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REACTIE OP
‘Psychiatrische diagnostiek: hoe een spagaat tot 
krampen kan leiden’
We hebben met veel aandacht het redactioneel van De 
Fruyt gelezen. In het advies dat hij bekritiseert, pleiten we 
voor de eigenheid en gelijkwaardigheid van vier dimen-
sies, de biologische, psychologische, sociale en existen-
tiële dimensie. Rekening houden met alle dimensies, er 
evenveel belang aan hechten, kan toch niet polariserend 
zijn?
Wat blijkt nu uit een analyse van de reacties van het 
bestuur van de Vlaamse Vereniging voor Psychiatrie (vvp) 
en het debat door de vvp georganiseerd? Laten we het kind 
een naam geven. Het bestuur huldigt een expliciet biome-
disch model en koppelt dit aan de identiteit van de psychi-
ater. Dit verklaart een aantal zaken.
De spagaat tussen neuro- en geesteswetenschappen 
waar De Fruyt naar verwijst, berust op een cartesiaans 
dualisme. Meer en meer is duidelijk – denk maar aan de 
inzichten van de neurofilosofie, neurofenomenologie en 
neuropsychoanalyse om er maar enkele te noemen – dat 
dit een obsoleet concept is dat contraproductief werkt 
voor de wetenschap en de praktijk van psychiatrie en 
psychotherapie. Maar juist een dergelijke spagaat biedt de 
‘mogelijkheid’ om een biomedisch denken los te koppe-
len van de andere dimensies, met alle gevolgen van dien.
Er zijn, gelukkig, nog veel psychiaters die open staan voor 
de geïntegreerde visie die we in het advies bepleiten. Dit 
sluit aan bij de internationale literatuur die steeds meer 
voor deze benadering pleit. Hopelijk kan het vvp-bestuur 
zich hierin meer vinden, zodat men de internationale 
trein niet mist.
Daarbij is het zo dat het een advies is en blijft. Dit klinkt 
als een open deur intrappen, maar is het niet. Het is aan 
alle betrokkenen – professionals en andere belanghebben-
den, om zich over het advies van de Hoge Gezondheids-
raad een eigen mening te (kunnen) vormen. Wat De Fruyt 
schrijft (‘een niet zo vleiend beeld van de psychiater’), is een 
interpretatie vanuit die impliciete band met de identiteit 
van de psychiater. Het advies spreekt zich echter nergens 
uit over de identiteit van de psychiater.
Tot besluit. We merken dat er in het Tijdschrift voor Psychi-
atrie wél toenemende openheid is om de vier dimensies 
in hun eigenheid en gelijkwaardigheid te ‘behandelen’. 
Recente artikelen met fenomenologische en existentiële 
inhoud tonen dit aan.
Dat psychiaters juist meer winnen met openheid voor 
al deze dimensies, is eerder een verrijking van hun 
wetenschappelijk en professioneel werk. Het is juist een 
antidotum tegen eenzijdigheid en verondersteld anti-
psychiatrisch denken. Om het actueel en kernachtig te 
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TITLE IN ENGLISH
Reaction on ‘Psychiatric diagnosis: how a split can lead to 
cramps’

