omslag 2003-9

28-08-2003

14:22

Pagina 1

tijdschrift voor psychiatrie 45 (2003) 9

tijdschrift voor
p s y c h i a t r i e 2003/9
De Tijdstroom

in dit nummer

Jaargang 45

redactioneel 537

Uitgave van de Stichting
Tijdschrift voor Psychiatrie
waarin participeren de
Nederlandse Vereniging voor
Psychiatrie en de Vereniging
van Vlaamse Zenuwartsen

essay
M.A. Verkerk, L. Polstra, M. de Jonge
Drang in de zorgpraktijk 539
state-of-the-art-artikel
R.J. van der Gaag
Autismespectrumstoornissen: oorzakelijke factoren 549

© De Tijdstroom
issn 0303 7339

Voor meer productinformatie zie elders
in dit blad. 03.ef.6.4 /maart2003

Beter worden**
beter blijven
** Uit studies blijkt dat als depressieve patiënten volledig
herstellen (beter worden, HAM-D17 ) 7) er minder kans
is op terugval in een depressie (beter blijven) dan bij
het bereiken van gedeeltelijk herstel (HAM-D17 * 8).1
Bij gebruik van Efexor® XR is er meer kans dat patiënten
volledig herstellen dan met SSRI’s. 2,3

overzichtsartikel
D. Hendrickx, G. Lietaer
Heteroseksisme en geïnternaliseerd heteroseksisme bij homoseksuele
mannen 559
gevalsbeschrijvingen
A.J.K. Hondius, J.R. van Veldhuizen
bopz, wgbo of naar een nieuwe dwangbehandelingswet?
Een geval van dwangbehandeling bij wilsonbekwaamheid 569
J. J.A. Jongeleen, C.L. Mulder
Bemoeizorg en respect voor autonomie 575
referaten
R.C. van der Mast, G. Pieters
Referatenrubriek 579
S. Wind, G. Pieters
Medische informatie in de moedertaal wordt beter onthouden 580
A.A. de Lely, W.W. van den Broek
Medicamenteuze vervolgbehandeling na elektroconvulsietherapie 580
ingezonden
Reactie op ‘Clozapine en fluvoxamine samen is meer dan twee keer alleen’ 583

01/In dit nummer-03-09

28-08-2003

15:03

Pagina 535

tijdschrift voor
p s y c h i a t r i e 45 (2003) 9
in dit nummer

Referaten In dit nummer klinkt het startschot voor
een nieuwe rubriek: Referaten. Roos van der Mast
en Guido Pieters (p. 579) beschrijven als redacteuren van deze rubriek de opzet. De verwachting is
dat de lezers de krachtige, heldere en bondige
‘samenvattingen’ zullen waarderen, omdat op
deze wijze in kort bestek belangrijke ontwikkelingen voor het voetlicht komen. In het eerste referaat, Medische informatie in de moedertaal wordt beter
onthouden, bespreekt Wind (p. 580) dat uit een gerandomiseerd onderzoek bleek dat publicaties in
de moedertaal beter beklijven dan die in het
Engels. Dit is een belangrijke reden om in een
Nederlandstalig tijdschrift als het Tijdschrift voor
Psychiatrie belangwekkend internationaal onderzoek in de moedertaal aan te bieden. In het tweede referaat bespreken De Lely & Van den Broek
(p. 580) de medicamenteuze vervolgbehandeling
na elektroconvulsietherapie (ect). In het beschreven onderzoek werd gevonden dat patiënten die
een hogere score hadden op de Hamilton Depression
Rating Scale aan het eind van de ect-behandeling
een hogere kans hadden op terugval dan degenen
die een lagere score hadden.
Autismespectrumstoornissen: oorzakelijke factoren
Autisme is een verzamelterm voor een ingrijpende
ontwikkelingsstoornis, die in het merendeel van de
gevallen levenslang duurt. Van Der Gaag (p. 549)
bespreekt in een state-of-the-art-artikel de stijgende prevalentiecijfers, het spectrum van autistische
stoornissen, en de onderzoeksresultaten naar mogelijke oorzakelijke factoren.
Dwangbehandeling en wils(on)bekwaamheid: een
derde weg Bij dwangbehandeling is het niet altijd

duidelijk welke wet van toepassing is, de bopz of
de wgbo. Deze wetten blijken onvoldoende op
elkaar aan te sluiten. Hondius & Van Veldhuizen
(p. 569) laten vanuit een casus op systematische
wijze zien hoe dwangbehandeling vormgegeven
kan worden binnen de huidige wetgeving.
Drang en dwang Bij drang is er nog een keuzevrijheid; bij dwang is de keuzevrijheid verdwenen en
kan de cliënt zich niet aan de dwang onttrekken.
Verkerk e.a. (p. 539) behandelen deze begrippen
vanuit de structuratietheorie van Giddens en
doen dan een gevalsanalyse.
Bemoeizorg en respect voor autonomie Bemoeizorg is
hulp bieden aan mensen met ernstige psychiatrische stoornissen die uit zichzelf niet om hulp vragen en soms zelfs hulp afwijzen. Jongeleen &
Mulder (p. 575) bespreken twee patiënten met een
waanstoornis die in ernstige maatschappelijke
problemen zijn gekomen. De vraag komt aan de
orde wanneer drang of dwang gerechtvaardigd is
en wanneer de autonomie van de patiënt gerespecteerd moet worden.
Heteroseksisme en geïnternaliseerde homofobie Hendrickx & Lietaer (p. 559) bespreken dat homoseksualiteit mogelijk maatschappelijk meer
geaccepteerd is, maar dat de kans op psychopathologie bij homoseksuelen hoger is dan in de
algemene bevolking. In dit artikel staan twee
pathogene factoren centraal: heteroseksisme en
geïnternaliseerd heteroseksisme. De auteurs
besluiten dat misschien te vaak verondersteld
wordt dat homoseksualiteit maatschappelijk
volledig geaccepteerd is.
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Omstandigheden – deels toevallige – brachten mij terug op de plek
waar ik meer dan 25 jaar geleden mijn opleiding tot kinder- en
jeugdpsychiater voltooide. Inmiddels is de instelling tweemaal van
naam veranderd. De manier waarop kinderen er tegenwoordig worden onderzocht en behandeld, verschilt sterk van destijds. Terwijl
er zoveel is veranderd, heb ik de laatste tijd vaak terug moeten
denken aan de jaren waarin ik in opleiding was. Deels worden die
gedachten uitgelokt door het besef terug te zijn gekeerd op de plaats
waar het ooit begon, maar deels ook door indrukken van buitenaf.
Soms vergaderen wij in een ruimte van de polikliniek volwassenenpsychiatrie van ons ziekenhuis. Daar werd ik de eerste keer
getroffen door schilderijen die ik mij herinnerde van de afdeling
waar ik mijn opleiding volwassenenpsychiatrie volgde, evenals door
een mooi fotografisch portret van mijn toenmalige opleider.
Wat herinner ik mij nog van mijn opleiders? Met mijn opleider volwassenenpsychiatrie heb ik destijds enkele jaren intensief
contact gehad, ik heb veel onderwijs van hem gehad en heel wat van
hem gelezen. Wat schiet mij te binnen als ik aan hem denk? Een uitspraak tijdens college gedaan: ‘Het superego is oplosbaar in alcohol’.
Een andere uitspraak, gedaan tegen een vrouwelijke student tijdens
college: ‘Mevrouw, ik kan u wel omhelzen!’ Deze laatste herinnering vraagt om uitleg. In de jaren rond 1968 en 1969 trok een golf van
studentenprotest over West-Europa. Studenten stelden zich tijdens
de colleges uiterst kritisch op. Mijn opleider, die jarenlang moeiteloos zijn gehoor aan zijn voeten had gebracht, moest plotseling in
gevecht met boze toehoorders. Tijdens een college waarop weer
allerlei aanmerkingen werden gemaakt, nu met als strekking dat
wat besproken was, niet dat was wat besproken had moeten worden, nam een studente achter in de zaal het woord en sprak rustig:
‘Het lijkt mij veel zinniger wanneer professor Kuiper ons college
geeft over dingen waar hij verstand van heeft, dan over dingen die
niet op zijn terrein liggen’. Dit ontlokte mijn opleider die spontane
hartenkreet. Nog een herinnering. In onze groep van arts-assistenten was verontwaardigd gereageerd op een actie van mijn opleider
jegens een van ons. Bij het volgende overleg met onze groep, sprak
hij verrassend: ‘Dames en heren, u heeft gelijk. Ik ben hierin doorgeschoten. Mijn narcisme is nu eenmaal mijn zwakke plek. Als ik
daarin word geraakt, kan ik onredelijk reageren.’
Mijn eerste opleider kinder- en jeugdpsychiatrie stond bekend
als een strenge vrouw, die afstand hield tot haar staf en haar artsassistenten. Wat schiet mij te binnen? Vanuit het raam van haar
werkkamer blijkt zij gezien te hebben hoe ik in de tuin van de kliniek een autistisch meisje, dat in paniek om zich heen krabde en
beet, trachtte gerust te stellen. Zomaar in de gang, merkt ze de dag
erna tegen mij op: ‘Meneer Boer, dat was heel goed gisteren dat u
Ineke even over haar hoofd streelde.’
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Er zijn nauwelijks herinneringen aan belangrijke adviezen over de
inhoud van het vak. Hoe dan ook valt het mij moeilijk te herinneren wat mijn opleiders mij over die inhoud vertelden. De kennis die
ik daarover opdeed is inmiddels stukje bij beetje veranderd, door
wat ik daarna las, hoorde en meemaakte. Waaruit die kennis toen
precies bestond, is net zo moeilijk te reconstrueren als het jeugdige
uiterlijk van een vriend met wie je samen opgegroeid bent en met
wie je nog steeds contact hebt. Althans, wanneer je niet beschikt
over een oude tekst, respectievelijk een oude foto.
De strekking van dit verhaal is dat voorvallen buiten de orde,
met een persoonlijk karakter, beter beklijven dan de officiële interacties in het kader van de opleiding. Dat doet denken aan soortgelijke bevindingen bij follow-uponderzoek van psychoanalytische
psychotherapieën. Gevraagd naar doorslaggevende ervaringen tijdens
hun therapie rapporteren patiënten geen diepe duidingen, maar wel
een hartelijke reactie van de therapeut tijdens de ziekte van een kind.
Ervaringen dus die wij bij het beoordelen van de effectiviteit van
behandelingen rangschikken onder de niet-specifieke factoren.
Hiermee wil niet gezegd zijn dat wat opleiders proberen over
te dragen op hun leerlingen niet van belang is. Het is goed dat er
opleidingseisen zijn en dat er eindtermen bestaan voor dat wat
iemand in zijn opleiding in elk geval te weten moet komen. En
natuurlijk is het goed dat aan de opleider de eis wordt gesteld dat
deze een voorbeeldfunctie vervult in de omgang met medewerkers
en patiënten. Maar het kan geen kwaad te beseffen dat wat je als
opleider bewust probeert over te dragen op de jonge mensen die bij
je in opleiding zijn, op den duur waarschijnlijk minder indrukken
nalaat dan die paar keer waarin je gewoon even jezelf was.
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essay

Drang in de zorgpraktijk
m.a. verkerk, l. polstra, m. de jonge

samenvatting0Het toepassen van drangvarianten binnen de hulpverlening van chronisch
psychiatrische patiënten vraagt om een ethische rechtvaardiging. Met behulp van de structuratietheorie van Giddens wordt een gevalsbeschrijving geanalyseerd. Deze analyse toont aan hoe betekenisgeving, normen en machtsrelaties de geestelijke gezondheidszorg structureren. Drang als
handeling draagt deze structuurkenmerken zeker ook. Uit de analyse volgt op welke wijze de totstandkoming en uitvoering van de drang en het verdere verloop binnen de hulpverlening is ingebed in het zorgproces. Het zorgproces op zijn beurt draagt de normatieve kenmerken van het
zorgsysteem waarin het een en ander plaatsvindt. Voor een ethische beoordeling van drang moet in
sterke mate rekening gehouden worden met deze context en structurering van het zorgsysteem.
[tijdschrift voor psychiatrie 45 (2003) 9, 539-548]

trefwoorden0Giddens, psychiatrie, zorgethiek
Met de eerste aanzetten tot wijziging van de oude
Krankzinnigenwet in de latere Wet bijzondere
opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen
(bopz) begin jaren zeventig is er een debat op
gang gekomen over de morele en juridische
mogelijkheden van het toepassen van drang en
dwang bij psychiatrische patiënten (Berghmans
1992). Dit debat is nog steeds gaande en heeft
onder meer een nieuwe impuls gekregen door
de evaluatie van de Wet bopz (Raad voor de
Volksgezondheid & Zorg 1997; Berghmans 1997).
Sindsdien zijn er in Nederland verschillende
onderzoeken verricht naar aspecten van drang en
dwang in de psychiatrie (Berghmans e.a. 2001).
Het debat over drang en dwang wordt vooral gevoerd vanuit motieven van morele bezorgdheid. Bij patiënten die geen ernstig gevaar voor
zichzelf of voor anderen vormen, maar die wel in
zorgwekkende omstandigheden verkeren, staat
de Wet bopz geen dwang toe. Het uitoefenen van
drang op deze patiënten, bijvoorbeeld het dringen
tot het innemen van medicatie, kan desondanks
een optie zijn. Het toepassen van drangvarianten
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in de hulpverlening aan chronisch psychiatrische
patiënten vraagt echter om een ethische beoordeling. Bij een dergelijke beoordeling verdient
het de voorkeur om te spreken over drang in termen van een ‘traject’ en niet als een enkelvoudige, geïsoleerde beslissing. Met andere woorden, de
ethische legitimatie van drang kan niet los gezien
worden van het zorgproces, waar het deel van uitmaakt (Verkerk 2001). De beslissing tot drang is te
beschouwen als een gesitueerde, morele beslissing – op maat gemaakt naar de omstandigheden
en de mogelijkheden van de betrokkenen.
Deze sociale bedding van drang is onderwerp
van dit artikel. Er wordt gebruikgemaakt van de
structuratietheorie van de socioloog Giddens.
Volgens Giddens (1984) herbergt elke handeling
de structuurkenmerken van het sociale systeem.
Aan de hand van een gevalsbeschrijving van
drangtoepassing zal de invloed van het geestelijkegezondheidszorgsysteem op drang als handeling inzichtelijk gemaakt worden. De gegevens
van deze gevalsbeschrijving zijn afkomstig uit het
onderzoek Drang als dwangpreventie dat is uitge-
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voerd door de auteurs van dit artikel in opdracht
van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (nwo). De gebruikte
gegevens bestaan uit semi-gestructureerde interviews die tweemaal – met een tussentijd van vijf
maanden – zijn afgenomen bij een chronisch
psychiatrische patiënte, een sociaal-psychiatrisch
verpleegkundige en een verpleegkundige. Deze
analyse start met een beschrijving van het zorgsysteem als context waarbinnen de drangtoepassing heeft plaatsgevonden. Daarna vindt er een
reconstructie in twee episodes van het zorgproces
en de toegepaste drang daarbinnen plaats. Elke
episode wordt afgesloten met een korte analyse.
In de slotbeschouwing wordt nog kort teruggekeerd naar het belang van de sociologische analyses en inzichten voor ethische beoordelingen.
drang
Drang onderscheidt zich van dwang in de
mate van beïnvloeding van de keuzevrijheid van
de patiënt. Bij dwang heeft de patiënt geen keuzevrijheid meer. Hij kan zich niet aan de dwang
onttrekken. Bij drang kan de patiënt wel kiezen,
maar sommige keuzeopties worden aantrekkelijk
of juist onaantrekkelijk gemaakt, of aan bepaalde
keuzes worden voorwaarden gesteld. De beperkingen of inmengingen beogen een handeling of
situatie die in beginsel niet door de patiënt
gewenst wordt. Drang kan daarom worden opgevat als een ongewenste vrijheidsbeperkende
maatregel. In de literatuur wordt soms een onderscheid gemaakt tussen zwakke en sterke drang
(Henselmans 1993; Pols 2000). Zwakke drang uit
zich in overreding, sterke drang heeft het karakter van een ‘op straffe van’. Zo kan worden gesteld:
‘als je de medicatie inneemt, zorg ik voor huisvesting’; of: ‘als je niet de medicatie inneemt, volgt
een dwangopname’. In deze bijdrage richten we
ons op de zogenaamde sterke drangvariant.
Omdat ‘drang’ in beginsel in conflict is met
het recht op vrije keuze en controle (de autonomie
van de patiënt) moeten goede redenen worden
aangereikt om deze te rechtvaardigen (Verkerk

