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Oude en 
nieuwe 
paradigmata

p . n .  v a n  h a r t e n

Een paradigma is volgens van Dale een algemeen kader van de the-
orievorming van een bepaalde wetenschap in een bepaalde perio-
de. Het zijn waarden en regels binnen een theorie waar weten-
schappers zich aan vasthouden. Een nieuw paradigma geeft een 
kleine revolutie in de wetenschap. Een voorbeeld is het nieuwe pa-
radigma van de platentektoniek die de oude theorie van een sta-
biele aardkorst verving. Door dat nieuwe paradigma werden grote 
geologische en geofysische verschijnselen verklaard uit de onder-
linge bewegingen van een aantal aardkorstplaten. Nieuwe para-
digmata ontstaan omdat daarmee allerlei onverklaarde verschijn-
selen verklaard kunnen worden.

In de monografie van Pennington (2002) belooft de auteur 
vanuit een nieuw paradigma meerdere psychiatrische ziektebeel-
den te bespreken. Dit nieuwe paradigma gaat uit van het oude 
concept dat gedrag een resultante is van aanleg en omgevingsfac-
toren. Het nieuwe paradigma stelt dat de activiteit van de genen 
en de ontwikkeling van het brein niet autonoom zijn. Zij worden 
beïnvloed door onder meer stress, hormonen, maar ook door ge-
drag en door leren. Het brein wordt daarmee een plastisch orgaan 
en ook de activiteit van de genen kan zich wijzigen onder invloed 
van gedrag en van leerprocessen. Eric Kandel, Nobelprijswinnaar, 
heeft laten zien dat voor deze theorie ook enig bewijs bestaat (Kan-
del 1998). Ik was enthousiast over de artikelen van Kandel e.a. die 
aannemelijk en inzichtelijk maakten dat leren en aanleren van ge-
drag rechtstreeks veranderingen kan geven in het brein en in de 
expressie van de genen.

Deze nieuwe ideeën riepen enigszins hetzelfde gevoel op als 
ik had in mijn assistententijd toen ik de psychoanalytische theorie 
leerde kennen. Ik ervoer het machtige gevoel meer te begrijpen 
van de etiologie van pathologisch gedrag. De psychoanalyse stelde 
dat gedragspatronen ontstaan door een krachtenspel tussen de 
driften, het superego, het ik en de krachten uit de omgeving, en 
dat pathologische patronen zich kenmerken door onder meer ri-
gide afweermechanismen. Daarmee werd het begrijpelijk voor me 
waarom sommige mensen, tegen beter weten in, onlogische be-
slissingen namen of zelfs destructieve patronen handhaafden. Een 
voorbeeld: de talentvolle intelligente jongeman met een overma-
tig autoritaire vader mislukt op de middelbare school, omdat dit 
voor de jongeman de enige manier is om in opstand te komen te-
gen vader. Vader verdraagt geen tegenspraak, maar is tegelijk trots 
op zijn zoon. In het mislukken raakt hij de vader in zijn hart, trots 
moet bij de vader plaatsmaken voor schaamte. De zoon triomfeert 
in zijn onbewuste en daardoor blijft het destructieve patroon be-
staan. Elk gedrag was middels afweermechanismen, zoals ontken-
ning, loochening en projectie, terug te voeren tot onbewuste be-
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weegredenen. Door een duiding kon de behandelaar het onbewus-
te bewust maken. De patiënt hoefde het daar overigens niet mee 
eens te zijn, integendeel, het was vaak heel begrijpelijk dat de pa-
tiënt het nog niet kon navoelen omdat het immers onbewust was. 
Wo Es war soll Ich werden, en het Es was immers nog geen Ich. Ik kan 
me de discussies met mijn jaargenoten nog goed herinneren. We 
hadden bewondering voor het analytisch denkmodel, maar tege-
lijkertijd vonden we het gevaarlijk dat het paternalisme induceer-
de.

In het nieuwe paradigma kunnen de zo onveranderlijk lij-
kende genen door omgevingsfactoren wel of niet tot expressie ko-
men. Als genen tot expressie komen, vormen ze eiwitten en bij 
herhaald tot expressie komen kunnen deze eiwitten structuren 
aanleggen. Die structuren wijzigen de hersenen en daarmee kun-
nen nieuwe (gedrags)patronen ontstaan – de verandering heeft 
zich voltrokken. Dit is analoog aan de psychoanalytische theorie 
waar het leerproces bij de patiënt bevorderd wordt door herhaald 
confronteren, verhelderen en duiden. Dat geeft de patiënt de kans 
om nieuwe gedragspatronen te ontwikkelen. De veranderingen 
die gezien worden op hersenscans in de loop van psychotherapeu-
tische of medicamenteuze behandelingen ondersteunen dit nieu-
we paradigma; de psychotherapie lijkt zich te materialiseren.

Het nieuwe paradigma heeft veel invloed op de keuzes die ge-
maakt worden in wetenschappelijk onderzoek. Neuroimaging en 
genetisch onderzoek zijn de hot topics op dit moment. Echter, ook 
al zou duidelijk worden dat psychiatrische ziektes voornamelijk 
bepaald wordt door genafwijkingen of door ontwikkelingsstoor-
nissen in de hersenen, dan heeft dat op dit moment nog weinig in-
vloed op behandelbeslissingen. Immers, genexpressies zijn nog 
niet doelgericht te beïnvloeden, evenmin als hersenstructuren. 
Wel kan het paradigma als een (nieuw) verklaringsmodel voor pa-
tiënten en familieleden begrijpelijk maken waarom het zo is geko-
men en dat kan soms troostend werken.

Zijn er nieuwe ontwikkelingen die wel veel invloed hebben 
op behandelbeslissingen? Jazeker, en een van de belangrijkste is 
Evidence Based Medicine (ebm). ebm is geen nieuw paradigma, 
maar is een methode van denken die wetenschappelijke bevindin-
gen en klinische problemen bij elkaar brengt. Het is onder meer 
het streven om bij een ziekte de meest effectieve behandeling te 
vinden door te zoeken naar ‘the best available evidence’. Dat kan van 
groot voordeel zijn voor patiënten, omdat dit de op bewijs geba-
seerde effectieve interventie bij de patiënt brengt. ebm vergt ver-
schillende vaardigheden. Ten eerste moet er een pico-vraag ge-
formuleerd worden. Een pico-vraag gaat uit van een klinisch 
probleem (problem or patient), een interventie (intervention), alsook 
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een vergelijkende interventie (comparison) en een uitkomst (outco-
me). Vervolgens moet daar de bijbehorende relevante literatuur bij 
worden gezocht, die moet worden geïnterpreteerd en terugver-
taald naar wat de betekenis ervan is voor het oorspronkelijke kli-
nische probleem. Het aanleren en toepassen van deze methode 
biedt de psychiater de mogelijkheid om autonoom voor een klini-
sche of beleidsmatige vraag een wetenschappelijk onderbouwde 
beslissing te nemen.

Een nieuw paradigma krijgt praktische waarde als het zich 
vertaalt in interventies die aantonen dat het verklaringsmodel va-
lide is, maar bovenal als die interventies effectief zijn voor de pa-
tiënt en zo diens ziektelast verminderen.

Met de ebm-manier van werken kan de patiënt zich begre-
pen en serieus genomen voelen. Dat geeft het vertrouwen dat de 
behandelaar doet wat de patiënt verwacht: goed luisteren naar de 
klachten, zoeken naar de beste behandeling en niet opgeven!
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