ingezonden

artikel

formuleren: een louter biomedische aanpak en behande-
ling van de psychische problemen die voortvloeien uit de 
coronacrisis, zijn gedoemd om te mislukken.
De woorden van De Fruyt ‘Dit kan en moet beter’ gelden dus 
voor het vvp-bestuur. Het is tevens een uitnodiging naar 
het bestuur om wél tot een paradigmaverschuiving te 
komen.
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ANTWOORD AAN
Calmeyn, Bracke, Feys, Froyen, Vanheule, Van Os
Ik dank Calmeyn e.a. voor de inhoud en scherpte van hun 
commentaar. De complexiteit van ons vak vergt immers 
diversiteit van ideeën en engagement. Hen danken is ech-
ter eenvoudiger dan het schrijven van een reactie. Inhou-
delijk kan ik immers weinig substantieels toevoegen aan 
wat ik in mijn redactioneel schreef over het rapport en de 
enquête, en het daaropvolgende debat en de kritiek.
Sinds de publicatie van het rapport (Hoge Gezondheids-
raad 2019) is hierover op diverse fora discussie gevoerd die 
tot weinig toenadering heeft geleid. Persoonlijk deel ik de 
kritiek van de Vlaamse Vereniging voor Psychiatrie (vvp), 
zoals ik beschreef (De Fruyt 2020). Dat Calmeyn e.a. zich 
in deze kritiek niet kunnen vinden, lijkt mij begrijpelijk. 
Voor het wijzigen van mijn mening heb ik onvoldoende 
redenen, voor het proberen te overtuigen van anderen 
geen ambitie en aan het nut van het verder voortzetten 
van deze discussie twijfel ik sterk. Maar toch een poging 
tot reactie.
Zoals duidelijk blijkt uit de inhoud en scherpte, overstijgt 
deze discussie het onderwerp van de dsm(-5). Veeleer gaat 
de discussie over psychiatrie als wetenschap, de psychi-
atrische praktijk en de identiteit van de psychiater. Deze 
discussie leeft sinds lang in onze wetenschappelijke ver-
eniging, is wellicht eigen aan de complexiteit van onze 
praktijk en dreigt soms met onze identiteit samen te val-
len.
Calmeyn e.a. reduceren kritiek op hun rapport tot het 
hanteren van een expliciet biomedisch model en dito 
identiteit. Deze reductie is kort door de bocht en strookt 
volgens mij niet met de werkelijkheid. Velen met mij 
proberen dagelijks te werken vanuit een biopsychoso-
ciaal perspectief met evidente aandacht voor zingeving.  
Met velen van hen deel ik de kritiek op het rapport; deze 
kritiek is niet zomaar terug te brengen tot een eenzijdige 
biomedische insteek.
Calmeyn e.a. reduceren voorts de metafoor van de psychi-
atrie als spagaat tussen neuro- en geesteswetenschappen 
(Nieweg 2005) tot een obsoleet cartesiaans dualisme. In 
plaats hiervan pleiten zij voor een model met vier dimen-
sies. Persoonlijk prefereer ik het beeld van de spagaat 
boven de spreidstand van een viervoeter, maar om uit 
deze steriele discussie te geraken stel ik, in lijn met Van 
Duppen en Vandenberghe (2020), de metafoor van de lap-
pendeken voor.
Psychiatrische kennis wordt in deze benadering opgevat 
als een samenstelling van vele (meer dan twee of vier) 
deeldomeinen; elk deeldomein betreft verschillende vor-
men van kennis en maten van zekerheid. Deeldomeinen 
raken elkaar, maar vallen hoegenaamd niet samen: de 

spanning van de spagaat blijft zo behouden, maar wordt 
over vele raakvlakken gespreid.
Als arts is het evident om in het klinisch werk bijzondere 
aandacht te hebben voor het biologisch domein; als arts 
(en psychiater in het bijzonder) is het evenzeer evident 
om aandacht te hebben voor de vele nabijgelegen ‘per-
celen’. De complexiteit van de praktijk betreft hoe bij de 
individuele patiënt de verschillende domeinen zich tot 
elkaar verhouden en hoe we de verschillende vormen van 
kennis met elkaar kunnen verenigen. In abstracto is elk 
domein uiteraard gelijkwaardig en ‘waar’, maar de prak-
tische bruikbaarheid van elk domein of combinatie van 
domeinen verschilt daarentegen naargelang patiënt, pro-
blematiek, context, tijd en vele andere factoren.
Vanuit dit perspectief is kritiek op het rapport gericht op 
de beperkte omvang van het ‘biologische domein’ en de 
beperkte aandacht voor de complexe veelzijdigheid van 
de psychiatrische kennis en praktijk.
Ten slotte roepen Calmeyn e.a. de vvp op te komen tot een 
paradigmatische verschuiving. Eigen aan een dergelijke 
verschuiving is echter dat deze niet gebaseerd is op naakte 
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feiten, maar hooguit op de overtuigingskracht van argu-
menten (Dehue 2012). Het feit dat de discussie voortduurt, 
wijst op een vooralsnog beperkte overtuigingskracht van 
de argumenten; oproepen tot een verschuiving is niet 
overtuigend en is hoe dan ook voorbarig.
Wat betreft het rapport had ik mijn redactioneel beëindigd 
met de oproep ‘Dit kan en moet beter!’. Calmeyn e.a. kaat-
sen deze oproep door aan het vvp-bestuur. Zonder twijfel 
kunnen en moeten we allemaal beter: alles kan beter. Of 
hiervoor een nieuw paradigma nodig is, betwijfel ik. Wel-
licht is het nuttiger en meer bescheiden om binnen het 
bestaande psychiatrische paradigma (de ‘lappendeken’) 
tot nog betere behandeling en afstemming te komen. Van-
uit een geïntegreerd biopsychosociaal modeldiscours kan 
de psychiatrie op deze manier een voorbeeld en voortrek-
ker (blijven) zijn voor de medische praktijk.