540

tijdschrift voor psychiatrie 45 (2003) 9

1999, 2001; Berghmans 1997). Overigens hoeft het
niet per se de hulpverlener te zijn die drang uitoefent, het kan ook een derde zijn. Zo kan bijvoorbeeld de woningcoöperatie aan de verhuur
van een woning als voorwaarde verbinden dat de
patiënt professionele hulp accepteert. De hulpverlener is in dit geval veeleer de uitvoerende partij. Overigens geldt ook hier, dat de hulpverlener
nog altijd de morele verplichting heeft in te schatten of het verlenen van hulp onder deze condities
gerechtvaardigd is.
structuratietheorie van giddens
Giddens probeert een brug te slaan tussen
enerzijds theorieën die handvatten bieden voor de
analyse van de werking van sociale systemen,
maar waarin weinig plek is voor het individuele
handelen, en anderzijds theorieën die voorzien
in handvatten om het handelen van het individu te duiden, maar die een analytisch kader voor
de invloed van het systeem op dit handelen ontberen.
Het handelen van het individu wordt volgens Giddens weliswaar gestructureerd door het
sociale systeem, maar er niet door gedetermineerd. Het individu is een ‘knowledgeable’ actor.
Met knowledgeable wordt bedoeld dat de actor
kennis heeft van structuurregels, omdat hij
anders niet conform deze regels binnen het
systeem kan handelen. Deze kennis zit gewoonlijk verstopt in het dagelijkse routinematig handelen, maar kan discursief worden gemaakt door
wat Giddens noemt ‘reflective monitoring of action’.
Door overeenkomstig de structuurregels van het
zorgsysteem te handelen, wordt het systeem gereproduceerd. De kennis van de structuurregels
maakt het echter mogelijk om bewust anders te
handelen, waardoor het systeem niet meer wordt
gereproduceerd maar veranderd. In zijn boek The
constitution of society onderscheidt Giddens (1984)
drie regelsets die het handelen structureren:
(1) Betekenisgeving. In iedere interactie worden
bepaalde betekenissen tot uitdrukking gebracht:
Wat is een hulpverlener? Wat is goede zorg? Wat
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is een zorgwekkende zorgmijder? Wat is de
ggz? Wat is autonomie? Wat is drang? Wat is
samenwerken? Wat is vermaatschappelijking?;
(2) Normen. Ook normen over correct handelen
structureren het handelen: recht op privacy, recht
op zelfbeschikking, eerlijkheid, betrouwbaarheid; (3) Macht. Giddens definieert macht in navolging van Parsons (1960) als het vermogen om
een bepaalde uitkomst te bereiken. Macht is gelieerd aan de toegang tot diverse hulpbronnen,
zoals kennis, bezit, aanzien.
De structuratietheorie biedt geen verklaring
voor het functioneren van het systeem of voor het
menselijk handelen, maar slechts een analytisch
kader. De concrete invulling van de structuurregels verschillen immers per systeem. Het analytische kader bestaat eruit dat elk verhaal van een
geïnterviewde over drang naast unieke informatie over de gebeurtenis zelf ook informatie bevat
over de gangbare structuurregels van het zorgsysteem waarin de drang wordt ge(re)produceerd.
werelden van behandeling en
begeleiding
De werelden van behandeling en begeleiding
die hier besproken worden, zijn die van het zorgsysteem van de hierna volgende gevalsbeschrijving. De hier onderzochte ggz-instelling heeft het
zorgaanbod voor chronisch psychiatrische patiënten gesplitst in behandeling en sociaal maatschappelijke begeleiding. Deze splitsing heeft
geleid tot een arbeidsdeling tussen het behandelteam en het begeleidingsteam. Er zijn dus twee
subsystemen, gemakshalve werelden genoemd.
Voor de beschrijving van deze werelden maken we
gebruik van de drie genoemde regelsets van Giddens die het handelen structuren: betekenisgeving, normen, macht.
De wereld van behandeling8De centrale betekenisgeving in de behandelwereld is de behandeling
van de psychiatrische stoornis van de patiënt. De
behandeling is gericht op het terugdringen van
de psychopathologie en de negatieve gevolgen
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ervan en bestaat onder meer uit het verstrekken van medicatie, psycho-educatie en inzichtgevende gesprekken. Goed hulpverlenerschap
houdt onder meer in dat na diagnostisch onderzoek een diagnose en de bijbehorende prognose
worden vastgesteld, waarna een behandelplan
wordt opgesteld en uitgevoerd (zie ook Romme
1999).
Het recht op inspraak en medezeggenschap
(normen) bij de totstandkoming van het behandelplan is belangrijk en is ook wettelijk verankerd
in de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (wgbo).
In de onderzochte praktijk bezet de sociaalpsychiatrische verpleegkundige (spv) de sleutelpositie (macht). De behandeling vindt grotendeels
plaats in de ruime spreekkamer van de spv. De
patiënten komen op afspraak en moeten zich melden bij de balie en plaatsnemen in de wachtkamer.
Indien nodig gaat de spv op huisbezoek. Binnen
het systeem reguleert de spv de informatiestroom
naar de psychiater. Door het intensieve contact
met de patiënt beschikt de spv over informatie die
noodzakelijk is voor de behandeling. De geïnterviewde spv werkt 32 uur in de week en heeft ongeveer 65 cliënten. De psychiater heeft ongeveer 300
cliënten en werkt 16 uur in de week. De psychiater is voor deze gevalsbeschrijving niet geïnterviewd, omdat deze geen recent contact meer met
de patiënt had en de spv de drang heeft uitgevoerd. De psychiater heeft formeel het monopolie over het voorschrijven van medicatie, maar
is hierbij afhankelijk van de informatie van de
spv: de symptomen, de reactie op medicatie, enzovoorts. Daarnaast bezit de psychiater een
andere wettelijke machtsbasis. Hij is wettelijk verantwoordelijk voor het behandelplan. Indien de
noodzakelijke handelingen de grenzen van het
behandelplan eventueel overschrijden, bijvoorbeeld in het geval van een crisis, overlegt de spv
met de psychiater of de arts van de crisisdienst. De
machtspositie van de psychiater wordt hiermee
erkend en gereproduceerd. Maar de sleutelpositie
van de spv heeft in de praktijk geleid tot een vereenzelviging met de machtspositie van de psy-
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chiater. Dit heeft ertoe geleid dat de spv de titel
van behandelaar draagt (betekenisgeving).
De wereld van begeleiding8De toegang tot de
wereld van begeleiding is in handen van het
behandelteam dat de patiënt aanmeldt. In de
wereld van begeleiding is de patiënt gekoppeld
aan een verpleegkundige. Begeleiding betekent
patiënten begeleiden, ondersteunen en helpen bij
het instandhouden of verbeteren van hun kwaliteit van leven op het gebied van zelfzorg, wonen,
sociale contacten, arbeid/dagbesteding, financiën
en behandeling (inname medicatie).
Wat betreft de normen: in de wereld van begeleiding wordt betrokkenheid bij het wel en wee
van het dagelijks leven van de patiënt belangrijk
gevonden. Deze betrokkenheid is een belangrijke
drijfveer om te handelen. De spv maakt deel uit
van de leefwereld van de patiënt.
Net zoals in de wereld van behandeling is er
sprake van een machtsongelijkheid tussen hulpverlener en patiënt. Patiënten zijn afhankelijk van
de diensten van begeleiders om zich staande te
kunnen houden. Binnen de wereld van begeleiding zijn de handelingen echter niet strak georganiseerd, waardoor patiënten voor een deel het
handelen van de verpleegkundige bepalen. Zo
besteden de begeleiders de ochtend aan het afleggen van huisbezoeken en het regelen van zaken.
De deur is dicht en patiënten kunnen alleen op
afspraak binnenkomen. ‘s Middags staat de deur
open en zijn patiënten vrij om naar binnen te
lopen om koffie of thee te drinken, een praatje te
maken, geld af te halen of om met begeleiders dingen door te spreken. Van tevoren is niet bekend
hoeveel patiënten er komen, wie er komt en waarvoor men komt.
Zowel de wereld van behandeling als die van begeleiding kennen veel personele onrust. Het behandelteam is onderbezet. Begeleiders wisselen
frequent van baan. Een aantal begeleiders volgt
een vervolgopleiding met als doel als spv/behandelaar elders te gaan werken. De geïnterviewde
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manager geeft aan dat het personeelsbeleid (werving, voorkoming burn-outsyndroom, bezetting)
een voortdurend punt van aandacht is.
De splitsing van het zorgsysteem in behandeling en begeleiding betekent voor de toepassing
van drang, dat deze plaatsvindt in de interactiedriehoek patiënt-behandelaar-begeleider.
gevalsbeschrijving
Een Surinaams-Hindoestaanse 47-jarige
vrouw lijdt aan schizofrenie en is regelmatig psychotisch, wat gepaard gaat met veel overlast in
de directe woonomgeving, zelfverwaarlozing en
schulden. Mevrouw vindt het belangrijk er goed
uit te zien. Het feit dat ze dik wordt van de medicatie is een reden voor haar om medicatie te weigeren. Ze heeft volgens haar behandelaar wel het
besef dat ze psychotisch kan worden als zij geen
medicatie inneemt, maar laat dat vervolgens toch
gebeuren. Haar huidige behandelaar behandelt
haar nu 2,5 jaar. De maandelijkse gesprekken gaan
over dat wat mevrouw bezighoudt of moeilijk valt
en over medicatie. Mevrouw gaat een paar keer per
week naar de inloop van het begeleidingsteam
voor sociale contacten. Haar vaste begeleider
helpt haar met het financiële beheer en het invullen van allerlei formulieren.
Bij de overdracht 2,5 jaar geleden vernam
de behandelaar dat bij mevrouw de volgende
drangvariant wordt gebruikt: pas als mevrouw
medicatie inneemt (penfluridol), krijgt ze de
slaapmedicatie waar zij zelf om vraagt. De behandelaar handhaaft aanvankelijk dit beleid, maar
ziet na terugkomst van haar zwangerschapsverlof hiervan af. Onder meer omdat de drangvariant
weinig effectief blijkt te zijn: mevrouw is niet
minder gaan vragen om slaapmedicatie. Bovendien hebben haar collega’s bij haar afwezigheid de
drang niet gecontinueerd, wat ze wijt aan gebrek
aan aandacht en inzet. Tijdens het eerste interview doet de behandelaar verslag over de door haar
ontwikkelde drangvariant.
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Episode 1
Om een opbloeiende psychose te herkennen,
heeft de behandelaar samen met de begeleider
intensief met mevrouw gesproken over mogelijke voortekenen, zoals het ‘rommelen’ met geld.
De nieuwe drangvariant is: als mevrouw medicatie weigert tijdens een opbloeiende psychose,
dan vraagt de behandelaar een rechterlijke
machtiging (rm) aan. Alle informatie is gebundeld in het behandelplan (dit is geen zelfbindingsovereenkomst, want uitsluitend door de
behandelaar geformuleerd), waarmee mevrouw
akkoord gaat. De behandelaar is tot deze drang
overgegaan ‘omdat ik het ook heel erg vond van
wat zij allemaal vernietigde in die tijd wat zij allemaal op had gebouwd. Zo heb ik het ook met haar
besproken. Van: het loopt steeds zo ver uit de hand
en er wordt zoveel verlies geleden en dat vind ik
heel erg voor je.’ Dit verlies heeft niet alleen te
maken met een afbrokkelend sociaal netwerk:
vrienden, buren, kinderen en kleinkind, maar ook
met het verlies van eigenwaarde als gevolg van
erotiserend gedrag tijdens de psychose. Haar
begeleider verwoordt het als volgt: ‘vooral toen ze
weer beter was en daarop terug keek. Toen gaf ze
aan dat ze zich ontzettend schaamde over wat er
gebeurd was, hoe de buren deden, het balkon eruit
zag. Dat was erg traumatisch toch wel voor haar.
(…) Het is vernederend ook, kan het zijn. En zo
heeft zij het ook ervaren.’
Het doel van de nieuwe drang is te voorkomen dat de crisissituatie escaleert, zoals in
het verleden is gebeurd ondanks de oude drangvariant. Andere alternatieven zijn er volgens
de behandelaar niet. De drangvariant ‘als je de
medicatie bij de behandelaar haalt, dan krijg je
daarna geld van de begeleider’, die bij sommige
andere patiënten van deze ggz-instelling wordt
gebruikt, is in de ogen van deze geïnterviewde
behandelaar niet toelaatbaar. De hulpverlening
heeft niet het recht om zich het eigendom van een
patiënt toe te eigenen. Bovendien is het de eigen
verantwoordelijkheid van de patiënt hoe hij met
zijn geld omgaat. Als de patiënt schulden maakt,
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dan is het de taak van de hulpverlener te werken
aan inzicht in het hoe en waarom hiervan. Daarbij accepteert deze dat een patiënt soms in de goot
terecht komt om pas dan tot het inzicht te geraken dat hij hulp nodig heeft.
Analyse episode 17De drang is ingebed in de
wereld van behandeling, wat betreft zowel de
nagestreefde doelen als de ingezette middelen. Het
behandelplan is richtinggevend voor de handelingen van alle betrokkenen, ook van de begeleider
(definitiemacht). De wereld van begeleiding heeft
vooral een signalerende taak. Deze verhouding
leidt evenwel niet tot spanning tussen beide werelden. Immers, het normatief kader om drang toe te
passen wordt gedeeld, evenals de verdeling van
verantwoordelijkheden: de medicatieverstrekking
behoort tot het domein van de behandelaar en de
sociale begeleiding tot die van de verpleegkundige.
Uit het verleden van mevrouw is bekend dat
medicatie het meest doeltreffende therapeutische
middel is om de psychose te bestrijden. Het
bestrijden van de psychose is daarbij overigens
niet het enige doel. De drang wordt daarnaast
gelegitimeerd door verwijzing naar verlies van
eigenwaarde en sociaal netwerk. Eigenwaarde en
sociaal netwerk worden voor een deel als bepalend
geacht voor de identiteit van de patiënt. Door de
handelingsvrijheid van de patiënt te beperken,
wordt getracht schade aan haar identiteit te voorkomen.
Voor de legitimatie van de drang is de
instemming van de patiënt belangrijk. Zowel de
behandelaar als de begeleider hechten hier grote
waarde aan, omdat het de zelfbeschikking van
de patiënt uitdrukt. Het bespreken van de drangvariant wordt beschouwd als een onderdeel
van de behandelstrategie zelf. Daarmee wordt
immers inzicht verschaft in het ziektebeeld. Dat
betekent ook dat de drangvariant niet alleen
onderdeel is van een bepaalde behandeling,
maar ook deel uitmaakt van het proces van behandelen zelf.
Zowel bij deze drangvariant als bij de vorige
zijn de middelen in handen van de wereld van

543

03/03-53 Verkerk

27-08-2003

12:50

Pagina 544

m.a. verkerk/l. polstra/m. de jonge

behandeling: medicatie en de rm-procedure. In
dit geval wordt er dus niet gebruikgemaakt van
middelen uit de wereld van begeleiding. Sommige behandelaars doen dit wel, wat uiteraard
resulteert in andersoortige drangvarianten. Overigens is de behandelaar betrekkelijk autonoom
in zijn keuze van handelingsstrategie.
In de volgende episode leidt de scheiding
tussen behandeling en begeleiding echter tot
spanningen.
Episode 2
In de periode tussen de twee interviews overlijdt de pleegmoeder van mevrouw. Op aandrang
van haar familie is ze naar Suriname gevlogen.
Daar is ze psychotisch geworden en heeft ze zichzelf opgesloten in een kamer. Bij terugkomst
blijkt dat mevrouw zonder tegenwerking bereid
is de medicatie in te nemen. De behandelaar interpreteert haar bereidheid als een effectief resultaat
van de ingestelde drang. Volgens de begeleider
daarentegen heeft de bereidheid van mevrouw te
maken met de aard van de psychose. Mevrouw is
weliswaar geagiteerd – ze gooit spullen door het
raam naar buiten, maar niet manisch: ‘Ze was ontzettend verdrietig en misschien dat dat ook een
andere toestand heeft gegeven dan de psychose
daarvoor.’ Hoewel het behandelplan (en de drang
daarin) een terugkerend gespreksonderwerp met
mevrouw is, blijkt uit het interview met haar dat
zij niet goed weet waarom zij penfluridol krijgt:
‘Ik weet niet, waarom krijg ik dat. Ik weet niet.’
Na haar psychose blijft mevrouw haar medicatie bij de riagg halen. Deze periode staat
verder in het teken van het herstel van de geleden
schade, in het bijzonder het contact met de kinderen. Voorafgaande aan de psychose van mevrouw
was haar dochter bevallen van een kind. De kwetsbare band tussen moeder en dochter was hierdoor
verstevigd. Tijdens haar psychose had zij de
schoonfamilie van haar dochter zwart gemaakt,
wat geleid had tot een tijdelijke breuk in de relatie met haar dochter. Volgens de begeleider praat
ze hier met mevrouw wel eens over en ook over het
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verdriet dat het haar doet. De behandelaar stelt
zich hier terughoudend op en heeft het onderwerp
laten rusten. Eenzelfde verschil in benadering is te
zien bij het financiële beheer. De begeleider maakt
zich zorgen over de besteding van het geld. De
behandelaar niet, omdat alle vaste lasten automatisch door het begeleidingsteam worden
betaald en het bestedingspatroon van het huishoudgeld de eigen verantwoordelijkheid van de
patiënt is. De begeleider vindt dat de behandelaar
meer oog moet hebben voor de sociaal-maatschappelijke dimensies van het bestaan. De
behandelaar is van mening dat de begeleider zich
te verantwoordelijk voelt voor de patiënt. Hierover spreken ze elkaar regelmatig, waarbij de
behandelaar de rol van supervisor inneemt. ‘Als
ze het maar kan bespreken dan kan ze het weer
even lossen. En dat we er dan ook weer afspraken
over maken.’ Daar waar de behandelaar denkt
dat alles is uitgesproken, blijft bij de begeleider
een gevoel van ontevredenheid en miskenning
bestaan. ‘Je wilt het niet tot een strijd laten komen,
want dat is niet in het voordeel van de cliënt. (...)
We willen ons in die zin ook niet laten provoceren
tot, maar een paar dingen die wij belangrijk vinden die willen we wel graag doen voor mensen.
Maar we zullen steviger moeten onderhandelen.’
Analyse episode 28Mevrouw laat zich niet duidelijk uit over de redenen waarom ze de medicatie inneemt. In het tweede interview vertelt ze niet
dat ze naar Suriname is geweest en psychotisch is
geworden. De drang en het behandelplan zijn na
de tweede psychose in ieder geval niet gewijzigd.
De behandelaar ziet een duidelijk verband tussen
de medicatie-inname en het behandelplan met
daarin de geformuleerde drang. Mevrouw lijkt
zich routinematig te schikken aan de drangafspraak in het behandelplan.
De handelingen van de behandelaar zijn
gericht op bestrijding van de psychose door
middel van medicatie. Problemen op andere
levensgebieden blijken een ondergeschikte rol te
spelen in de professionele identiteitsopvatting
van de behandelaar. Volgens de behandelaar
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behoort het tot de verantwoordelijkheid van de
patiënt zelf om deze problemen op te lossen of om
er hulp voor te vragen. De begeleider daarentegen
lijkt ontvankelijker te zijn voor de andere, meer
sociale problemen. Blijkbaar verwacht zij van
zichzelf dat zij een daarin een verantwoordelijkheid draagt. Een actieve, betrokken benadering
hoort bij goed hulpverlenerschap in de wereld van
sociale begeleiding. De behandelaar keurt dit
zoals gezegd af vanuit haar opvatting van goed
hulpverlenerschap. Dit conflict rond goed hulpverlenerschap wordt door beiden gesignaleerd,
maar de machtsbalans is in het voordeel van de
behandelaar. Daardoor raken ook de betekenisgeving en de (professionele) normen van de begeleider ondergeschikt aan die van de behandelaar.
Opvallend is dat een daadwerkelijke uitwisseling
tussen behandelaar en begeleider over normen
van goed hulpverlenerschap en betekenisgeving
in de zorg voor mevrouw lijkt uit te blijven. Voor
de ‘lieve vrede’ gaat de begeleider met de strategie
van de behandelaar mee, maar het conflict blijft
sluimerend aanwezig.
conclusie
Met behulp van een gevalsbeschrijving is
geprobeerd de invloed van het zorgsysteem op de
toepassing van drang inzichtelijk te maken. Daarbij is gebruikgemaakt van de structuratietheorie
van de socioloog Giddens.
Ten eerste blijkt dat het zorgsysteem uiteenvalt in meerdere subsystemen. Efficiëntie lijkt
daarbij een belangrijke beweegreden te zijn voor
deze splitsing van het zorgsysteem. Een sociaalpsychiatrische verpleegkundige kan efficiënter
werken als deze gevrijwaard wordt van regelzaken die veel tijd kosten. Het is bedrijfseconomischer deze regelzaken te laten verrichten door
minder gekwalificeerd en goedkoper personeel.
Dezelfde argumenten gelden voor de taakverdeling tussen spv en psychiater. Een dergelijke
arbeidsdeling is niet uniek en komt in veel geestelijke gezondheidszorginstellingen voor. De
arbeidsdeling heeft echter allerlei onbedoelde
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neveneffecten. Een van de belangrijkste neveneffecten is dat de spv terechtkomt in de positie van
behandelaar. De spv krijgt hierdoor handelingen
en bijbehorende verantwoordelijkheden toebedeeld waarvoor ze wettelijk niet bekwaam is en
die ze alleen onder supervisie van een arts zou
mogen verrichten. Het tekort aan artsen en psychiaters in de geestelijke gezondheidszorg is
echter zo nijpend dat deze supervisie niet kan
worden waargemaakt.
Het dominante subsysteem, de behandelaars, is ontvankelijk voor zorgbehoeften die
direct voortvloeien uit de psychiatrische stoornis.
Chronisch psychiatrische patiënten hebben op
meerdere levensgebieden zorgbehoeften. Om in
de zorgbehoeften op de andere levensgebieden te
voorzien is het begeleidingsteam in het leven
geroepen: de verzorgende component van het
zorgsysteem. De subsystemen hanteren verschillende normatieve kaders voor goed hulpverlenerschap en de machtsbalans is niet in evenwicht.
Het ontbreekt het begeleidingsteam aan zelfbewustzijn om in dialoog te treden met de behandelaars. De behandelaars reflecteren wel op hun
handelingen, maar niet op hun machtspositie.
Bijgevolg vindt er geen daadwerkelijke uitwisseling plaats tussen behandelaars en begeleiders
over normen en betekenisgeving. De botsende perspectieven van goed hulpverlenerschap
worden dan ook niet nader geëxploreerd. Het
gevoerde discours is eerder een monoloog van
het machtigste subsysteem. Hierdoor wordt het
gevoelde, maar niet uitgesproken conflict onbewust en onbedoeld gereproduceerd.
De gebrekkige reflectie op de machtspositie
heeft ook een beperkte responsiviteit op de zorgbehoeften van de patiënt tot gevolg. De aandacht
gaat hoofdzakelijk uit naar zorgbehoeften die
rechtstreeks voortvloeien uit de psychiatrische
stoornis. Andere zorgbehoeften zijn hieraan
ondergeschikt. Het zorgsysteem loopt hiermee
het risico dat de patiënt zich niet geholpen voelt.
Sommigen trekken zich terug en worden zorgmijders. Voor het zorgsysteem is dit aanleiding
om actiever te handelen, inclusief het toepassen
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van drang. Zo moet mevrouw in de tweede episode ‘extra’ worden gemotiveerd voor de inname
van de medicatie. De reproductie van drang is
daarmee het onbedoelde gevolg van de beperkte
responsiviteit van het zorgsysteem.
Bovenstaande gevalsbeschrijving geeft de
vervlechting tussen de drang en het zorgproces
duidelijk weer. Met behulp van de structuratietheorie van Giddens is de invloed van de context
als systeem geïllustreerd. Daarbij is gebleken dat
de machtspositie van de behandelaar de betekenisgeving en normering van de actoren in het
systeem beïnvloedt en daarmee een stempel drukt
op de invulling van goed hulpverlenerschap en
de legitimering van drang daarbinnen. De
machtspositie van deze professional is geen verworvenheid van het individu, maar hoort bij de
karakteristieken van het zorgsysteem. Dit
systeem wordt op zijn beurt beïnvloed door allerlei maatschappelijke ontwikkelingen, zoals
schaarste op de arbeidsmarkt, de roep om meer
veiligheid en overlastbestrijding en kostenbeheersing. Buiten en binnen het zorgsysteem
worden er dus allerlei normatieve keuzes gemaakt, die doorwerken op het primaire zorgproces.
Deze sociologische analyse van drang heeft
consequenties voor de ethische beoordeling van
drang. Veel ethische beoordelingen richten zich
op drang als een geïsoleerde handeling waarvan
de ethische aanvaardbaarheid moet worden vastgesteld. In veel gevallen wordt het vraagstuk in de
vorm gegoten van een conflict tussen twee principes, namelijk die van weldoen enerzijds en respect voor de autonomie anderzijds (Verkerk 2001).
Met een dergelijke perceptie van het morele probleem worden de sociale en institutionele contexten die medebepalend zijn voor het vraagstuk
onderbelicht: wie brengt welke morele overtuigingen naar voren en welke invloed hebben deze
op het vraagstuk? Maar ook: welke machtsverhoudingen maken dat de visies van sommige
hulpverleners doorslaggevend zijn en andere
slechts een marginale plek innemen? Een sociologische inbedding van morele problemen toont
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dat deze laatste altijd contextueel en sociaal ingebed zijn. Morele vragen komen niet uit de lucht
vallen, maar zijn altijd van iemand die op zijn
beurt een bepaalde plek inneemt in de sociale
werkelijkheid die vaak door machtsverhoudingen is gekleurd.
Wat goede zorg is, inclusief het gebruik van
bepaalde drangvarianten, is niet op voorhand te
zeggen, maar goede zorg is het resultaat van een
proces van beraadslaging en onderhandeling tussen de verschillende betrokkenen die op hun
beurt onderscheiden (machts)posities in de praktijk innemen. Van een dergelijke beraadslaging
mag verwacht worden dat betrokkenen een
gelijkwaardige positie innemen en dat betrokkenen ook reflecteren op hun onderlinge posities
daarin. De spv in de gevalsbeschrijving leek dat
niet te doen en was zich bijgevolg ook niet bewust
van haar dominante positie. Een daadwerkelijke
uitwisseling over normen en betekenisgeving
bleef daardoor ook uit.
Zorgethiek is een van de theoretische benaderingen die het sociale karakter van ethiek
serieus nemen. De politicologe Joan Tronto
omschrijft goede zorg als een praktijk waarin op
aandachtige, verantwoordelijke, competente en
responsieve wijze zorg wordt gegeven en ontvangen. Bestaande zorgpraktijken kenmerken zich
ook volgens haar door ongelijkheden in macht en
verantwoordelijkheid. In plaats van het wegpoetsen van die botsingen vooraf is het noodzakelijk om dit inherent conflictueuze karakter
van zorg als startpunt van een ethische analyse te
kiezen (Tronto 1993). Het verdient daarom de
voorkeur om gebruik te maken van zorgethische
inzichten wanneer het gaat om de morele rechtvaardiging van handelingen zoals die van drang
in de geestelijke gezondheidszorg (Verkerk 1999;
Verkerk 2001).
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summary
Coercion in health care – M.A. Verkerk, L. Polstra, M. de Jonge –
The use of various forms of coercion within the care system for chronic psychiatric patients requires
ethical justification. A case analysis is performed with the help of Giddens’ structuring theory.
The analysis shows that the structure of the psychiatric health system is determined by the given
significance by the system and by the norms and power relations. Coercive measures are also moulded
by these structural factors. The analysis shows that the way in which coercion is exercised and is
further deployed, is embedded in the care process. The care process in its turn bears the normative
characteristics of the care system in which care is given. One needs to take full account of the content
and structure of the care system before making an ethical judgement about the use of coercion.
[tijdschrift voor psychiatrie 45(2003)9, 539-548]

