemd. Iedere 
ideologie wordt gekenmerkt door een verzaking van het werkelijke 
leven als basis ten gunste van een ideaal of een abstractie. Zo draait 
religie (volgens Karl Marx de ideologie par excellence) hemel en aarde 
om en bewerkstelligt dat mensen op hun hoofd staan.

Bedreigd evenwicht De psychiatrie is door haar complexiteit 
en kwetsbare talige structuur voortdurend in een bedreigde even-
wichtstoestand. Zij is gevoelig voor taalvervuiling en taalinflatie, 
realistische interpretaties en (vaak) subtiele betekenisverschuivin-
gen van psychiatrische begrippen onder invloed van maatschap-
pelijke, wetenschappelijke en levensbeschouwelijke belangen en 
ideologieën. In dit stuk staat de omkering van wetenschap en prak-
tijk centraal. Kort samengevat, is de conclusie dat de psychiatrische 
praktijk geen toegepaste wetenschap is. Richtlijnen zijn geen stan-
daarden en geen voorschriften met een normatief karakter. De in-
tentieverklaring van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie 
(nvvp) over richtlijnen is ambigu en dwingend. Daarentegen zijn 
de apa-richtlijnen volstrekt helder: richtlijnen zijn slechts hulp-
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middelen en de clinicus heeft altijd het laatste woord. Waarom 
kiest de nvvp voor een strenge strategie, gelet op de negatieve con-
sequenties voor de praktijk?

Tot slot, het spreekt vanzelf dat, waar het gaat om de ontwikke-
ling van het vak, de psychiater waakzaam moet zijn. Mijn advies: 
‘nooit meer slapen!’
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