key words8ethics of care, Giddens, psychiatrie care
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Autismespectrumstoornissen: oorzakelijke
factoren
r.j. van der gaag

doel0Exploratie van de state-of-the-art van onze kennis van autismespectrumstoornissen.
methode0Literatuuronderzoek is verricht met behulp van Medline over de afgelopen tien jaar.
Als trefwoorden zijn gebruikt autism, pdd en Asperger.
resultaten en conclusie0Volgens het model van Morton & Frith (1995) voor ontwikkelingspsychopathologie, zouden autismespectrumstoornissen de gevarieerde klinische expressies zijn van een heterogene neurobiologische stoornis in het functioneren van het brein. Deze
stoornissen zijn deels erfelijk bepaald, deels verworven, en hebben cognitieve disfuncties als gemeenschappelijk kenmerk. De heteronomie en heterogeniteit blijken echter nog veel groter omdat de
neurocognitieve disfuncties van personen met autismespectrumstoornissen verre van homogeen
blijken.
[tijdschrift voor psychiatrie 45 (2003) 9, 549-558]

trefwoorden0autisme, pervasieve ontwikkelingsstoornis, syndroom van Asperger
‘Autisme’ is een misleidende term. Letterlijk betekent het woord ‘het geheel op zichzelf gericht
zijn’. Velen staat hierbij een stereotiep beeld voor
ogen, zoals in het Van Dale groot woordenboek der
Nederlandse taal omschreven: ‘psychische stoornis
waarbij de geneigdheid bestaat geheel in de eigen
belevingswereld op te gaan en er geen overeenstemming is tussen de fantasieën en de werkelijkheid’. Dit cliché dekt echter slechts een fractie
van wat tegenwoordig onder het begrip autisme
wordt verstaan. Het is een verzamelterm voor de
best beschreven en meest ingrijpende ontwikkelingsstoornis, die in het merendeel van de gevallen levenslang duurt. Onder de autismediagnose
valt een aantal groepen, alle gekenmerkt door
stoornissen in de wederkerige sociale relaties, in
verbale en non-verbale communicatie, met daarnaast een beperkt repertoire van gedrag en interesses.
Om de huidige stand van zaken op het gebied
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van autisme te schetsen is Medline geraadpleegd
met als trefwoorden autism, pdd en Asperger. In
de afgelopen tien jaar bleken meer dan tweeduizend wetenschappelijke peer-reviewed publicaties
te zijn verschenen. Het is ondoenlijk deze alle te
bespreken. Daarom is gekozen voor een overzicht
rondom de historische ontwikkelingen, het klinische beeld, de oorzakelijke factoren en de vraag
of autisme een neurocognitieve ontwikkelingsstoornis is. De hieruit voortvloeiende opvattingen
over vroege herkenning, goede klinische diagnostiek en praktisch handelen komen in dit artikel niet aan bod.
historisch perspectief
De twee artikelen waarin de basis werd
gelegd voor de diagnose ‘autisme’, zijn van de
hand van Kanner (1943) en Asperger (1944).
Kanner schreef over ‘autistic disturbances of
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affective contact’. Deze beschrijving was nauwkeurig en atheoretisch. Kanner zag als de gezamenlijke noemer bij de elf kinderen uit zijn
oorspronkelijke artikel hun gebrek aan ‘engagement’ in sociale contacten resulterend in ‘autistic
aloneness’. Daarnaast noemde hij: een sterke hang
naar gelijkblijvendheid; een fantastisch geheugen voor betekenisloze zaken; abnormale gevoeligheid voor sensorische prikkels (geluid,
aanraking, pijn); taal- en spraakeigenaardigheden (mutisme, directe of uitgestelde echolalie);
aanhoudende pronominale inversie (het over
zichzelf spreken in de derde persoon); een neiging
om taal heel letterlijk op te vatten; een beperkt en
eenzijdig spelrepertoire; stereotiepe bewegingen;
hyperfocalisatie op bepaalde voorwerpen (bv.
lichtknopjes) of interesses; gehechtheid aan
levenloze voorwerpen; en bij velen een extreme
handigheid bij het laten tollen van voorwerpen of
puzzelen. Kanner dacht dat deze kinderen intelligent waren, maar dat hun potentieel gemaskeerd werd. Hij wees op een ‘in aanleg aanwezige
stoornis in het functioneren van de hersenen’.
Helaas beschreef hij de ouders van deze kinderen
als ‘kil en afstandelijk’. Dit was de opmaat tot
psychodynamische theorieën, die tot de jaren
zestig en in delen van zuidelijk Europa tot op
heden als verklaringsmodel gangbaar bleven.
Asperger (1944) schreef over ‘autistische Psychopathen im Kindesalter’. Ook hij wees op gebrekkig
(oog)contact, weerstand tegen verandering en een
scheve verhouding jongens-meisjes (4-9:1). Anders
dan Kanner beschreef hij houterige, onhandige
jongens, die al vroeg, maar plechtstatig spraken
en aardden naar hun vaders. Asperger veronderstelde een familiale, al dan niet erfelijke belasting.
Asperger bleef lang onbekend (Wing 1981).
Door de psychodynamische veronderstellingen bleef empirisch onderzoek drie decades uit.
Een aantal auteurs, onder wie Rimland (1968),
luidden de ommekeer in door de psychodynamische theorie te verwerpen en te wijzen op
organische pathologie. Kolvin e.a. (1971) onderscheidden autisme en schizofrenie. Rutter e.a.
(1994) postuleerden een organische oorzaak met
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cognitieve uitingen. Hermelin & O‘Connor (1970)
toonden als eersten hersendisfuncties aan.
Maar de huidige visie op autisme als een klinische spectrumstoornis kwam vooral voort uit
de Camberwell study (Wing & Gould 1979). Aanvankelijk zochten Wing & Gould naar de prevalentie
van autisme op basis van de symptomen van Kanner die geoperationaliseerd waren door Creak
(Rutter 1968). Met deze criteria lukte het om
autisme te onderscheiden van andere stoornissen
en ontwikkelingsretardatie. Zij stelden een prevalentie vast van 4,9/10.000. Deze prevalentie
bleek wereldwijd praktisch overal identiek (wat
een psychodynamische oorsprong hoogst
onwaarschijnlijk maakte). Zij troffen echter wel
vele ‘verwante gevallen’: casussen waar een aantal, maar niet alle, symptomen vastgesteld werden en ook casussen waar de uitingsvorm van
bijvoorbeeld de contactstoornissen anders was.
Zij konden met een clusteranalyse drie dimensies
vaststellen: stoornissen in de de socialisatie (het
ontwikkelen van wederkerige sociale relaties);
stoornissen in de verbale en de non-verbale communicatie; en stoornissen in de ontwikkeling van
de imaginatie/het verbeeldend vermogen. Deze
kenmerken werden bevestigd in diverse replicatieonderzoeken (Shah e.a. 1982) en vormen de basis
voor classificatienormen.
De prevalentie was toen 4,9/10.000 voor de
‘zuivere vorm van Kanner-autisme’, maar de
prevalentie van de ‘verwante vormen’ was maar
liefst 15/10.000. Inmiddels zijn de prevalentiecijfers (‘autisme’) gestegen (1966-1981: 4,4-4,9
/10.000; 1982-1989: 7,7/10.000; 1990-1997: 9,6/10.000;
2001: 6,2 (Chakrabarti & Fombonne 2001); 6,7/
1000! (Bertrand e.a. 2001)). De verklaring daarvan
is niet eenduidig: komt autisme vaker voor (waarschijnlijk wel), wordt het beter onderkend, of
weerspiegelen de cijfers verschuivingen in de
classificatiesystematiek? Dit maakt autismespectrumstoornissen wel tot een ‘niet zo zeldzame
stoornis’ (Gillberg & Wing 1999).
Morton & Frith (1995) hebben een model
gepostuleerd om ontwikkelingsstoornissen op
te vatten als producten van interacties tussen het
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neurobiologische, neurocognitieve en gedragsmatige. Bij autismespectrumstoornissen is de
huidige veronderstelling dat een verscheidenheid aan neurobiologische oorzakelijke factoren
via een gezamenlijk patroon van cognitieve
disfuncties leidt tot een waaier van klinische
uitingsvormen.
een spectrum van klinische
uitingsvormen
Autisme werd in 1980 in de dsm (American
Psychiatric Association 1980) opgenomen als ‘pervasieve ontwikkelingsstoornis’ (pervasive developmental disorder, pdd). Momenteel omvatten de
pervasieve ontwikkelingsstoornissen vijf classificaties (dsm-iv en dsm-iv-tr; American Psychiatric Association 1994, 2000): de autistische
stoornis, de stoornis van Rett, de desintegratiestoornis van de kinderleeftijd, de stoornis van
Asperger en de pervasieve ontwikkelingsstoornis
Niet Anderszins Omschreven (pdd-nos; pdd
Not Otherwise Specified). In dit artikel blijven de
stoornis van Rett (Ellaway & Christodoulou 1999)
en de desintegratiestoornis van de kinderleeftijd
(Malhotra & Gupta 1999, 2002) buiten beschouwing. Dit zijn regressieve ziektebeelden met een
neurologische oorzaak, waarbij autistisch gedrag
slechts een symptoom is. Voor de stoornis van Rett
is bovendien onlangs een genetische marker (een
mutatie in het methyl-Cpg-binding protein, mecp2)
ontdekt (Percy 2000).
De autistische stoornis volgens de DSM De autistische stoornis (299.00 dsm-iv-tr) is het
kernsyndroom. De uitingsvormen van de symptomen verschillen echter sterk per individu. Sommige kinderen zijn zeer in zichzelf gekeerd,
anderen grenzeloos claimend in het contact.
Geen van allen komt tot echte wederkerigheid.
Voor de taal is er een soortgelijke waaier van
uitingsvormen, van mutisme tot het oeverloos
maar niet communicatief spreken. De klinische
presentatie wisselt naar gelang de omstandigheden: thuis druk en grenzeloos – buitenshuis erg
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afzijdig. Ook verandert het beeld met de leeftijd.
Zo kan een in zichzelf gekeerde kleuter een
eigenaardige aanklampende adolescent worden
en zich ontwikkelen tot een starre volwassene
met dwangmatige trekken. Een aanzienlijk deel
van deze personen functioneert op verstandelijkgehandicaptenniveau. Bij de lager functionerende mensen met autisme zijn de preoccupaties
concreet: deuren, lichtknopjes, voorwerpen laten
tollen, en dergelijke.
Bij de stoornis van Asperger is er ook een eenzijdige contactname, weerstand tegen veranderingen en overgevoeligheid voor zintuiglijke
prikkels. Om van deze stoornis te mogen spreken,
moet de spraak op een normaal tijdstip tot ontwikkeling zijn gekomen, zij het niet of onvoldoende communicatief. Personen met het
syndroom van Asperger zijn niet alleen sociaal
houterig, maar vaak ook letterlijk. Zij vertonen
‘kennispreoccupaties’ (dinosauriërs, astronomie,
enz.). De validiteit en de betrouwbaarheid van
de stoornis van Asperger volgens de criteria van
de dsm-iv is nog dubieus (Klin & Volkmar 1997).
De oorspronkelijke casussen van Asperger zelf
(Miller & Ozonoff 1997) kunnen hierdoor niet in
deze categorie geclassificeerd worden, maar voldoen aan de criteria voor een autistische stoornis.
In Angelsaksische en Scandinavische landen is
‘Asperger’ populair. In ons land krijgen ‘verwante gevallen’ meestal de noemer pdd-nos. pddnos is een restcategorie voor individuen met
gedragskenmerken van autisme, die minder dan
zes criteria halen. Familieonderzoeken laten ook
‘milde varianten van autisme’ zien (Bolton e.a.
1994): mensen met kenmerken op slechts een of
twee van de categorieën van de triade, vaak zonder dat dit tot klinische problemen aanleiding
geeft.
Voor de klinische praktijk is een te brede
formulering verwarrend. Voorstellen voor een
meer doelmatige definiëring zijn empirisch uitgewerkt (Buitelaar e.a. 1999a, b, c). In de recente
‘textreview’ van de dsm (American Psychiatric
Association 2001) zijn de criteria voor pdd-nos
toegespitst. Bepaalde onderzoeksgroepen bestu-
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deren pdd-nos als één geheel (Luteijn e.a. 2000).
Andere zoeken naar klinisch betekenisvolle subgroepen, zoals: de semantisch-pragmatische
stoornissen (Rapin 1999); de multipele complexe
ontwikkelingsstoornissen (mcdd) waar, naast de
pdd-kenmerken, stoornissen in de regulatie van
affecten en het denken op de voorgrond staan (Van
der Gaag e.a. 1995; Paul e.a. 1999;Jansen e.a. 2000) –
door anderen ook de multiple impairment disorder
(mdi) genoemd (Kumra e.a. 1998).
De literatuur is eenduidig als het gaat om de
differentiële diagnostiek, te weten: perceptuele
stoornissen; primaire taalontwikkelingsstoornissen; selectief mutisme; ernstige (vroegkinderlijke) affectieve en pedagogische verwaarlozing;
en ten slotte het zeer zeldzame beeld van de
kinderschizofrenie.
In de dsm-iii stond de classificatie pdd op
as ii. In de dsm-iv is hij zonder nadere toelichting op as i geplaatst. Het voordeel van de as-iiclassificatie is, dat het aangeeft dat de stoornis
een grondpatroon vormt met een blijvende verankering in de persoonlijkheid. Op as i is er dan
aandacht voor de veelvuldige comorbiditeit
(angst, overbewegelijkheid, concentratieproblemen, (auto)agressief gedrag, obsessies, dwang- en
stemmingsstoornissen (Martin e.a. 1999).
Samenvattend kan men stellen dat de autismespectrumstoornissen weliswaar enkele basale
gezamenlijke kenmerken hebben, maar dat de
klinische presentatie ervan veelzijdig is, met veranderingen afhankelijk van de omstandigheden,
het stadium van de ontwikkeling en het niveau
van verstandelijk functioneren. Bovendien wordt
het beeld gekleurd door een hoge comorbiditeit.
een spectrum van oorzakelijke
factoren
In 10 tot 15% van de gevallen is er bij autisme
tevens sprake van een bekend ziektebeeld. Gillberg & Coleman (2000) noemen vele ‘dubbele
syndromen’ op: chromosomale afwijkingen (o.m.
syndroom van Angelman, Down-syndroom,
fragiele-X-syndroom, syndroom van Joubert,
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Möbius-syndroom, velofaciale syndromen);
autosomaal dominante ziekten (zoals tubereuze
sclerose, neurofibromatose); erfelijke metabole
stapelingsziekten (bv. fenylketonurie, mucopolysacharidoses); endocrinologische stoornissen
(hypothyreoidië, hypothalamus-hypofyseafwijkingen); prenatale infecties (zoals congenitale
rubella, herpes-simplex-encefalitis, cytomegalie);
en vroege blootstelling aan toxische stoffen (foetaal alcoholsyndroom, foetale blootstelling aan
cocaïne, valproïnezuur, thalodomide, lood). Hierbij is steeds sprake van een hogere prevalentie van
autisme dan bij de algemene bevolking: bijvoorbeeld een samenhang van 40% tussen autisme
en tubereuze sclerose, en tot een verdrievoudigd
risico bij congenitale rubella.
Hoe de relatie ligt tussen de hersenafwijkingen en de ontwikkeling van autisme is niet opgehelderd. Sommigen vermoeden een verband
met de lokalisatie van de hersenafwijkingen. Bolton & Griffiths (1997) vonden in alle gevallen van
autisme bij tubereuze sclerose tuberkels in de
temporale kwabben.
Bij het merendeel van de casussen van
autisme is er echter geen aantoonbare medische
afwijking. Autisme ten gevolge van extreme verwaarlozing komt slechts zeer sporadisch voor
(Rutter e.a. 1999). Familieonderzoek (Piven e.a.
1997) laat zien dat de incidentie van autisme bij
broertjes en zusjes 20 tot 60 maal verhoogd is. Subtiele subklinische communicatiezwakte, sociale
onhandigheid en stereotiepe gedragingen komen
bij 12 tot 20% van de familieleden voor terwijl dat
bij 1,6 tot 3,2% van de controlepersonen (familieleden van individuen met het syndroom van
Down) het geval is. Dit suggereert dat er naast de
klinische varianten nog zwakkere fenotypen
bestaan. De erfelijke component in de transmissie van autisme is onderzocht in tweelingonderzoek. De concordantie bij eeneiige (monozygote,
mz) tweelingen ligt aanzienlijk hoger dan bij
twee-eiige (dizygote, dz) tweelingen (Steffenburg e.a. 1989: 91% bij mz versus 0% bij dz). Deze
evidentie versterkt het vermoeden van een genetische factor, waar overigens meerdere genen
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bij betrokken zijn. De fenotypische expressie
hangt niet alleen af van de genen op zich (dan zou
de concordantie bij mz-tweelingen immers 100%
zijn), maar moet het resultaat zijn van complexe
interacties tussen verschillende genen. Het is nog
niet bekend hoeveel genen bij de transmissie
betrokken zijn, maar verschillende onafhankelijke groepen wijzen naar kandidaat-loci op gen
7q31-35, 15q11-13 en 16p13-3 (International Molecular Genetic Study of Autism Consortium 1998).
Met betrekking tot epigenetische fenomenen
zijn er diverse discussies over de betrokkenheid
van virussen en mazelenvaccinatie (Wakefield e.a.
1998). Er bestaan suggestieve gevalsbeschrijvingen, maar deze doorstaan de toets van de empirie
niet (Fombonne 1998). Hierbij is het wel de vraag
of het gerechtvaardigd is om – in het licht van de
enorme klinische en oorzakelijke heterogeniteit –
louter op statistische gronden hypothesen die
misschien voor een specifieke subgroep relevant
zijn, volledig te verwerpen.
Er bestaan dus veel aanwijzingen voor hersendisfuncties als oorzaak van autisme. Post mortem onderzoeken en neuroimaging-onderzoeken
hebben kandidaat-regionen geïdentificeerd.
Kemper & Bauman (1998) veronderstelden vroege
celmigratiestoornissen op basis van verhoogde
celdensiteiten in de hippocampus, de nuclei
amygdalae en het limbische systeem, en minder
Purkinje-cellen en resten van foetale circulatie in
de kleine hersenen. Bailey e.a. (1998) konden deze
hypothese niet bevestigen. In hun onderzoek viel
op dat de breinen groot waren. Kanner (1943) had
hier al aan gerefereerd. Recente onderzoeken
bevestigen dat er in 14 tot 30% van de gevallen
sprake is van een vergrote hoofdomtrek (Fombonne e.a. 1998). mri-onderzoeken (Piven e.a.
1996) toonden een vergroting van het hersenvolume aan, maar niet verdeeld over het gehele
brein. De frontale kwabben waren niet vergroot.
De betekenis van een groot brein bij mensen met
autisme is nog niet duidelijk. In statische neuroimaging-onderzoeken (Rumsey & Ernst 2000) zijn
verschillende mogelijke locaties van defecten
gevonden: hypoplasieën van de vermis van het
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cerebellum; afwijkingen in het limbische
systeem; afwijkingen in de pariëtale gebieden;
en abnormale prefrontale structuren. Recente
dynamische technieken (Ernst & Rumsey 2001)
tonen aan dat het niet zozeer om structurele
afwijkingen gaat, maar dat de informatieverwerking trager, over meer schakels en minder
effectief verloopt dan bij controlepersonen. Dergelijke onderzoeken worden in de nabije toekomst gemakkelijker en kunnen leiden tot
onderzoek naar fundamentele ontwikkelingsmechanismen. Een fraai voorbeeld zijn de
onderzoeken naar afwijkend kijkgedrag bij
adolescenten met autisme (Klin e.a. 2002a). Zij blijken niet naar de ogen, maar naar minder informatieve bewegende delen zoals de mond te kijken.
een neurocognitieve
ontwikkelingsstoornis?
De dynamische beeldvormingonderzoeken
suggereren dat de neurobiologische basis voor
autisme ligt in afwijkende of minder effectieve
informatieverwerking, vooral van de sociale
informatie. Het ‘sociale brein’ bij individuen met
autisme is minder functioneel. Hermelin &
O’Connor (1970) constateerden dat mensen met
autisme tekortschieten in betekenis verlenen,
verbanden leggen en abstraheren. In hun sociaalcognitieve functioneren onderscheiden individuen met autisme zich – ongeacht het niveau van
verstandelijk functioneren. Uit psychofysiologische onderzoek blijkt dat mensen met autisme
moeite hebben met het reguleren van hun ‘arousal’ (Van Engeland 1984). Ook verloopt de visuele
en auditieve informatieverwerking (event-related
potential, erp) afwijkend (Kemner e.a.1999), zeker
als het gaat om gewenning (habituatie). Technische verschillen in meetopstellingen maken
replicaties moeilijk. Deze onderzoeken zijn ook
moeilijk vergelijkbaar door uiteenlopende controlegroepen en doordat iq-verschillen dikwijls
veronachtzaamd worden.
Aanvankelijk concentreerden psychologische onderzoeken zich op het niveau van verstan-
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delijk functioneren. Een laag iq voorspelde een
matige uitkomst. Maar iq-profielen van individuen binnen het autistische spectrum blijken
niet eenduidig, maar overwegend disharmonisch
met visueel-ruimtelijke uitschieters en zwakheden op cognitieve flexibiliteit en sociaal inzicht
(Siegel e.a. 1996). Hobson & Lee (1998) experimenteerden met herkenning van emotie in gezichtsuitdrukkingen. Individuen met autisme hebben
hier moeite mee, wat zij in verband brachten met
een verminderd vermogen tot empathie. Wimmer & Perner (1983) focusten op bepaalde complexe cognities (‘false belief’). In de inmiddels
klassieke test Sally and Anne, weet Sally niet dat in
haar afwezigheid de knikker die zij in een mandje achter liet, door Anne verplaatst is. Kinderen
jonger dan een mentale leeftijd van vier veronderstellen dat Sally de knikker zal zoeken waar
hij nu ligt en niet waar zij denkt, veronderstelt dat
hij is. Het merendeel van de kinderen met autisme
met een mentale leeftijd van boven de vier slagen
er niet in om deze test goed te doen. Wimmer &
Perner zochten de verklaring niet in de herkenning, maar op een metacognitief niveau (‘mentalising’). Baron-Cohen e.a. (zie Baron-Cohen 1991)
opperden de hypothese dat het individuen met
autisme aan een ‘theory of mind’ (tom) ontbreekt.
Deze ‘mindblindness’ zou de sociaal-emotionele
en de communicatieve problemen kunnen verklaren. Deze bevindingen werden gerepliceerd,
maar er is ook gegronde kritiek. De vraag of het
niet ontwikkelen van een theory of mind niet louter een uiting is van een vertraagde taalontwikkeling, wordt gepareerd. Happé (1995) liet zien dat
ook verbaal sterke kinderen met autisme tomtesten niet goed volbrengen, terwijl kinderen
met taalontwikkelingsproblemen, maar zonder
sociaal-emotionele aanpassingsproblemen geen
moeite hebben met tom. Het niet slagen in de
tom-testen blijkt echter niet specifiek voor
autisme (Buitelaar e.a. 1998). Bovendien slagen
individuen met autisme en een hoger iq er wel
degelijk in om de TOM te maken zonder dat zij in
het leven van alle dag veel sociale empathie laten
zien.
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Er zijn bovendien nog fundamentelere vragen
(Rutter 1999): Hoe zou de theory of mind die pas
in het vierde levensjaar tot uiting komt, het
autisme dat zich al veel eerder manifesteert, kunnen verklaren? Bovendien kan tom de sociale en
communicatieve problemen misschien verklaren, maar niet het beperkte en starre repertoire
van interesses en gedragingen. Hiervoor zouden
veel vroegere stoornissen in de ontwikkeling in
het spel moeten zijn. Dit bracht een aantal onderzoekers (Mundy e.a. 1989) ertoe om hele vroege
stappen in de socialisatie te onderzoeken: bijvoorbeeld de ‘gedeelde aandacht’ (joint attention).
Deze fundamentele ontwikkelingsstap vindt normaliter plaats in de tweede helft van het eerste
levensjaar. Baby’s vertonen een volgreactie als de
volwassene wijst en gaan zelf al gauw ‘informatief
wijzen’. Kinderen waar autisme vermoed wordt,
blijken zelf niet te wijzen en als zij wel naar de
moeder kijken, lijken zij de boodschap niet van
haar gezicht af te lezen (Swettenham 1998). Deze
experimenten, gekoppeld aan de bevindingen
over de rol van de nuclei amygdalae bij de herkenning van emoties en gezichtsuitdrukkingen en de
verminderde reactiviteit hiervan bij mensen met
autisme (Adolphs e.a. 2002) hebben hernieuwde
belangstelling voor de door Hobson onderzochte
emotieherkenning gewekt. Bovendien is het ontberen van het vermogen tot ‘gedeelde aandacht’
tot in de volwassenheid manifest (Klin e.a. 2002b).
Toch bieden tom, het uitblijven van joint
attention, en de gebrekkige emotieherkenning
onvoldoende verklaring voor de rigiditeit en de
preoccupaties. Twee neuropsychologische theorieën pogen dit wel te verklaren: de ‘executive functioning’ (Liss e.a. 2001) en de ‘central coherence’
(Happé e.a. 2001). Veel mensen met autisme hebben grote problemen met het plannen en organiseren van gedrag, kunnen niet goed profiteren
van feedback om hun gedrag bij te stellen, en missen de cognitieve flexibiliteit om zich snel aan
wisselende omstandigheden aan te passen, zij
blijven hangen in ‘saillante, vaak irrelevante’
details (Bailey e.a. 1996). Dit onvermogen om het
geheel te overzien en te zeer detailgericht te
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blijven denken, past bij een zwakke central coherence. Het onderzoek waar deze theorieën op
gebaseerd zijn, vertoont echter methodologische
problemen. Bovendien zijn executive-functioning-problemen en een zwakke centrale coherentie allerminst specifiek voor autisme. Zij komen
voor bij schizofrenie, fenylketonurie, de obsessieve compulsieve stoornis, het syndroom van
Gilles de la Tourette, aandachtstekort-hyperactiviteitstoornis, de ziekte van Parkinson en bij
verstandelijke handicaps (Baron-Cohen 1997).
conclusie
Onder ‘autismespectrumstoornissen’ wordt
een heteronome en heterogene groep van ontwikkelingsstoornissen verstaan. In de afgelopen
twee decennia is duidelijk geworden dat het gaat
om een fundamentele ontwikkelingsstoornis van
basale cerebrale functies, in een minderheid van
de gevallen te herleiden naar een chromosomale
afwijking of een zéér vroege verworven cerebrale
disfunctie. In het merendeel van de gevallen
betreft het de fenotypische expressie van een
genetische kwetsbaarheid, waarbij meerdere
genen betrokken zijn.
De classificatiesystemen hebben de onderkenning van deze stoornissen op gedragsmatig
niveau bevorderd. Maar zijn de kliniek en het
onderzoek hiermee voldoende gebaat? Het is
maar de vraag of alle gevallen binnen het autistische spectrum dezelfde aanpak behoeven. Door
deze gedragsmatige classificatie wordt het onderzoek misschien een richting opgestuurd waarvan
later blijkt dat er op een ander niveau sprake is van
heterogeniteit. Er is immers vooralsnog niet één
verklaringsmodel op neurocognitief niveau voor
de informatieverwerkingsproblemen, de sociale
en communicatieve problemen en de inflexibiliteit van individuen met autisme. Gecombineerde neuropsychologische en beeldvormende
onderzoeken leveren belangrijke bijdragen aan
een beter begrijpen van de (dis)functionele profielen. Ofschoon niet specifiek voor autisme, leveren de inzichten in het neuropsychologische
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functioneren een wezenlijke bijdrage voor het klinisch denken en handelen.
Voortschrijdend inzicht in de autismespectrumstoornissen zal de komende jaren de
praktijk van screening, vroege herkenning, diagnostiek en classificatie, maar vooral van behandeling en begeleiding vorm gaan geven.
v Met dank aan de heer F. Boer en mevr. C. Gevers voor het
meedenken en de inspirerende commentaren en aan het Veldwijk
Research Instituut, Meerkanten GGZ.
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summary
Autism spectrum disorder: causality – R.J. van der Gaag –
aim0To review the recent literature on autism spectrum disorders and summarise the current state
of our knowledge.
method0The literature published over the last ten years was reviewed with the help of Medline, using as key words autism, PDD and Asperger.
results and conclusion0According to the model for developmental psychopathology
(developed by Morton & Frith in 1995) autism spectrum disorders can be regarded as the clinical
expressions of a heterogeneous neurobiological disorder that affects the functioning of the brain.
The conditions are partly hereditary and partly acquired and in general are characterised by neurocognitive dysfunctioning. However, the neurocognitive evidence does not support this hypothesis since the neurocognitive dysfuncions in individuals with autism spectrum disorders are far
more heterogeneous that has been supposed hitherto.
[tijdschrift voor psychiatrie 45(2003)9, 549-558]

key words0Asperger syndrome, autistic disorder, pervasive child development disorders
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overzichtsartikel

Heteroseksisme en geïnternaliseerd
heteroseksisme bij homoseksuele mannen
d. hendrickx, g. lietaer

achtergrond0Ondanks de veronderstelling dat homoseksualiteit maatschappelijk meer
aanvaard wordt, bestaat er evidentie voor duidelijk verhoogde psychopathologie onder homoseksuelen.
doel0Het bieden van een theoretisch kader dat deze gegevens kan verklaren.
methode0Literatuuronderzoek met behulp van PsycINFO, Medline en Libis met als belangrijkste zoektermen homophobia, internalized homophobia en heterosexism. Het onderzoek is
beperkt tot (voornamelijk Anglo-Amerikaanse) publicaties van na 1980 die handelen over homoseksuele mannen.
resultaten0Twee pathogene factoren staan centraal: heteroseksisme en geïnternaliseerd
heteroseksisme. Verondersteld wordt dat maatschappelijke stereotypering en de internalisatie van
dat beeld door de homoseksuele man leiden tot allerlei klachten en stoornissen.
conclusie0Verder onderzoek zou deze hypothese kunnen toetsen, maar in ieder geval is
gereserveerdheid geboden bij de (recente) aanname dat homoseksuele mannen goed geaccepteerd
zijn door de maatschappij.
[tijdschrift voor psychiatrie 45 (2003) 9, 559-568]

trefwoorden0geïnternaliseerd heteroseksisme, heteroseksisme, homoseksualiteit
De emancipatiestrijd van de ‘holebi’s’ (afkorting
voor homo-lesbienne-biseksueel) lijkt in Nederland zijn vruchten af te werpen, als we kijken naar
het tolerante klimaat dat gekenmerkt wordt door
een nooit geziene openheid en bespreekbaarheid
van het thema homoseksualiteit. Ook wettelijk
zijn er belangrijke positieve evoluties te merken:
personen van hetzelfde geslacht kunnen behalve
in Nederland, ook in België en Canada met elkaar
een burgerlijk huwelijk aangaan. Globaal gezien
is er ook bij hulpverleners een attitudeverschuiving jegens homoseksualiteit opgetreden van
niet-bevestigend naar overwegend bevestigend
(Hendrickx & Lietaer 2003). Toch wordt er bitter
weinig over homoseksualiteit of holebi-specifieke
hulpverlening gepubliceerd in Nederlandstalige
tijdschriften, wat in schril contrast staat met de
tijdschrift voor psychiatrie 45 (2003) 9

talrijke artikelen in Anglo-Amerikaanse tijdschriften. Dit stilzwijgen is een onfortuinlijke traditie,
temeer daar er momenteel een verhoging van
psychiatrische stoornissen bij homoseksuele
mannen wordt waargenomen. Recentelijk bevestigde het nemesis-onderzoek (Netherlands
Mental Health Survey and Incidence Study) (Sandfort
e.a. 2001) – een representatief onderzoek bij ruim
7000 Nederlanders tussen 18 en 64 jaar – dit gegeven. Mannen die homoseksueel gedrag vertoonden, hadden een veel grotere kans (2 tot 7 keer!) op
depressie of angststoornissen dan mannen met
een heteroseksueel gedragsprofiel. Dit is toch
merkwaardig voor een maatschappelijke subgroep die verondersteld wordt nog maar weinig
emancipatorische steun nodig te hebben.
Aanhangers van de (verouderde) stelling dat
559
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heteroseksualiteit het ideale eindpunt van een
gerijpte seksuele ontwikkeling is, zien in deze
cijfers de bevestiging dat homoseksualiteit het
gevolg is van een abnormale ontwikkeling. In dit
geval wordt homoseksualiteit als een stoornis op
zich beschouwd, waar ‘logischerwijs’ een spectrum aan psychiatrische symptomen en stoornissen uit voortkomt.
Er is echter een alternatieve verklaring voor
de verhoogde psychopathologie. Deze verklaring
richt zich op heteroseksisme en geïnternaliseerd
heteroseksisme. Heteroseksisme is een ideologisch
systeem dat in sterke mate maatschappelijk verankerd is en dat homoseksualiteit als onnatuurlijk,
pervers en minderwaardig bestempelt. Geïnternaliseerd heteroseksisme wordt gedefinieerd als
een mechanisme waarbij via socialisatieprocessen
(delen van) de heteroseksistische cultuur geïnternaliseerd wordt bij de homoseksuele man. De relevantie voor de psychiatrie en klinische psychologie
ligt in het optreden van sterk variërende symptomen en stoornissen door dit internalisatieproces.
Hoewel theoretisch in principe iedere homoseksueel onderhevig is aan een dergelijk internalisatieproces, zullen sommigen meer internaliseren (wellicht door levensomstandigheden,
genetisch materiaal, persoonlijkheidsstructuur,
coping-mechanismen) en dus meer en zwaardere
symptomen vertonen.
Alvorens de voorgenoemde fenomenen te
bespreken, worden hier de gebruikte begrippen
vastgesteld. Daarbij wordt onder meer de vraag
beantwoord waarom we de meer gebruikelijke en
populaire benaming ‘homofobie’ vervangen hebben door ‘heteroseksisme’. Bij de uiteenzetting
over heteroseksisme wordt uitgegaan van de betekenis van vooroordelen en trachten we kort en
bondig de functionaliteit ervan begrijpbaar te
maken. Daarna wordt de vraag gesteld of en hoe
heteroseksisme geminimaliseerd kan worden. In
de alinea over geïnternaliseerd heteroseksisme
wordt uiteengezet welke weerslag een heteroseksistische samenleving kan hebben op mensen
die zelf homoseksueel zijn. Uitgangspunt is de
weg die homoseksualiteit afgelegd heeft in de

560

tijdschrift voor psychiatrie 45 (2003) 9

dsm. Vervolgens wordt ingegaan op de symptomen en stoornissen die verbonden kunnen zijn
aan geïnternaliseerd heteroseksisme. Daarna
gebruiken we ook een theoretisch model, met als
doel de verhoogde pathologie bij homoseksuelen
te verklaren. In dit model wordt heteroseksisme
als een chronische stressor opgevat, die voor de
homoseksuele man op praktisch elk moment
aanwezig is.
methode
Literatuuronderzoek is gedaan met behulp
van hoofdzakelijk de databases van PsycINFO,
Medline en Libis betreffende de periode 2000-2002.
Als belangrijkste zoektermen zijn homophobia,
internalized homophobia en heterosexism gebruikt.
Aanvullend is gezocht op Internet. Publicaties van
vóór 1980 en alle publicaties die betrekking hadden op een andere populatie dan homoseksuele
mannen werden uitgesloten.
In dit artikel is de doelgroep dus beperkt
gehouden tot homoseksuele mannen. Hoewel het
merendeel van wat hier uiteengezet wordt wellicht ook van toepassing is op lesbiennes en biseksuelen, is deze opsplitsing gekozen gezien de
selectiecriteria in de literatuur. Telkens wanneer
sprake is van ‘homoseksuelen’ in het artikel, worden daarmee homoseksuele mannen bedoeld.
homofobie versus heteroseksisme
De term ‘homophobia’werd voor het eerst vermeld in 1971 door Smith (Smith 1971), maar het is
pas door Weinbergs (1972) definiëring dat er een
controverse op gang kwam over hoe het concept
begrepen moest worden. De definitie luidde:
‘Homophobia is the dread of being in close quarters
with homosexuals – and in the case of homosexuals
themselves, self-loathing.’ (Weinberg 1972, p. 4).
Later werd de definitie uitgebreid met gevoelens
van benauwdheid, walging, aversie, boosheid,
ongemakkelijkheid en angst die sommige heteroseksuelen ervaren in aanwezigheid van homo’s en
lesbiennes (Hudson & Ricketts 1980).
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Er is geen consensus over het gebruik van de term,
omdat vele onderzoekers beweren dat het empirische materiaal de classificatie van homofobie als
een fobie in de klinische zin niet ondersteunt.
Bovendien merkt Herek (1996) op dat het gebruik
van de term (geïnternaliseerde) homofobie kan
leiden tot de impliciete veronderstelling dat
het gaat om een individuele, klinische entiteit,
veeleer dan een sociaal fenomeen dat geworteld is
in culturele ideologieën en intergroepsrelaties.
Het concept heteroseksisme benadrukt meer dit
sociaal-maatschappelijke aspect en verdient daarom onze voorkeur. Maar Davies (1996) merkt
– eveneens terecht – op dat, hoewel de origine van
het fenomeen cultureel ontstaan kan zijn, er sterke interindividuele verschillen bestaan tussen
heteroseksuelen. In sommige opzichten kan het
dus beschouwd worden als een individuele anomalie.

geven mensen de kans anderen in categorieën te
plaatsen, waardoor de chaotische en contradictoire wereld weer zin krijgt. Zo zullen sommige
heteroseksuelen een negatieve attitude ontwikkelen tegenover homoseksuelen (als persoonscategorie) op basis van onaangename interacties
met één specifieke homoseksueel. In verband met
deze sociale categorisering werd aangetoond
(Walker & Antaki 1986) dat er een relatie bestaat
tussen de mate van heteroseksisme en het aantal
fouten dat gemaakt werd wanneer de proefpersoon moest vertellen wie wat verteld had in een
groepsdiscussie met homo- en heteroseksuelen.
Diegenen die hoog scoorden op een schaal voor
heteroseksisme tendeerden homoseksuelen met
elkaar onderling te verwisselen, maar niet heteroseksuelen met homoseksuelen. Voor heteroseksistische personen is de seksuele oriëntatie dus
een basis voor sociale categorisatie.

heteroseksisme

Symbolische functies

Functies van vooroordelen

Slechts een op drie Amerikaanse volwassenen kent iemand die homoseksueel of lesbienne
is (Herek & Glunt 1993). Voor twee van de drie
mensen van die heteroseksuele populatie zijn
homoseksualiteit en homoseksuelen en lesbiennes primair symbolen. Hierbij schuilt de
functionaliteit van de negatieve attitudes in het
verhoogde zelfvertrouwen door een belangrijk
aspect van zichzelf te benadrukken (namelijk: ‘ik
ben heteroseksueel’). Bevestigen wie men zelf is,
gaat vaak gepaard met zich te distantiëren van wie
men niet is (of niet wil zijn). Dikwijls wordt diegene die men niet is of niet wil zijn, aangevallen
(verbaal, non-verbaal en zelfs fysiek). Zo ontlokt
een videovertoning, waarin expliciete homoseksuele daden worden getoond, aan heteroseksuele
studenten een grotere agressie en heteroseksisme
dan wanneer men aan een groep vergelijkbare
studenten een video met heteroseksuele humor
en naaktheid toont (Duncan 1988). Een ander
onderzoek toonde aan dat men minder geneigd
zal zijn hulp te bieden aan een persoon die zich op
een subtiele manier kenbaar maakt als homosek-

Negatieve attitudes tegenover om het even
welke minderheidsgroep ontstaan niet zomaar
en worden zeker niet zonder reden instandgehouden. De basis voor ontstaan en instandhouding van deze attitudes is het psychologische
voordeel dat het individu put uit zijn negatieve
houding. Herek (1987) stelt dat er vier verschillende psychologische functies voor het individu
zijn om vooroordelen te handhaven tegenover
homoseksuelen. De eerste functie is gebaseerd op
reële interactie met homoseksuelen, terwijl de
overige drie steunen op symbolisering van homoseksuelen als een minderheidsgroep.
Experiëntiële functie
Mensen zullen aan hun interacties met
anderen trachten zin te verlenen, door elke interactie in te passen in een ruimer wereldbeeld. Dit
beeld wordt primair georganiseerd in termen van
het eigenbelang van het individu. Vooroordelen
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sueel (via een slogan op het T-shirt) (Gray e.a.
1991).
De symbolische functies zijn onder te verdelen in een waarde-expressieve functie, een sociaalexpressieve functie en een ego-defensieve functie.
Waarde-expressieve functie8Deze functie stelt
heteroseksuelen in staat hun eigen waarden te
bevestigen die aan belang winnen naarmate ze
meer gerelateerd zijn aan het zelfconcept. Voorbeelden van zulke waarden kunnen de gerichtheid op voortplanting of de mannelijkheid zijn.
Sociaal-expressieve functie9Deze versterkt het
gevoel tot een bepaalde sociale groep te behoren
en helpt het individu aanvaarding, goedkeuring
of liefde te winnen van anderen die voor hem
belangrijk zijn.
Ego-defensieve functie8Deze functie heeft als
doel het verlagen van de eigen angsten, afkomstig
van onbewuste psychologische conflicten (vooral
rond seksualiteit en gender). In deze context is ook
een psychoanalytische verklaring voor heteroseksisme interessant, die luidt dat een angst over de
mogelijkheid om homoseksueel te worden of te
zijn aan de basis ligt, of in ieder geval een belangrijke factor is.
Minimaliseren van heteroseksisme
Heteroseksisme is geen unidimensionaal
concept. Om een attitude (in dit geval tegenover
homoseksuelen) te kunnen wijzigen, is het van
belang te achterhalen welke specifieke variabelen
die attitude determineren. Van de Ven (1995)
beschrijft een experimentele leermodule voor
heteroseksismereductie, de zogenaamde homophobia kit. Studenten krijgen de instructie om de
zes lessen van de homophobia kit te volgen. De
inhoud van de zes lessen bestaat uit: (1) het identificeren van en dicussiëren over stereotypen; (2)
informatie over homoseksualiteit, inclusief het
verband tussen vooroordelen en geweld; (3) contact met een homoseksueel die niet past bij de
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stereotypen; (4) het discussiëren over heteroseksisme en geweld aan de hand van geschreven
scenario’s, waarbij men zich in de plaats stelt van
de homoseksueel en men acceptabele manieren
zoekt om om te gaan met homoseksuelen; (5) het
leren dat bedreiging en geweld tegen homoseksuelen strafbaar is, evenals discriminatie (geïllustreerd aan de hand van krantenknipsels); (6)
reflectie over wat er geleerd is en acties plannen
om discriminatie te minimaliseren. Voor en na de
lessen (met bovendien een follow-uponderzoek
na drie maanden) krijgen de studenten een vragenlijst die volgende aspecten meet: cognitie (bv.
‘homoseksuelen zijn abnormaal’); heteroseksistische schuld, kwaadheid en vreugde (affecten, bv.
‘ik walg van homoseksualiteit’); gedragsintenties
(bv. ‘ik zou een petitie tekenen waarin aan de regering gevraagd wordt om homoseksuelen niet te
discrimineren’) en kortverhaalresponsen (men
moet een verhaal schrijven waarin men een conversatie over homoseksualiteit beschrijft). Het
programma heeft als resultaat dat studenten significant minder scoren op heteroseksistische
kwaadheid en meer gedrag rapporteren dat niet
heteroseksistisch is gedurende tenminste drie
maanden. Zowel de inhoud van deze homophobia kit als de keuze van de afhankelijke variabelen
suggereren dat de determinerende variabelen van
de heteroseksistische attitude zich niet beperken
tot cognities.
Interventies die zich uitsluitend toespitsen
op het veranderen van de onderliggende cognities
van de negatieve attitude tonen een bescheiden
effectiviteit op korte termijn (Cerny & Polyson
1984), maar op de langere termijn blijkt de ineffectiviteit van deze cognitieve technieken (Van
de Ven 1995). Toekomstig onderzoek zou ervoor
moeten zorgen dat er een duidelijker zicht wordt
verkregen op - naast bepaalde cognities - andere
variabelen die de heteroseksistische attitude
bepalen.
Het is dan ook noodzakelijk na te gaan welke
processen of gerelateerde constructen (die niet
noodzakelijk cognities zijn) verantwoordelijk
zijn voor de instandhouding van het stereotype.
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Holtzen & Agresti (1990) kwamen tot de conclusie
dat bij ouders van homoseksuele of lesbische kinderen scores op de Index of Homophobia (ihp) negatief correleren met scores op de Self-Esteem
Inventory (sei, een vragenlijst die zelfvertrouwen
meet bij volwassenen), de Attitudes towards Women
Scale (aws, meet stereotypering van de sekserollen) en de Texas Social Behavior Inventory (tsbi,
meet eveneens zelfvertrouwen). Ouders met een
hoge score voor heteroseksisme hebben een lager
zelfvertrouwen en hebben rigide, traditionele
ideeën over hoe mannen en vrouwen zich horen
te gedragen. In het algemeen zal een typische
heteroseksist onder meer minder snel persoonlijk
contact hebben met een homo of lesbienne, eerder sterk religieus zijn en een conservatieve ideologie en waarden onderschrijven en vaker achter
traditionele genderrollen te staan (Herek 1996).
Het is redelijk te veronderstellen dat een wijziging van deze constructen zou kunnen leiden tot
verminderd heteroseksisme.
geïnternaliseerd heteroseksisme
Een nadere bepaling
Heteroseksisme eist zijn tol: homoseksuelen
moeten dag in, dag uit leven met het besef dat een
belangrijk deel van de maatschappij verwerpelijk
vindt wat ze doen, en meer: wie ze zijn. Cultureel heteroseksisme veronderstelt dat iedereen
heteroseksueel is: een pijnlijke miskenning van
een relatief grote minderheidsgroep. Het is zeer
begrijpelijk dat de mogelijkheid bestaat dat
iemand niet van zichzelf gaat houden, als de anderen weigeren zijn unieke persoonlijkheid te
erkennen. Wiesendanger omschrijft geïnternaliseerd heteroseksisme als een complex mechanisme dat bestaat uit ‘der Verinnerlichung des
allgegenwärtigen heterosexistischen und homophoben
Weltbildes’ (Wiesendanger 1999, p.20). Geïnternaliseerd heteroseksisme ‘becomes an aspect of the ego,
functioning as both an unconscious introject and a conscious system of attitudes and accompanying affects’
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stelt Maylon (1993, p.78) in meer psychoanalytische bewoordingen. Als een component van het
ego beïnvloedt het de identiteitsvorming, zelfvertrouwen, ontwikkeling van egoverdediging,
cognitiepatronen, psychologische integriteit en
objectrelaties (Maylon 1993). Heel algemeen is een
laag zelfbeeld een kernaspect van geïnternaliseerd heteroseksisme (Stein 2000).
De diagnostische categorie ‘egodystone homoseksualiteit’
In 1952 werd de eerste Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (dsm, American
Psychiatric Association 1952) opgesteld. Homoseksualiteit was opgenomen als voorbeeld van
‘sexual deviation’, samen met pedofilie, fetisjisme,
seksueel sadisme en transvestitisme. De dsm-ii
(1968) vermeldde homoseksualiteit apart als een
seksuele deviatie bij de persoonlijkheidsstoornissen en bepaalde andere niet-psychotische stoornissen (Krajeski 1996). Opnieuw vielen pedofilie,
fetisjisme en transvestitisme in dezelfde categorie als homoseksualiteit. Op 15 december 1973
werd de diagnose ‘homoseksualiteit’ officieel uit
de dsm geschrapt (Adam 1987). Homoseksualiteit verdween dus als een seksuele stoornis, maar
een restcategorie werd behouden: de egodystone
homoseksualiteit. Egodystone homoseksualiteit
heeft, volgens de dsm-iii (1980), de volgende criteria: (1) ‘the individual complains that heterosexual
arousal is persistently absent or weak and significantly
interferes with initiating or maintaining wanted
heterosexual relationships’; (2) ‘there is a sustained pattern of homosexual arousal that the individual explicitly states has been unwanted and is a persistent source of
distress’ (Lief & Kaplan 1986, p. 259). Met andere
woorden: de afwezigheid van heteroseksuele
opwinding en de aanwezigheid van homoseksuele opwinding is storend en ongewenst vanuit het
standpunt van het individu. Pas in de dsm-iii-r
(1987) verdwijnt elke verwijzing naar homoseksualiteit als een stoornis. Dit was volgens de American Psychiatric Association nodig (apa 2000),
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omdat ‘almost all people who are homosexual first go
through a phase in which their homosexuality is ego
dystonic’.
Homoseksualiteit werd uit de dsm verwijderd om duidelijk te maken dat dit fenomeen niet
gerelateerd kan worden aan enige vorm van
psychopathologie, maar een normale variant van
de menselijke natuur is. Het was dus een overwinning voor diegenen die streefden naar het
depathologiseren van homoseksualiteit, maar
toch kunnen kritische vraagtekens geplaatst
worden bij het besluit om egodystone homoseksualiteit uit de dsm te schrappen. Immers,
tegelijkertijd met de depathologisering werd ook
de invloed van maatschappelijke stigmatisering
onderschat. Eigenlijk kan egodystone homoseksualiteit beschouwd worden als een mogelijke
uiting van geïnternaliseerd heteroseksisme. Met
het verdwijnen van deze diagnostische categorie
uit de dsm verdween ook de nodige erkenning
voor de mogelijke gevolgen van maatschappelijke
stereotypering.

564

vredenheid, duur van de langste relatie, proportie
van zijn tijd die men besteedt aan sociale omgang
met homoseksuelen, lidmaatschap van homogroeperingen en publieke bekendheid van de seksuele oriëntatie. Op psychoseksueel vlak is een
kleinere acceptatie van de homoseksuele oriëntatie ook geassocieerd met een hoger niveau van
angst, depressie, bezorgdheid en een lager niveau
van interne controle, zelfvertrouwen en satisfactie (Dupras 1994). Homoseksuele mannen hebben
een algemeen gezondheidsniveau dat vergelijkbaar is met dat van individuen van de algemene
populatie die potentieel traumatische levensgebeurtenissen (bijvoorbeeld scheiding of overlijden van de partner) meegemaakt hebben (Coyle
1993). Homoseksuelen zijn overgerepresenteerd
in de populatie die problemen meldt met alcohol- en drugmisbruik (McKirnan & Peterson
1989). Wellicht kan dit laatste toegeschreven
worden aan de psychosociale omstandigheden
waarin homoseksuelen leven, maar ook aan een
uitgaansmilieu dat alcohol- en druggebruik aanmoedigt (Stein 2000).

Karakteristieken verbonden aan geïnternaliseerd
heteroseksisme

Heteroseksisme als chronische stressor

Geïnternaliseerd heteroseksisme interfereert met de levenskwaliteit en de algemene
geestelijke gezondheid. Er zijn echter wel grote
interindividuele verschillen in de grootte van de
impact op de geestelijke gezondheid (zie ook Stein
2000). Een breed klachtenspectrum kan men
terugvinden bij sommige homoseksuelen met
geïnternaliseerd heteroseksisme: ‘Depressionen,
Zwängen, Schlaf- und Angststörungen, Herzbeschwerden, Suchtproblemen bis hin zu psychosenahen oder
psychoseauslösenden Erleben und verbreiteter Suizidalität’ (Wiesendanger 1999, p. 21). Een devaluatie
van de eigen homoseksuele oriëntatie is geassocieerd met een zwak zelfvertrouwen, depressieve
reacties, psychosomatische symptomen en eenzaamheidsgevoelens (Alexander 1987). Ross &
Rosser (1996) kwamen in hun factoranalytisch
onderzoek tot de conclusie dat geïnternaliseerd
heteroseksisme negatief correleert met relatiete-

Er bestaat weinig literatuur over geïnternaliseerd heteroseksisme. Doorgaans worden vanuit de therapeutische praktijk klinische
opmerkingen gemaakt, maar een coherente theorie bestaat – voor zover we weten – niet. Een uitgebreid artikel in The Counseling Psychologist van
Smith (1985) biedt een overzicht van hoe minderheidsgroepen onderhevig zijn aan chronische
stressoren en wat de effecten zijn op de individuele leden ervan. Het werd in eerste instantie
geschreven om de verhoogde pathologie bij nietblanke Amerikanen te verklaren, maar dankzij de
hoge abstractiegraad is de vergelijking met andere minderheidsgroepen vanzelfsprekend. Herek
(1996) suggereerde ook een zekere gelijkenis tussen heteroseksisme en racisme.
Heteroseksisme kan, net als racisme, beschouwd worden als een chronische stressor. De
gewenstheid of de ongewenstheid van een gege-
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ven gebeurtenis is niet de kritische factor om de
gebeurtenis traumatisch of negatief te maken,
maar de vereiste aanpassing bepaalt de aard van
de gebeurtenis (Holmes & Rahe 1967). Dohrenwend (1973) stelde dan ook dat een accumulatie
van levensgebeurtenissen over een korte periode
resulteert in een verhoogd risico op psychosomatische symptomen en psychiatrische stoornissen. Chronische stressoren maken een belangrijk
deel uit van alle stresssituaties (Kessler e.a. 1985).
Het is deze chroniciteit waar homoseksuelen mee
leven: de spanning van het steeds naar buiten
moeten brengen (of te moeten verbergen) van
de oriëntatie, potentiële risico’s voor de werkgelegenheid, verlies aan sociale status, het (soms
ondraaglijke) verlies van de ‘alledaagsheid’ van
het leven, de eeuwige rusteloosheid, enzovoort.
Dohrenwend (1973) geeft drie factoren die
hun bijdrage leveren tot het algemene stressniveau van het individu: stressoren, externe
mediërende krachten en interne mediërende
krachten.
Stressoren6Deze stimuli worden geconceptualiseerd als vooroordelen, vijandigheid en
discriminatie die individuen ondervinden ten
gevolge van hun minderheidsstatus. Een belangrijke chronische stressor is bijvoorbeeld het herhaaldelijk willen of moeten kenbaar maken van
de seksuele identiteit aan de buitenwereld (Stein
2000). Als gevolg daarvan komen aliënatie en sociale isolatie veel voor bij homoseksuelen (Siegel
& Walker 1996). Hun minderheidsstatus verhindert dat ze zich ‘thuisvoelen’ in de heteroseksuele maatschappij. Smith (1985) spreekt van een
‘sociaal niemandsland’ (p. 540): men voelt zich
niet thuis in de dominante cultuur, maar men
kan zich evenmin identificeren met de minderheidscultuur.
Externe mediërende krachten6Chronische stressoren op zich zijn echter niet voldoende om tot
fysieke en psychische symptomen te leiden, en
ook niet tot geïnternaliseerd heteroseksisme.
Immers, in dezelfde omstandigheden zullen
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sommigen geïnternaliseerd heteroseksisme ontwikkelen en anderen niet.
Een belangrijke factor voor het ontwikkelen
van symptomen of stoornissen is een gebrek aan
sociale steun (Smith 1985). In het reeds aangehaalde onderzoek van Ross & Rosser (1996) vermeldden de onderzoekers dat geïnternaliseerd
heteroseksisme negatief gecorreleerd was met de
proportie van zijn tijd die men besteedt aan sociale omgang met homoseksuelen. Cass heeft een
interessant model voor identiteitsontwikkeling
voorgesteld. Zij stelt dat een netwerk van sociale
steun absoluut noodzakelijk is om tot een volgroeide identiteit als homoseksueel te komen.
Afhankelijk van de ontwikkelingsfase waarin
men verkeert, is de steun van heteroseksuelen
(zoals ouders, familie, schoolvrienden) of homoseksuelen belangrijker (Cass 1996).
Andere externe factoren die potentieel een
rol kunnen spelen bij het tot ontwikkeling komen
van geïnternaliseerd heteroseksisme, zijn bijvoorbeeld alcohol- en drugmisbruik, geweld omwille van de oriëntatie, seksueel kindermisbruik,
religieuze en spirituele conflicten.
Interne mediërende krachten6Persoonlijkheidsfactoren kunnen ook het antwoord van het individu op stressvolle gebeurtenissen beïnvloeden.
Er kunnen interindividuele verschillen zijn in
onder meer psychologische verdedigingsmechanismen, coping en persoonlijke predisposities
(Smith 1985). Zo kan de ‘locus of control’ een significante factor zijn in het ontstaan van geïnternaliseerd heteroseksisme (Smith 1985). Mensen met
een interne locus verwachten een hoge graad van
controleerbaarheid van de gebeurtenissen in hun
leven, terwijl mensen met een externe locus de
verwachting hebben dat levensgebeurtenissen
door anderen of door het lot bezegeld zullen worden. Een externe locus zou voordeliger zijn voor
mensen met een minderheidsstatus (Gurin &
Epps 1975). Een extern referentiepunt beschermt
het individu tegen internalisering van (in dit
geval) heteroseksisme. Het individu erkent dat
hem grenzen worden opgelegd door de dominan-
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te cultuur, maar hij acht zich niet verantwoordelijk voor het niet bereiken van zijn doelen.
Een recent onderzoek (Allen & Oleson 1999)
toonde een samenhang aan tussen geïnternaliseerd heteroseksisme en schaamte, terwijl er ook
een samenhang was met de variabelen perversie,
verwijfdheid, zwakheid, ziekelijkheid, passiviteit, engagement in anale seks, en smerigheid.
Bovendien waren al deze variabelen (behalve
smerigheid) gecorreleerd met schaamte, wat
suggereert dat schaamte een centrale pathogenetische factor is bij geïnternaliseerd heteroseksisme.
Geestelijke gezondheid van de totale homoseksuele
populatie
Uit het voorgaande mag niet geconcludeerd
worden dat heteroseksisme automatisch tot geïnternaliseerd heteroseksisme (en aanverwante
symptomen en stoornissen) leidt bij homoseksuele individuen. De eerste richtlijn wat betreft
counseling aan homoseksuelen van de American
Psychological Association (2000) luidt dat ‘psychologists understand that homosexuality and bisexuality
are not indicative of mental illness’. Homoseksualiteit op zich is dus niet onverenigbaar met
psychologisch welbevinden. Coyle (1993) stelt in
deze context: ‘although the group of gay men under
study could be said on some counts to have exhibited a
lower level of psychological well-being than the single
and married men (...), this does not necessarily mean
that a low level of psychological well-being is an intrinsic characteristic of gay men’ (p. 219).
Net als Coyle schrijft ook Ross (1990) de
gevonden verschillen in psychisch functioneren
toe aan de effecten van de chronische stress ten
gevolge van de stigmatisatie door de dominante
cultuur.
conclusie
De cijfers die wijzen op een verhoogde
psychopathologie bij homoseksuelen werpen vragen op over de pathogenese ervan. Eerder dan een
disfunctioneren dat inherent aanwezig is bij
566

tijdschrift voor psychiatrie 45 (2003) 9

homoseksuelen werd in de gevonden literatuur
de rol van maatschappelijke stigmatisering en
stereotypering belicht. Wellicht wordt al te vaak
te vlug verondersteld dat homoseksualiteit maatschappelijk volledig geaccepteerd wordt.
Een nieuwe generatie hulpverleners staat
klaar die opgegroeid zijn in een meer seksueel
permissieve context, waardoor zij een meer aanvaardende houding ten aanzien van homoseksualiteit als onvermijdelijk aanvoelen. Een kritische
en voorzichtige instelling blijft echter geboden
omdat een andere valkuil zich aandient. Het risico verbonden aan een meer tolerante atmosfeer is
immers dat er een nieuwe vorm van heteroseksisme gecreëerd wordt vanuit een onverschillige
houding tegenover seksuele oriëntatie. In deze
nieuwe permissieve atmosfeer wordt homoseksualiteit in geen enkel opzicht verschillend
beschouwd van heteroseksualiteit, met de impliciete veronderstelling dat heteroseksisme niet
langer bestaat (of alleszins niet als pathogene
factor in aanmerking komt). Voor psychotherapie betekent dit meestal dat gesteld wordt dat
specifieke aandacht voor niet-heteroseksuele
cliënten een overbodige luxe is. Dat is niet het
geval. Elk individu, homo én hetero, is ‘een product’ van een heteroseksistische samenleving die
langs bewuste én onbewuste weg een pessimistische boodschap over homoseksualiteit meegeeft.
Een psychiater of psycholoog die beweert dat specifieke aandacht onnodig is, houdt geen rekening
met deze relatief dwingende kracht.
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summary
Heterosexism and internalised heterosexism among homosexuals – D. Hendrickx,
G. Lietaer –
background1In spite of the assumption that homosexuality has become more socially
ac-ceptable, there is evidence of increased psychopathology among homosexuals.
aim1To provide a theoretical framework that can explain these factors.
method1A literature survey was performed using PsycINFO, Medline and Libis, using as key
words homophobia, internalized homophobia and heterosexism. We selected post-1980 published
articles about homosexuals. Most of these articles were of Anglo-American origin.
results1Two pathogenic factors play a central role: heterosexism and internalized heterosexism. One hypothesis is that societal stereotyping and the internalization of the image generate
a variety of symptoms and disorders in homosexuals.
conclusion1Further research is required to test this hypothesis, but in any case the assumption that homosexuals are now readily accepted by society needs to be subjected tot critical
examination.
[tijdschrift voor psychiatrie 45(2003)9, 559-568]
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gevalsbeschrijving

bopz, wgbo of naar een nieuwe
dwangbehandelingswet?
Een geval van dwangbehandeling bij wilsonbekwaamheid
a.j.k. hondius, j.r. van veldhuizen

samenvatting0Dwangbehandeling kan volgens de huidige wetgeving worden toegepast
om óf ernstig gevaar voortvloeiend uit een geestesstoornis (via de Wet bijzondere opnemingen in
psychiatrische ziekenhuizen, bopz) óf ernstig nadeel voor de gezondheid (Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst, wgbo) af te wenden. Deze beide wetten sluiten onvoldoende op
elkaar aan. Deze gevalsbeschrijving gaat over een (via de bopz) gedwongen opgenomen vrouw
die wilsonbekwaam is ten aanzien van de behandeling van haar psychiatrische stoornis. Zij krijgt
een dwangbehandeling na toestemming van haar wettelijke vertegenwoordiger (via de wgbo).
Het gekozen wettelijk kader wordt besproken. De gekozen oplossing is volgens sommigen een onbegaanbaar pad, terwijl wij deze route beleven als een onwenselijke ‘sluiproute’. Wij pleiten voor
een betere aansluiting van wetten of nieuwe wetgeving.
[tijdschrift voor psychiatrie 45 (2003) 9, 569-573]

trefwoorden0bopz, dwangbehandeling, wgbo, wilsonbekwaamheid
Bij dwangbehandeling is het in de praktijk niet
altijd duidelijk welk wettelijk kader past. De Wet
bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (bopz, uit 1994) en de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (wgbo, uit
1995) blijken niet voldoende op elkaar aan te sluiten en zijn voor de clinicus op sommige onderdelen
onvoldoende helder uitgewerkt. Bijvoorbeeld bij de
dwangbehandeling van psychiatrische stoornissen
waarop de bopz niet van toepassing is. In deze
casus wordt beschreven welk wettelijk kader kan
worden gehanteerd (bopz en/of wgbo) om tóch
de noodzakelijke dwangbehandeling te kunnen
toepassen. Hierbij spelen de begrippen ‘wilsonbekwaamheid’ en ‘de (wettelijke) vertegenwoordiger’
een belangrijke rol. Wilsonbekwaamheid is een
dermate complex begrip, dat in dit artikel volstaan
wordt met een globale definiëring.

tijdschrift voor psychiatrie 45 (2003) 9

gevalsbeschrijving 1
Een 45-jarige patiënte wordt opgenomen
met een paranoïde psychose op een psychiatrische
afdeling via een inbewaringstelling, later omgezet in een rechterlijke machtiging. De aanleiding
is dat zij keer op keer vanuit haar paranoïde waan
een buurman en anderen ernstig bedreigt. Het
acute gevaar wordt weliswaar door de opname
afgewend, maar zij blijft antipsychotische medicatie weigeren, ondanks alle pogingen om het nut
daarvan uit te leggen. Zij vertrouwt de medicijnen en de motieven van de gevers niet, er
zijn volgens haar diverse complotten. Binnen de
afdeling veroorzaakt zij vanuit haar psychose
onvoldoende gevaar om haar onder dwang te
behandelen, maar gezien haar uitlatingen kan er
geen sprake zijn van een terugkeer naar huis: dat
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zou gevaar opleveren voor haar buurman.
Tijdens de opname blijkt zij een hypofysetumor te hebben die neurochirurgisch behandeld
kan en moet worden. Zij ziet dit – wederom vanuit haar paranoïde psychose – heel anders en weigert behandeling. Haar redenatie hierbij getuigt
van wilsonbekwaamheid: ondanks diverse pogingen tot uitleg in zoveel mogelijk op haar toegesneden taalgebruik, geeft zij er op geen enkele
wijze blijk van dat zij de diagnose snapt en dat zij
ook maar enigszins in staat is een oordeel te geven
over de voorgestelde behandeling. Zij blijft vanuit haar achterdocht de informatieverstrekkers
(de psychiater en een haar vertrouwde verpleegkundige) allerlei agressieve motieven toedichten
en wordt bij verder aandringen boos. Een second
opinion door een andere psychiater levert een
zelfde oordeel op ten aanzien van de wilsonbekwaamheid. Mevrouw wordt uiteindelijk wilsonbekwaam verklaard met betrekking tot haar
somatische conditie. Haar echtgenoot is bereid
om haar belangen te behartigen en wordt door de
kantonrechter als mentor benoemd op grond van
de Wet mentorschap (uit 1995). De echtgenoot
gaat na uitleg akkoord met de geplande neurochirurgische ingreep. Mevrouw verzet zich wel in
woorden maar niet in gedrag en er volgt een succesvolle operatie. Vervolgens moet zij hormonale
substitutie krijgen, die zij wederom door psychotische gronden weigert. Ook hierbij kan haar
echtgenoot zich in de voorgestelde behandeling
vinden, en zij krijgt vervolgens deze substitutie
onder dwang in het kader van de wgbo, ter
afwending van ernstig nadeel voor haar somatische gezondheid.
Op de afdeling veroorzaakt haar psychose
nog steeds te weinig gevaar om dwangbehandeling in het kader van de bopz te legitimeren. Zij
ontwikkelt echter een depressief toestandsbeeld
met een dreigende gevaarlijk nadelige uitkomst
voor haarzelf: zij wil nauwelijks meer eten. Een
antidepressivum is geïndiceerd, doch dit weigert
zij, zoals gebruikelijk. Daarom wordt wederom
met haar wettelijke vertegenwoordiger – haar
echtgenoot – overlegd en neemt zij, na diens goed-
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keuring, onder protest en dus onder dwang het
antidepressivum. Na enkele dagen wil zij de antidepressieve medicatie zelf innemen en begint
weer met eten. De depressie klaart wat op. Omdat
de opname echter steeds uitzichtlozer wordt,
wordt besloten om haar psychose op een soortgelijke wijze binnen het kader van de wgbo te
behandelen en daarmee ernstig nadeel voor haar
psychische gezondheid af te wenden. De mentor
stemt in met dwangbehandeling met een antipsychoticum (wgbo bij wilsonbekwaamheid ter
zake van de behandeling met een antipsychoticum). Mevrouw verzet zich in woorden, maar niet
in gedrag. Zij krijgt door de medicatie meer controle over haar psychose en kan met enige psychotische restverschijnselen bij haar man, en dus in
de buurt van haar buurman, gaan wonen zonder
dat de problemen van weleer zich weer voordoen.
bespreking
Toepassing van dwangbehandeling volgens de bopz
Bij deze patiënte is de bopz toegepast om
haar gedwongen op te nemen, waardoor het acute
gevaar, veroorzaakt door de psychiatrische stoornis, werd afgewend. Er was echter onvoldoende
ernstig gevaar om haar psychiatrische stoornis –
waarop de bopz van toepassing was (paranoïde
psychose) – onder dwang te behandelen.
Als binnenkort het woord ‘ernstig’ uit de wet
geschrapt wordt, lijkt daarmee de weg open om
dwangbehandeling van haar psychose wel via de
bopz (art.38, lid 5) te laten plaatsvinden. Het
gevaar is dan in bopz-termen te omschrijven als
‘het maatschappelijk teloorgaan door een uitzichtloos verblijf in een psychiatrisch ziekenhuis’
en ‘het ernstig verwaarlozen van zichzelf, waaronder verwaarlozing van ernstige lichamelijke
ziektes’. Door behandeling van de psychiatrische
stoornis wordt dit gevaar dan afgewend. Ook kan
het gevaar, dat vooraf ging aan de opname of te
voorspellen is bij ontslag uit de instelling, een
argument vormen voor toepassing van dwangbehandeling.

06/03-21 Hondius

27-08-2003

14:03

Pagina 571

bopz, wgbo of naar een nieuwe dwangbehandelingswet?

Een extra zorgvuldig traject zou kunnen ontstaan
wanneer de behandelaar zijn voornemen om tot
dwangbehandeling over te gaan kenbaar maakt
aan de patiënt (en haar raadsman) om hen in staat
te stellen dat voornemen te laten toetsen door een
klachtencommissie en een rechter (Kats e.a. 2003).
Toepassing van dwangbehandeling volgens de wgbo
Somatische dwangbehandeling7De wgbo (Burgerlijk Wetboek, boek 7) is toegepast om dwangbehandeling te geven voor een ernstige somatische
ziekte die, indien onbehandeld, patiënte ernstig
nadeel voor haar somatische gezondheid zou opleveren. Zij stemde niet in met een voorgesteld
behandelplan ondanks goede informatie en gebrek aan alternatieven. Er was dus geen informed
consent (art. 448; art. 450, lid 1). Zij werd wilsonbekwaam verklaard ter zake van de ziekte (hypofysetumor) en de behandeling daarvan (operatie
en hormonale substitutie) en haar wettelijke vertegenwoordiger stemde toe in het behandelplan
(art. 450, lid 3; art. 465, lid 3).
Psychiatrische dwangbehandeling De wgbo is
ook toegepast voor de dwangbehandeling van
haar psychiatrische stoornissen: zowel haar
depressie als haar paranoïde psychose werden
behandeld onder dwang. Er is dus gekozen om uit
te gaan van ernstig nadeel (wgbo) voor de (psychische) gezondheid en niet van ernstig gevaar
(bopz). Wat de primaire stoornis (paranoïde
psychose) betreft, had het beslist ook onze voorkeur een dwangbehandeling volgens de bopz toe
te passen. Wat de comorbide psychiatrische stoornis (depressie) betreft, lijkt (dwang)behandeling
volgens de wgbo juridisch verdedigbaar, al is de
Inspectie voor de Gezondheidszorg (2002) niet die
mening toegedaan. Er is ons geen jurisprudentie
bekend over een (on)mogelijkheid van dwangbehandeling van een comorbide stoornis (depressie)
via de bopz.
In deze casus werd een zelfde beleidslijn
(wgbo art. 448,450 en 465) gevolgd als bij de
somatische dwangbehandeling: (1) geen infor-
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med consent ten aanzien van het behandelplan;
(2) ondanks goede voorlichting en gebrek aan
alternatieven; (3) wilsonbekwaam ter zake van de
behandeling van haar psychiatrische stoornissen;
(4) instemming van de wettelijke vertegenwoordiger met het behandelplan; (5) dwangbehandeling met als doel het afwenden van ernstig nadeel
voor haar psychische gezondheid; (6) wel verzet in
woorden, maar niet in gedrag. Deze toepassing
van de wgbo vraagt wel om verdere jurisprudentie, ook om het begrip ‘ernstig nadeel’ beter af
te bakenen.
Inmiddels is door de Inspectie voor de Gezondheidszorg gesteld dat dwangbehandeling in
het kader van de wgbo (art. 465, lid 6) alleen mogelijk is als het gaat om een somatische dwangbehandeling (Inspectie voor de Gezondheidszorg
2002).
Rol van wilsonbekwaamheid
In dit artikel wordt volstaan met de definitie
dat iemand als wilsonbekwaam wordt beschouwd
‘als hij niet in staat kan worden geacht tot een redelijke waardering van zijn belangen ter zake’
(wgbo art. 450, lid 3; art. 465, lid 3; bopz art. 38,
lid 2). Hierbij kan het gaan om een tijdelijke of
permanente, én om een gehele of gedeeltelijke
wilsonbekwaamheid.
Bij toepassing van dwangbehandeling volgens de bopz speelt wilsonbekwaamheid feitelijk geen rol. Bij behandeling volgens art.38,
slechts bedoeld ter afwending van (ernstig) gevaar
ten gevolge van een psychiatrische stoornis,
maakt het immers niet uit of iemand wel of niet
wilsbekwaam is.
Ook bij acute levensbedreigende situaties
speelt wilsbekwaamheid geen feitelijke rol. Bij
een heel snelle besluitvorming wordt immers
in een split second de afweging gemaakt of iemand
ter zake als wilsonbekwaam moet worden beschouwd. Volgens de wgbo (art. 465 en 466)
wordt dan conform goed hulpverlenerschap
behandeld, ongeacht of iemand wilsbekwaam of
wilsonbekwaam is.
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Bij toepassing van dwangbehandeling volgens
de wgbo speelt wilsonbekwaamheid - i.t.t. de
bopz - wél een feitelijke rol: er is toestemming
van de patiënt vereist voor verrichtingen ter uitvoering van de behandelingsovereenkomst en de
hulpverlener mag daarvan afwijken als daartoe
gegronde redenen zijn (art. 450). (Dwang)behandeling als zodanig kan na toestemming van de
vertegenwoordiger bij wilsonbekwaamheid worden ingezet als er strikte noodzaak is (en dan tegen
verzet in) om ernstig nadeel te voorkomen (art.
465). Niet nader geëxpliciteerd is of het gaat om
psychisch of somatisch nadeel.
Rol van de wettelijke vertegenwoordiger
In de gevalsbeschrijving is de echtgenoot
opgetreden als wettelijke vertegenwoordiger. Er is
voor gekozen om dit te regelen via de Wet mentorschap (Burgerlijk Wetboek, art. 450-462). Formeel is het niet noodzakelijk om deze wet in te
zetten. In de wgbo is in artikel 465 de vertegenwoordiging geregeld. Echtgenoot, partner, ouder,
kind, broer en zus, of iemand die door de patiënt
is aangewezen, kunnen als zodanig optreden (dit
staat ook in de Wet mentorschap, art. 451). Er zijn
voorwaarden aan de vertegenwoordiger verbonden, namelijk ‘een goed vertegenwoordiger zijn’
en ‘de patiënt zoveel mogelijk betrekken bij zijn
taak’ (wgbo, art. 465, lid 5). In de praktijk is het
niet altijd makkelijk een vertegenwoordiger te
vinden (Mertens e.a. 2000) of te weten of er sprake
is van een goede vertegenwoordiger (Kats e.a. 2003).
Het voordeel van het inschakelen van de Wet
mentorschap is dat de rechter toetst. Daarmee
wordt een maatschappelijke factor betrokken in
de (transparante) besluitvorming. Dit is ook van
belang omdat de rechtspositie van een dergelijke
patiënt binnen de bopz veel duidelijker geregeld
en gewaarborgd is dan binnen de wgbo. In de
gevalsbeschrijving kan een nadeel van het mentorschap zijn dat er onnodige ongelijkheid in de
relatie tussen patiënte en haar echtgenoot ontstaat. Een dergelijk nadeel kan mogelijk worden
voorkomen door de betrokkenheid van een ver-
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tegenwoordiger te beperken tot dat deel dat strikt
noodzakelijk is.
conclusie
Wij schetsten een (geconstrueerde) casus. In
een niet-acute situatie lijkt dwangbehandeling
bij wilsonbekwaamheid wettelijk mogelijk via de
wgbo (en eventueel de Wet mentorschap): (1) bij
somatische aandoeningen die ernstig nadeel
opleveren voor de somatische gezondheid; (2) bij
psychiatrische stoornissen die geen (ernstig)
gevaar opleveren voortvloeiend uit de stoornis
(waarvoor patiënten gedwongen zijn opgenomen
via de bopz), maar wel ernstig nadeel voor de psychische gezondheid geven; (3) bij psychiatrische
stoornissen waarop de bopz niet van toepassing
is, en die ernstig nadeel opleveren voor de psychische gezondheid (bijvoorbeeld bij vrijwillig opgenomen patiënten; niet van toepassing in de
gevalsbeschrijving).
De gevalsbeschrijving toont een onorthodoxe oplossing voor situaties waarin de huidige
wetgeving (en met name de bopz) onvoldoende
ruimte biedt voor het toepassen van dwangbehandeling. De dwangbehandelingen zijn nu totstandgekomen via de wgbo. Wij hebben de
indruk dat de huidige wetgeving de mogelijkheid
biedt tot deze ‘sluiproute’. De Inspectie voor de
Gezondheidszorg (2002) heeft zich inmiddels
tegen deze route uitgesproken en vindt deze route
een onbegaanbaar pad. Wij vinden dat deze casuïstiek toont dat de bopz en de wgbo beter op
elkaar aan moeten sluiten. Dat vraagt om meer
toegesneden wetgeving voor dwangbehandeling
bij psychiatrische ziekte en wilsonbekwaamheid.
In een bepleite nieuwe dwangbehandelingswet
(Van Veldhuizen 2003) zullen (meer dan in de
bopz) de bepaling van wilsonbekwaamheid en
de rol van de vertegenwoordiger van een wilsonbekwame patiënt, een duidelijke plaats moeten
krijgen, zal het begrip ‘verzet’ praktischer gedefinieerd moeten worden én zal naast ‘gevaar’ ook
de wgbo-grond van ernstig nadeel moeten worden opgenomen.
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summary
The bopz law, the wgbo law or towards a new compulsory treatment law? Compulsory treatment in a case of mental incompetence. A case study – A.J.K. Hondius, J.R. van
Veldhuizen –
According to current Dutch legislation persons with a mental disorder can be forcibly treated in
order to prevent them from seriously endangering themselves or society (the bopz law) or from
seriously damaging their own health (the wgbo law). The two laws do not link in with each other
in a satisfactory way. In this fictitious study we report on the case of a psychotic patient deemed to
be mentally incompetent who received compulsory treatment after permission had been granted by
her legal representative (under the wgbo law). We discuss possible ways in which the wgbo law
can be applied during a period when a patient has been forcibly hospitalised under the bopz law.
The legislation involved here is seen by some as being unworkable while we see it as an unfair ‘shortcut’. We argue that either the two laws need to be linked in a more appropriate manner or new legislation needs to be enacted.
[tijdschrift voor psychiatrie 45 (2003) 9, 569-573]

key words1bopz law, compulsory treatment, mental incompetence, wgbo law
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Bemoeizorg en respect voor autonomie
j.j.a. jongeleen, c.l. mulder

samenvatting0Twee patiënten die door hun waanstoornis in ernstige maatschappelijke
problemen zijn gekomen, worden beschreven. Door gebrek aan ziektebesef is er geen hulpvraag en
zijn ze niet in staat om zelf hun levensomstandigheden te verbeteren. Het team Vangnet & Advies
van de ggd Rotterdam levert bemoeizorg en past dwangmaatregelen toe. In deze gevalsbeschrijving wordt ingegaan op vraag wanneer dwang en drang gerechtvaardigd is en hoe dit zich verhoudt tot het respecteren van de autonomie.
[tijdschrift voor psychiatrie 45 (2003) 9, 575-578]

trefwoorden0autonomie, bemoeizorg, drang, dwang, psychose
Bemoeizorg is een onderwerp dat binnen de
geestelijke gezondheidszorg veel aandacht heeft
gekregen (o.a. Boogaards e.a. 2001; Henselmans
1993; Philips e.a. 2001). Bemoeizorg wordt geboden aan mensen met ernstige psychiatrische
stoornissen die uit zichzelf niet om hulp vragen.
Gebrek aan ziektebesef, afwezigheid van lijdensdruk en/of negatieve ervaringen met de geestelijke gezondheidszorg liggen meestal ten grondslag
aan de afwezigheid van een hulpvraag. Een deel
van deze groep zal op een onaanvaardbaar niveau
belanden en in een sociaal isolement geraken. In
dit soort situaties is het gewoonlijk de omgeving
die alarm slaat wegens ongerustheid of overlast.
Bij deze groep ‘zorgwekkende zorgmijders’ is het
motto ‘zolang er geen hulpvraag is, doen we niets’
door de tijd achterhaald en heeft sinds enige tijd
een actieve aanpak – bemoeizorg – zijn intrede
gedaan.
Het team Vangnet en Advies (v&a) van de
ggd Rotterdam houdt zich bezig met bemoeizorg voor daklozen en mensen die thuis onder
zeer slechte omstandigheden leven (Jongeleen
2002). Een aantal van hen wijst hulp af en voor
de anderen sluit de reguliere zorg niet aan op
de zorgbehoefte van de patiënt. De afdeling stelt
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zich ten doel om de reguliere zorg weer op gang
te brengen en om de knelpunten en mogelijke
lacunes in de zorg door te spelen naar de beleidsmakers.
Een dilemma waar de medewerkers van het
team v&a steeds weer tegen aanlopen, is het bepalen van de grens van de bemoeizorg. Aan de
hand van twee gevalsbeschrijvingen uit 2002 gaan
we in op de vraag wanneer bemoeizorg met het
gebruik van dwang en drang gerechtvaardigd is,
en wanneer er vanuit het respect voor de autonomie een terughoudend beleid gevoerd moet worden.
gevalsbeschrijving 1:
sprookjeshuwelijk
Een woningbouwvereniging deed een melding van een 78-jarige alleenstaande vrouw die in
een sloopwijk woonde. Sommige panden waren
door junks weer opengebroken en deden dienst
als gebruiksruimte. Ondanks deze overlast weigerde zij te verhuizen en tweemaal had ze een aanbod voor een nieuwe woning afgeslagen. Haar
weigering om te verhuizen illustreerde zij met
het volgende, indrukwekkende verhaal. Tijdens
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de tweede wereldoorlog verbleef patiënte in
Duitsland er werd zij tijdens een feest verliefd.
Van deze man kreeg ze een zoon, maar de liefde
duurde maar kort. Met haar zoon keerde zij na de
oorlog terug in Nederland. Patiënte hertrouwde
een paar jaar later en kreeg nog 4 kinderen. Zij
behoorde tot de Jehova’s getuigen en op een dag
zag zij een foto in hun blad waarop zij haar geliefde herkende die inmiddels een belangrijke positie bekleedde bij de Jehova’s getuigen in Wenen.
Vanaf die tijd stond haar leven in het teken van
hereniging met haar geliefde. Bij een poging om
Wenen te bereiken, werd ze onderweg door de
politie in Duitsland opgepakt en in een psychiatrisch ziekenhuis opgenomen. De weigering van
de nieuwe woning stond in verband met haar
wens om naar Wenen te emigreren. Zij verwachtte elk moment door ‘hem’ opgehaald te worden.
Zelfs de stof voor haar trouwjurk lag al klaar.
Tevens bleek dat het grootste deel van haar aow
verdween naar goede doelen en een loterij. De
enige zoon die nog contact met haar onderhield
en haar financiën beheerde, kon nog net voorkomen dat zij uit huis werd gezet wegens huurschuld. De verpleegkundige van v&a stelde een
zorgplan op met als doelen verhuizing, onderbewindstelling (Burgerlijk Wetboek, art. 431-449,
Ministerie van Justitie 2002) en het realiseren van
structurele zorg. Samen met het riagg, de
gespecialiseerde thuiszorg en de woningbouwvereniging werd een stappenplan opgesteld. Eerst
werd de onderbewindstelling aangevraagd bij de
kantonrechter, vervolgens zegde de bewindvoerder de huur op. Tegelijkertijd kreeg zij een
woning aangeboden, die door haar bewindvoerder geaccepteerd werd. Van tevoren introduceerden het riagg en de gespecialiseerde thuiszorg
zich bij haar. Het lukte om haar te overtuigen van
de noodzaak te gaan verhuizen door te zeggen dat
ze in haar nieuwe woning verder kon wachten op
haar geliefde. Inmiddels is de sloophamer op haar
oude woning neergedaald en is mevrouw probleemloos verhuisd. De riagg-bemoeienis en
de thuiszorg werden gecontinueerd. Uiteindelijk
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gaf patiënte aan blij te zijn de beslissing voor de
verhuizing te hebben genomen: ‘ik kan nu tenminste nog even uitrusten voordat ik naar Wenen
ga.’
gevalsbeschrijving 2: brand
Een 56-jarige alleenstaande vrouw werd
aangemeld wegens overlast door vogels. Zij bleek
met gulle hand vogelvoer op haar balkon te strooien, wat veel vogels aantrok. Patiënte leed aan paranoïde schizofrenie, een diagnose die tijdens een
vroegere opname gesteld was. Er was geen ziektebesef. In haar woning leek het wel een opslag: alle
voorwerpen maakten deel uit van haar persoonlijkheid en mochten de woning niet uit. Koken
deed ze op een primus in de woonkamer. Gas en
elektriciteit had ze laten afsluiten omdat deze
haar gedachten beïnvloedden. Om huisuitzetting
en verder afglijden te voorkomen, werd het riagg
ingeschakeld, maar patiënte deed de deur niet
open en het riagg zag af van verdere bemoeienis. Na 2 maanden kwam via de woningbouwvereniging het signaal dat patiënte zou worden
uitgezet wegens huurschuld. Er ontstond een
dilemma: laten uitzetten of laten opnemen op
een psychiatrische afdeling met een rechterlijke
machtiging (rm). De derde mogelijkheid was
haar autonomie zoveel mogelijk te respecteren en
de huur automatisch te laten betalen door middel
van een onderbewindstelling. Voor deze mogelijkheid werd gekozen en zo kon ze er toch blijven
wonen. Van stankoverlast was op dat moment
geen sprake. Na een aantal jaren vervuilde zij haar
woning steeds meer. Op het moment dat ze met
haar primus brand veroorzaakte, werd een rm
afgegeven. Na 4 maanden klinische behandeling
met vrijwillige inname van antipsychotica, kon
ze worden overgeplaatst naar een beschermde
woonvorm. Terugkijkend zegt zij zelf dat de situatie thuis eigenlijk niet meer aan kon. Zij miste
echter het vermogen om er zelf iets aan te veranderen.
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bespreking
De bovenbeschreven casus beschrijven patiënten met een psychotische stoornis zonder
hulpvraag die door hun gedrag veiligheidsrisico’s veroorzaken. De centrale vraag is of bemoeizorg met gebruik van dwang en drang – de
paternalistische benadering – gerechtvaardigd is
(Berghmans 1992), of dat er vanuit respect voor
autonomie terughoudendheid geboden is. Om
deze vraag te kunnen beantwoorden staan wij
kort stil bij de begrippen autonomie en paternalisme.
Autonomie is een complex begrip, waarover
verschillende visies bestaan (Widdershoven 1998).
In de eerste visie wordt autonomie gezien als het
recht van non-interventie. Bij deze interpretatie
vormt bemoeizorg een inbreuk op de autonomie.
De tweede opvatting gaat ervan uit dat iemand
autonoom is wanneer hij in staat is om zich te
identificeren met wie hij door het toeval van het
lot is geworden. Hier is bemoeizorg gerechtvaardigd wanneer het de patiënt helpt om meer
grip op zijn leven te krijgen. Bij de eerste casus was
hier een probleem. Er was geen overeenstemming
tussen wie zij op dat moment was en wie ze dacht
dat ze was: de aanstaande vrouw van een hooggeplaatst persoon van de Jehova’s getuigen. Bij
autonomie als communicatie (derde visie), staat
de onderhandeling over de behandeling centraal
en worden vier stadia onderscheiden: belangenbehartiging, iemand proberen te motiveren, te
overtuigen of te dwingen. De laatste twee stadia
zijn bij bemoeizorg vaak het geval.
Bij het innemen van een paternalistische houding is de (ir)rationaliteit van een beslissing
belangrijk. Een paternalistische houding zou
gerechtvaardigd zijn wanneer iemand irrationele beslissingen neemt met verstrekkende negatieve gevolgen (Berghmans 1992; Szmukler 2001).
Het probleem hierbij is het bepalen of een beslissing (ir)rationeel is. Een belangrijk argument
bij de bovenbeschreven casus om te spreken
van irrationele beslissingen is de aanwezigheid
van een psychotische stoornis met een gebrek aan
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ziektebesef. Gebrek aan ziektebesef komt veel
(40 – 50%) voor bij mensen met schizofrenie of met
een bipolaire stoornis, met name tijdens de manische episode (Torrey & Zdanowicz 2001). Bij de
vrouw die wachtte op haar geliefde uit Wenen was
de rationaliteit van de beslissing om niet te verhuizen aangetast door haar waan. Antipsychotische medicatie had mogelijk de waan kunnen
verbleken, maar zij weigerde dit. Toepassing
van dwangbehandeling is in dit soort situaties
(nog) niet mogelijk en hierover bestaat veel discussie (Donker 2000). Vooralsnog prevaleert de
onschendbaarheid van de lichamelijke integriteit
boven het te verwachten positieve effect van
medicatie.
Ten slotte is de notie ‘belang’ van betekenis.
Daarbij gaat het om de afweging in hoeverre we
(de samenleving) mensen niet meer toestaan om
in strijd met hun belangen te handelen. In de
praktijk is dit lastig omdat de mening over wanneer iemand handelt in strijd met zijn belangen,
afhangt van de persoonlijke normen en waarden
van de hulpverlener. Dit komt steeds naar voren
in de discussies binnen het team v&a bij het bepalen van het inzetten van dwang of drang. In hoeverre regelingen uit de nieuwe bopz-wetgeving
(Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische
ziekenhuizen), zoals de observatiemachtiging
en de voorwaardelijke rechterlijke machtiging
(ambulante dwangbehandeling), de toepassingsmogelijkheden van dwang en drang zullen verruimen, zal de praktijk leren (Torrey & Zdanowicz
2001).
conclusie
De keuze voor een paternalistische houding
met gebruik van dwang en drang wordt bepaald
door de uitkomst van de afweging tussen (de kans
op) gevaar, respect voor autonomie, de mate waarin een patiënt in staat is tot het nemen van rationele beslissingen in relatie tot ziektebesef, en het
maatschappelijke belang dat gehecht wordt aan
het (voorkomen van) afglijden van de patiënt.
Wanneer autonomie gezien wordt als recht op
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non-interventie, dan vormt de inzet van dwang
en drang inbreuk op de autonomie. In de andere
visies op autonomie is dwang en drang gerechtvaardigd wanneer dit uiteindelijk leidt tot een
vergroting of herstel van de autonomie. Het uiteindelijke doel van bemoeizorg met het inzetten
van dwangmaatregelen is om de schadelijke gevolgen van de psychiatrische stoornis zoveel
mogelijk te beperken, de psychiatrische stoornis
te behandelen en de autonomie te vergroten.
v De auteurs danken prof.dr. G. Widdershoven (Universiteit
van Maastricht) voor zijn commentaar.
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summary
Balancing intervention and respect for autonomy. Two case studies – J.J. A. Jongeleen,
C.L. Mulder –
Two delusional patients are described who had developed serious personal and social problems. Due
to their lack of knowledge about their illness, the patients did not seek assistance and were unable
to improve their living conditions unaided. A team of nurses from the Rotterdam Municipal Health
Service intervened (Vangnet & Advies), applying coercive measures. The case studies discuss when
compulsions and coercion are justified and whether such action is compatible with respect for
patients’ autonomy.
[tijdschrift voor psychiatrie 45 (2003) 9, 575-578]
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referatenrubriek

In dit nummer vindt u onze nieuwe referatenrubriek met krachtige, heldere en bondige
‘samenvattingen’ van recent verschenen wetenschappelijke artikelen.
Een referaat bestaat uit een inbeddende inleiding gevolgd door een kritische bespreking
van het gerefereerde artikel. Het is onze bedoeling dat het onderzoek waarover het artikel handelt indien mogelijk in een (klinische) context wordt geplaatst.
Iedere maand bevat de referatenrubriek een aantal referaten over verschillende onderwerpen en uit verschillende wetenschappelijke tijdschriften. Het gerefereerde artikel
moet recent zijn en ‘nieuwswaarde’ hebben. Twee leden van de hoofdredactie (een
Nederlandse en Vlaamse redacteur) dragen zorg voor de referatenrubriek. Aanmelding
en redactionele beoordeling verlopen volgens een procedure die nauwelijks verschilt
van die voor andere artikelen. De referaten worden per e-mail of post door de referent
aan het redactiebureau aangeleverd.
Er ging al een brief naar de opleiders psychiatrie in Nederland en Vlaanderen om hun
arts-assistenten in opleiding te stimuleren (onder begeleiding) een referaat te schrijven.
Uiteraard kan iedereen die dat wenst een bijdrage voor deze rubriek insturen. Het is wel
wenselijk tevoren bij het redactiebureau te informeren of er niet al een optie bestaat op
het artikel waarover u een referaat wilt schrijven.
We hopen dat lezers en auteurs evenveel genoegen zullen scheppen in deze nieuwe
rubriek als de redactie.
r.c. van der mast
g. pieters
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Medische informatie in de moedertaal wordt beter
onthouden
Introductie van het internet en verschuiving naar
het Engels zijn recente ontwikkelingen in medische publicaties. Dit leidt tot bezorgdheid over de
toekomst van nationale tijdschriften.
Gulbrandsen e.a. (2002) onderzochten in een
gerandomiseerd onderzoek de invloed van het
medium (papier of scherm) en taal (Engels of
moedertaal) op het onthouden van medisch informatie. Honderdtweeëntwintig Scandinavische
huisartsen, die jaarlijkse bijeenkomsten van de
nationale vereniging van huisartsen bijwoonden,
namen deel. Acht artsen weigerden deelname
nadat zij het doel van het onderzoek hadden
vernomen. De 114 overblijvende artsen werden
willekeurig – door het trekken van een ondoorzichtige, gesloten envelop – in 4 groepen verdeeld.
Ze kregen een artikel dan wel in het Engels, op
papier of scherm; of in hun moedertaal, op papier
of scherm. Het ging om een overzichtsartikel uit
het Journal of Trauma over de behandeling van
lichte en matig ernstige hoofdtrauma’s. Na het
lezen van het artikel gedurende 10 minuten, kregen ze 6 open vragen over 13 kernpunten uit het
artikel. De score lag tussen 0 (geen correcte antwoorden) en 13 punten (alle antwoorden correct).
Men vond geen significant verschil tussen de
lezers van papier en de lezers van scherm. Artsen
die in hun moedertaal lazen, scoorden significant
hoger dan degenen die Engels lazen. Gemiddeld
werd door degenen die Engels lazen 25% minder
informatie vastgehouden, wat een praktische
relevantie heeft. Vermoedelijk is het verschil in
de totale artsenpopulatie zelfs groter, omdat artsen die dit soort bijeenkomsten bijwonen vermoedelijk frequenter lezen en meer geoefend
zijn in het Engels. De auteurs concluderen dat
artsen de meeste informatie onthouden als ze
in hun moedertaal lezen. Lezen op papier of
op scherm heeft geen invloed op het onthouden
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van informatie uit een medisch artikel.
Het artikel verscheen in een themanummer van
jama naar aanleiding van het vierde internationale congres over peer reviewin biomedische publicaties (Barcelona, 14-16 september 2001), waar het
belang van kwalitatief sterke publicaties en
begrip door de lezers voorop stond. Dit onderzoek
is bijzonder relevant, omdat – in tegenstelling tot
landen waar Romaanse talen gesproken worden –
de kennis van het Engels in het Nederlandse taalgebied vermoedelijk vergelijkbaar is met die in
Scandinavië. Omdat artsen de meeste informatie
onthouden als ze in hun moedertaal lezen, pleiten we ervoor dat een Nederlandstalig tijdschrift
als het Tijdschrift voor Psychiatrie belangwekkend
internationaal onderzoek in de moedertaal onder
de aandacht brengt, bijvoorbeeld in een … referatenrubriek?
literatuur
Gulbrandsen, P., Schroeder, T.V., Milerad, J., e.a. (2002). Paper or
screen, mother tongue or English: which is better? A randomized trial. JAMA, 287, 2851-2853.
s. wind, arts-assistent in opleiding tot psychiater
g. pieters, psychiater

Medicamenteuze vervolgbehandeling na elektroconvulsietherapie
Het terugvalpercentage na herstel na toepassing
van elektroconvulsietherapie (ect) bij medicatieresistente depressieve patiënten is hoog, ondanks medicamenteuze nabehandeling.
Sackeim e.a. (2001) onderzochten medicamenteuze vervolgbehandeling na respons op ect
als preventie van terugval. Het betrof een multicenter, gerandomiseerd, dubbelblind placebogecontroleerd onderzoek. Van 290 patiënten met
een unipolaire depressieve stoornis die ectbehandeling completeerden, voldeden 159 patiënten aan stringente remissiecriteria. Van deze
159 participeerden 84 patiënten in het onderzoek.
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Patiënten werden gerandomiseerd ingedeeld
voor een vervolgbehandeling van 24 weken met
placebo, nortriptyline, of nortriptyline met lithium. Er werd gestratificeerd voor medicatieresistentie en psychotische kenmerken.
Nortriptyline en lithium werden ingesteld
op geleide van de bloedspiegel. De tijd tot terugval werd als uitkomstmaat gehanteerd. Bij survival-analyse was het terugvalpercentage bij
behandeling met placebo 84%, met nortriptyline
60% en met nortriptyline en lithium 39%. Ten
opzichte van placebo was, volgens non-parametrische survival-analyse, alleen het verschil
tussen placebo en nortriptyline met lithium significant. Volgens parametrische survival-analyse,
was het terugvalpercentage van (hoofdzakelijk
niet-medicatieresistente) psychotische depressieve patiënten significant lager dan de terugval van
medicatieresistente niet-psychotische depressieve patiënten (respectievelijk 50,0% en 72,2%).
Patiënten die terugvielen, hadden een hogere
hdrs-score (Hamilton Depression Rating Scale) na
ect dan degenen die niet terugvielen.
De auteurs concluderen dat bij ect gestreefd
moet worden naar maximale symptomatische
verbetering, omdat een hogere hdrs-score na
staken van ect geassocieerd is met een hoger
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terugvalpercentage. Dit onderzoek laat geen eenduidige conclusie toe over de relatie tussen medicatieresistentie en terugval. De belangrijkste
conclusie van de auteurs is dat er bij vervolgbehandeling met de combinatie nortriptyline en
lithium minder terugval is dan bij behandeling
met alleen nortriptyline of placebo. Het is echter
niet duidelijk in hoeverre deze conclusie geldt
voor de Nederlandse situatie. In het onderzoek
waren slechts 13 van de 84 patiënten vóór ect
behandeld met een tricyclisch antidepressivum
(tca) en slechts 2 patiënten kregen vóór ect een
tca mèt lithium. In Nederland is de kans groot
dat er meer patiënten zijn behandeld met een tca
en lithium voordat ect wordt toegepast. Het is de
vraag of de resultaten van dit onderzoek ook gelden voor de meer medicatieresistente patiënten.
literatuur
Sackeim, H.A., Haskett, R.F., Mulsant, B.H., e.a. (2001). Continuation
pharmacotherapy in the prevention of relapse following electroconvulsive therapy: a randomized controlled trial. jama,
285, 1299-1307.
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De tijd van het ‘gesticht in de duinen’ ligt ver achter ons. Gelukkig maar. We stoppen mensen met psychische problemen
niet meer weg in instituten ver van de bewoonde wereld. Waarom zouden we ook? De meeste van hen zijn goed in staat
zelfstandig in de maatschappij te leven. De geestelijke gezondheidszorg van vandaag haalt mensen niet uit hun vertrouwde
omgeving. Integendeel, we brengen ze er steeds vaker naar terug. GGZ Noord-Holland-Noord legt de nadruk op
maatschappelijke geestelijke gezondheidszorg met ambulante behandeling, dagbehandeling en begeleiding thuis.
Onze regio telt dan ook naar verhouding het minst aantal bedden van het land. In de Kop van Noord-Holland en NoordKennemerland bieden wij een compleet aanbod van geestelijke gezondheidszorg dat steeds ontwikkeld en uitgebreid wordt.
GGZ circuit de Dijk
De Dijk is een circuit dat alle functies biedt ten behoeve van cliënten met een ernstige psychiatrische stoornis en
een meervoudige, complexe en langdurige zorgbehoefte. Er zijn onder meer een opname-unit, intensieve deeltijdbehandeling, casemanagement, een scala aan woonvormen, trajectbegeleiding, crisiszorg en langer durende intensieve
klinische behandeling. Uitgangspunt is dat rehabilitatie niet zonder behandeling kan en dat voor een goede behandeling
de rehabilitatie-attitude vereist is. De ambulante zorg wordt verleend vanuit vier multidisciplinaire wijkteams in Alkmaar,
Heerhugowaard en Heiloo. De wijkteams zullen de zorg binnenkort kunnen opschalen tot Assertive Community
Treatment. Ook de Forensisch Psychiatrische Afdeling is onderdeel van de Dijk. Bij de Dijk werken 400 medewerkers
(ruim 300 fte), waaronder negen psychiaters, en zijn meer dan 900 cliënten in zorg.
Wegens het vertrek van één van de psychiaters en een andere invulling van formatie is er binnen de Dijk ruimte voor:

twee psychiaters v/m
(samen 1,5 fte)
De psychiater heeft binnen de Dijk de positie van inhoudelijk beleidsverantwoordelijke van het wijkteam of onderdeel.
Hij/zij heeft de verantwoordelijkheid voor het vaststellen van elk behandelplan. Als lid van het psychiateroverleg adviseert
de psychiater de circuitdirectie ten aanzien van het strategisch beleid van de Dijk.
de functies
Eén psychiater (24 - 32 uur) is werkzaam als inhoudelijk
beleidsverantwoordelijke van wijkteam Zuid (Heiloo).
Dit wijkteam verleent behandeling en vele vormen van
begeleiding aan 180 cliënten en bestaat uit een
multidisciplinair team, een gedifferentieerd aanbod van
woonvormen en een dagactiviteitencentrum met
trajectbegeleiding. Samen met de manager stemt de
psychiater de zorg af op de wensen en mogelijkheden van
cliënten, hulpverleners en externe partners.
Eén psychiater (16 - 22 uur) is werkzaam als inhoudelijk
beleidsverantwoordelijke binnen de wijkteams
Heiloo I en II. Dit zijn multidisciplinaire teams die zorg
verlenen aan cliënten die 24-uurs woonzorg behoeven.
Zij zijn nu nog in paviljoens gehuisvest, maar binnen
twee jaar maken deze cliënten de overstap naar nieuwe
HAT-eenheden op het terrein van het voormalig APZ.
Van deze psychiater wordt onder andere gevraagd dit
proces inhoudelijk te sturen.
wat wij van u vragen
U heeft een afgeronde opleiding tot psychiater of rondt
deze binnenkort af. U heeft affiniteit met de doelgroep van
de Dijk. Een aanvullende opleiding in een psychotherapeutische richting wordt zeer op prijs gesteld.
Een wens daartoe wordt gestimuleerd en ondersteund.
U bent een teampsychiater en collegialiteit en solidariteit
met het wijkteam en uw collega’s staan bij u hoog in het

vaandel. U neemt deel aan intervisie en casuïstiekbesprekingen en voorts participeert u in de 24-uurs
bereikbaarheidsdienst.
wat wij u bieden
De AMS regeling maakt deel uit van de CAO Geestelijke
Gezondheidszorg. Bij een fulltime dienstverband
bedraagt het bruto maandsalaris maximaal € 7.257,00.
De aanstellingen zijn voor onbepaalde tijd.
informatie
Is uw belangstelling gewekt, maar wilt u nadere informatie
over de functies dan kunt u contact opnemen met de
heer W. Teer, circuitbeleidspsychiater of met de heer
A. Jansen, circuitdirecteur. Beiden zijn bereikbaar via
telefoon 072 - 531 26 51. De heer Teer is buiten
kantooruren ook bereikbaar via het mobiele nummer
06 51 49 26 39.
uw reactie
U kunt uw schriftelijke reactie vóór 27 september a.s.
onder vermelding van betreffende vacaturenummer
DD 03062 richten aan:
GGZ Noord-Holland Noord, afdeling P&O,
t.a.v. Inge van der Vaart, P&O adviseur,
Postbus 18, 1850 BA Heiloo
e-mailadres: i.vandervaart@ggz-nhn.nl
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature is niet gewenst.
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Reactie op ‘Clozapine en fluvoxamine samen is
meer dan twee keer alleen’
Met belangstelling las ik de gevalsbeschrijving
Clozapine en fluvoxamine samen is meer dan twee keer
alleen van de collega’s Veltkamp & Kaiser in het
Tijdschrift voor Psychiatrie van juni 2003.
Therapieresistentie is een moeilijk vraagstuk en combinatiebehandelingen met atypische
antipsychotica zijn momenteel een belangwekkend onderwerp. De additie van een antidepressivum aan een atypisch antipsychoticum is niet
alleen effectief bij therapieresistente schizofrene
psychose, maar wordt ook met succes toegepast
bij therapieresistente depressie, bipolaire stoornis en de obsessieve compulsieve stoornis.
Het gunstige effect van de combinatie van
clozapine en fluvoxamine wordt door de auteurs
toegeschreven aan de farmacokinetische interactie:
fluvoxamine remt het afbraakenzym in het cytochroom-P-450-systeem, waardoor de clozapinespiegel stijgt en de werkzaamheid toeneemt.
Hoewel deze verklaring zeker voor de hand ligt,
kan nog een andere worden overwogen. Het gunstige effect van de additie kan namelijk ook te danken zijn aan een farmacodynamische interactie. In
een microdialyseonderzoek werd aangetoond dat
de combinatie van clozapine en fluoxetine een
synergistisch effect heeft op de extracellulaire
dopamineconcentratie in de prefrontale cortex
(Zhang e.a. 2000). Dit betekent dat clozapine en
fluoxetine samen een sterkere dopamineafgifte
veroorzaken dan elk van de medicijnen afzonderlijk. Dit effect geldt ook voor de combinatie olanzapine en fluoxetine, risperidon en fluoxetine,
olanzapine en sertraline, maar niet voor haloperidol en fluoxetine. In een soortgelijk, aanvullend
onderzoek bij het umc Utrecht werd met de combinatie quetiapine en fluvoxamine een zelfde
synergistisch effect geobserveerd op dopamine in
de prefrontale cortex, maar niet in het mesolimbische systeem. Tot op heden is dit effect met clozapine, olanzapine, risperidon, en quetiapine in
tijdschrift voor psychiatrie 45 (2003) 9

additie uitsluitend waargenomen voor dopamine, en niet voor serotonine en noradrenaline. Dit
betekent dat het synergisme specifiek lijkt te zijn
voor dopamine, voor de prefrontale cortex, en voor
atypische antipsychotica in combinatie met een
serotonineheropnameremmer. De specificiteit
voor de prefrontale cortex kan verklaren waarom
deze combinatie bij uitstek gunstig is voor de
negatieve symptomen van schizofrenie, en niet
ongunstig voor de positieve symptomen (Kuroki
e.a.1999). Daarbij komt dat een verhoogde dopamineafgifte in de prefrontale cortex secundair via
glutaminerge input op het ventrale tegmentale
gebied (vta) de hyperactiviteit van de dopaminerge neuronen in het mesolimbische systeem zal
remmen, waardoor ook de positieve symptomen
gunstig worden beïnvloed (Deutch 1992).
Natuurlijk is het momenteel voorbarig om
het gunstige klinische effect bij therapieresistente schizofrene psychose uitsluitend toe te schrijven aan de synergistische toename van dopamine
in de prefrontale cortex. Ook is het nog onduidelijk of dit mechanisme de effectiviteit kan verklaren van deze combinatiebehandeling bij therapieresistente depressie, bipolaire stoornis en
obsessieve compulsieve stoornis. Met deze reactie
wil ik slechts de farmacodynamische hypothese
onder de aandacht brengen als alternatief voor
de farmacokinetische verklaring. Zoals door de
auteurs met deze interessante gevalsbeschrijving
treffend werd geïllustreerd, zal de combinatie van
een atypisch antipsychoticum met een serotonineheropnameremmer in de toekomst wellicht
een waardevolle optie betekenen voor een verscheidenheid aan therapieresistente psychiatrische aandoeningen.
literatuur
Deutch, A.Y. (1992). The regulation of subcortical dopamine systems
by the prefrontal cortex: interactions of central dopamine
systems and the pathogenesis of schizophrenia. Journal of neural transmission. Supplementum, 36, 61-89.
Kuroki, T., Meltzer, H.Y., & Ichikawa, J. (1999). Effects of antipsychotic drugs on extracellular dopamine levels in rat medial
prefrontal cortex and nucleus accumbens. The journal of phar-
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macology and experimental therapeutics, 288, 774-781.
Veltkamp, R., & Kaiser, L.H.W.M. (2003). Clozapine en fluvoxamine
samen is meer dan twee keer alleen. Tijdschrift voor Psychiatrie,
45, 347-351.
Zhang, W., Perry, K.W., Wong, D.T., e.a. (2000). Synergistic effects of
olanzapine and other antipsychotic agents in combination
with fluoxetine on norepinephrine and dopamine release in
rat prefrontal cortex. Neuropsychopharmacology, 23, 250-262..
d. denys, psychiater, afdeling angst en dwang umc Utrecht

antwoord aan Denys
De reactie van collega Denys is een belangwekkende aanvulling en onderstreping van ons
impliciete pleidooi in ons artikel Clozapine en
fluvoxamine samen is meer dan twee keer alleen
(Veltkamp & Kaiser 2003) dat polyfarmacie wel
degelijk een plaats moet hebben dan wel krijgen
bij de behandeling van patiënten die therapieresistent blijken te zijn voor monofarmacie. Collega Denys geeft aan dat de additieve werking van
een antidepressivum bij een atypisch antipsychoticum niet alleen effectief kan zijn bij een therapieresistente schizofrene psychose, maar ook bij
therapieresistente depressie, bipolaire stoornis
en obsessieve compulsieve stoornis. Ons artikel
beschrijft een specifieke combinatie van een atypisch antipsychoticum met een selectieve serotonineheropnameremmer. Wij hebben ons in de
casusbeschrijving vooral gericht op de praktijk en
hebben praktische adviezen gegeven, omdat bij
deze casus de combinatie zeer effectief bleek te
zijn.
Via deze reactie wordt de gevalsbeschrijving
onderbouwd met de mogelijk achterliggende farmacokinetiek via de remming van het afbraakenzym in het cytochroom-P-450-systeem door
fluvoxamine, waardoor de clozapinespiegel stijgt,
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en de mogelijke farmacodynamiek in de vorm van
een synergistisch effect van de combinatie van
clozapine en fluoxetine op de extracellulaire
dopamineconcentratie in de prefrontale cortex.
De door collega Denys geformuleerde farmacodynamische aspecten zouden uiteraard een rol kunnen spelen. Hij bevestigt wat wij in ons artikel al
opmerkten: dat ‘het bij twee interacterende farmaca moeilijk zal zijn de farmacokinetische van
de farmacodynamische aspecten te scheiden’. De
genoemde farmacodynamische hypothese is grotendeels gebaseerd op proefdieronderzoek (ratten). Een argument dat een farmacokinetisch
effect onderstreept, is het gegeven dat het antipsychotische vermogen van clozapine spiegelafhankelijk is; deze hypothese is afkomstig uit
patiëntenonderzoek. Het umc Utrecht doet onderzoek naar de farmacodynamiek, kennelijk met
als resultaat dat er sprake is van een synergistisch
effect op de toename van de dopamineconcentratie in met name de prefrontale cortex, bij de combinatie van een atypisch antipsychoticum met
een serotonineheropnameremmer. Hopelijk zal
verder onderzoek – waarin de farmocodynamische hypothese specifiek in patiëntenonderzoek
getoetst wordt aan de klinische relevantie – de
onderlinge verhouding van farmacodynamische
en farmacokinetische aspecten bij de door ons
genoemde combinatiebehandeling verder aan
kunnen scherpen.
literatuur
Veltkamp, R., & Kaiser, L.H.W.M. (2003). Clozapine en fluvoxamine
samen is meer dan twee keer alleen. Tijdschrift voor Psychiatrie,
45, 347-351.
r. veltkamp
l.h.w.m. kaiser
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van Swets Test Publishers
naar Boom test uitgevers
Vanaf 1 oktober a.s. bestelt u uw SON-tests,
materialen, platen & patronen, scoreformulieren,
handleiding en scoringsprogramma via:

Boom test uitgevers

✁

Klantenservice SON

telefoon (020) 520 01 32

Antwoordnummer 10618

fax (020) 625 33 27

1000 RA Amsterdam

info@boomtestuitgevers.nl
www.boomtestuitgevers.nl

K O R T I N G O P W I N D O W S -V E R S I E
SCORINGSPROGRAMMA
In oktober verschijnt de Windows-versie van het

COTAN-BEOORDELING
De verkorte versie van de SON-R 5 V –17 is dit jaar
door de COTAN op alle punten goed beoordeeld en
voldoet aan de criteria van de RVC-VO.

scoringsprogramma van de SON-tests.
Met deze CD-rom kunt u voor zowel de SON-R 2V -7

SYMPOSIUM 60 JAAR SON

als de SON-R 5 V -17 de uitkomsten laten berekenen

Dit jaar is het 60 jaar geleden dat de eerste Snijders-

en afdrukken, nadat de geboortedatum, testdatum
en de ruwe scores zijn ingevoerd.
De genormeerde scores worden gebaseerd op de
exacte leeftijd. De genormeerde totaalscores kunnen
worden berekend voor elke combinatie van subtests.
PRIMEUR met deze Windows-versie wordt naast het
gebruikelijke IQ ook het IQ* weergegeven.
Bij IQ* vindt automatisch een correctie plaats voor

Oomen Niet-verbale Intelligentietest werd uitgebracht.
Woensdagmiddag 26 november a.s. vindt daarom in
Muziekcentrum Vredenburg te Utrecht een symposium
plaats.
Prof. dr. W.K.B. Hofstee, drs. P.C. van Drunen,
dr. P.J. Tellegen en anderen praten u bij over verleden,
heden en toekomst van de (SON-)tests in Nederland.

het Flynn-effect.

Mail uw naam en adresgegevens naar:

T/m 31 december 2003 betaalt u voor deze CD-rom

info@boomtestuitgevers.nl, vermeld: SON symposium.

slechts € 25,– (excl. btw en verzend- en administratiekosten).

Dan ontvangt u meer informatie en een inschrijf-

Bestel nu via: info@boomtestuitgevers.nl

formulier zodra het definitieve programma en de

bel: (020) 520 01 32 of kijk op:

daaraan verbonden kosten bekend zijn.

www.boomtestuitgevers.nl

Bel: (020) 520 01 32 of zie: www.boomtestuitgevers.nl

De SON-test is een uitgave van Hogrefe-Verlag, Göttingen, Duitsland en wordt in het Nederlandse taalgebied gedistribueerd door Boom test uitgevers.
Boom test uitgevers is onderdeel van Uitgeverij Boom, Amsterdam.
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Vertrouwd vooruit
samenstelling Risperdal Consta bevat 25 mg, 37,5 mg of 50 mg risperidon. Risperdal Consta is een formulering van risperidon bestaande uit microbolletjes met verlengde afgifte. indicatie Risperdal Consta is
bestemd voor de onderhoudsbehandeling van schizofrenie nadat de patiënt gestabiliseerd is op orale
medicatie. dosering Gedurende 3 weken na de eerste Risperdal Consta-injectie dient een adequaat antipsychotisch effect gewaarborgd te worden door separate antipsychotische medicatie. volwassenen Voor de
individuele patiënt moet de laagst mogelijke onderhoudsdosering worden gezocht. Indien de patiënt
voldoende gestabiliseerd is op een dosering van 4 mg risperidon oraal per dag of lager, kan omgeschakeld
worden naar 25 mg Risperdal Consta per twee weken. Bij een hogere orale dosering dient een navenant
hogere dosering Risperdal Consta te worden gebruikt. ouderen De aanbevolen dosis is 25 mg intramusculair
elke twee weken. lever- en nierfunctiestoornissen Risperdal Consta is niet onderzocht bij patiënten met een
slechte lever- of nierfunctie. kinderen Risperdal Consta is niet onderzocht bij kinderen jonger dan 18 jaar.
contra-indicaties Risperdal Consta is gecontraïndiceerd bij patiënten met bekende overgevoeligheid voor
het product of een van de componenten. speciale waarschuwingen en voorzorgen bij gebruik Bij langdurige behandeling met antipsychotica (vooral met hoge doseringen) kan tardieve dyskinesie voorkomen.
Voorzichtigheid is geboden bij patiënten met epilepsie, met de ziekte van Parkinson, met psycho-organische
stoornissen of cardiovasculaire aandoeningen. Orthostatische hypotensie kan voorkomen, vooral gedurende
de instelperiode. Bij patiënten met lever- of nierfunctiestoornissen en bij bejaarden wordt aanbevolen de
dosering aan te passen. Evenals met andere antipsychotica dient men bij risperidon bedacht te zijn op het
optreden van het zogenaamde maligne neurolepticumsyndroom. interacties Bij het combineren van risperidon met andere stoffen die werken op het centrale zenuwstelsel is voorzichtigheid geboden. Het gelijktijdig
gebruik van andere antipsychotica, lithium, antidepressiva, anti-parkinsonmiddelen en farmaca met een centrale anticholinerge werking verhoogt het risico op het ontstaan van tardieve dyskinesie. Risperidon kan het
effect van levodopa en andere dopaminerge agonisten antagoneren. Carbamazepine geeft een verlaging
van de plasmaspiegels van risperidon. Fenothiazines, tricyclische antidepressiva en enkele ß-blokkers kunnen de plasmaconcentratie van risperidon verhogen maar hebben geen effect op die van de antipsychotisch
werkzame fractie. Fluoxetine kan de plasmaconcentratie van risperidon verhogen. De anti-1-adrenerge werking (vooral bij fenothiazinen) kan een versterking geven van het bloeddrukverlagende effect van fenoxybenzamine, labetalol en andere -blokkerende sympathicolytica, alsmede van methyldopa, reserpine en
andere centraalwerkende antihypertensiva. Daarentegen wordt het bloeddrukverlagende effect van guanethidine geblokkeerd. De combinatie van enkele antipsychotica met diuretica zoals furosemide en chloorthiazide kan de uitscheiding van water, natrium en soms ook chloride sterk vergroten. Middelen die de verhoging van de leverenzymenactiviteit induceren (barbituraten, fenytoïne en carbamazepine), versnellen de
afbraak van antipsychotica. bijwerkingen In klinisch onderzoek zijn de volgende bijwerkingen met Risperdal
Consta gerapporteerd bij dosering volgens het voorschrift: Gewichtstoename (gemiddeld 2,7 kg na 1 jaar),
depressie, vermoeidheid en extrapiramidale stoornissen. Verder zijn soms gemeld: gewichtsverlies,
zenuwachtigheid, slaapstoornis, apathie, verminderde concentratie, abnormale visus, hypotensie, syncope,
huiduitslag, pruritis, perifeer oedeem, reactie op de injectieplaats, seksuele disfunctie, ejaculatiefalen en
impotentie. Symptomen van hyperprolactinemie, zoals non-puerperale lactatie, amenorroe en verminderd
libido. Incidenteel zijn de volgende bijwerkingen gemeld: tardieve dyskinesie, maligne neurolepticumsyndroom en insulten. Hematologische afwijkingen, zoals een verhoogd aantal witte bloedcellen, zijn gevonden. Bij enkele patiënten werd een verhoging van leverenzymen waargenomen. Daarnaast zijn ongewenste
effecten gemeld, zoals die ook na oraal gebruik van risperidon kunnen voorkomen. verpakking Een verpakking Risperdal Consta heeft de volgende inhoud: een flacon met Risperdal Consta poeder voor suspensie
voor injectie; een voorgevulde spuit met het oplosmiddel voor Risperdal Consta; twee HypointTM 20G
2” TW-naalden voor de bereiding; een Needle-Pro®-naald voor de intramusculaire injectie (veiligheids-20G
2” TW-naald met naaldprotectiemechanisme). prijzen Volgens Z-Index. vergoeding Volledige vergoeding.
uitgebreide productinformatie Op verzoek beschikbaar. datum januari 2003.

Postbus 90240
5000 LT Tilburg
telefoon: 0800-242 42 42

De Heyendaelcommissie voor
PAOG organiseert op vrijdag
7 november 2003 de cursus:

Samenstelling. Efexor 37,5 en Efexor 75 tabletten bevatten venlafaxinehydrochloride overeenkomend met respectievelijk 37,5 of 75 mg venlafaxine. Efexor
XR capsules met gereguleerde afgifte bevatten venlafaxinehydrochloride
overeenkomend met respectievelijk 75 of 150 mg venlafaxine. Indicaties. Efexor:
episode van depressie in engere zin, in het bijzonder die met vitale kenmerken.
Efexor XR: episode van depressie in engere zin, in het bijzonder die met vitale
kenmerken. Kortdurende behandeling van gegeneraliseerde angststoornis. Contraindicaties. Gebleken overgevoeligheid voor venlafaxine. Efexor (XR) dient niet
gelijktijdig met een MAO-remmer te worden gebruikt of binnen 14 dagen na een
MAO-remmer.Tussen Efexor (XR) en de start met een MAO-remmer dient 7 dagen
gewacht te worden (zie Speciale waarschuwingen en bijzondere voorzorgen bij
gebruik). Speciale waarschuwingen en bijzondere voorzorgen bij gebruik.
Bijwerkingen, waaronder ernstige, zijn gerapporteerd in geval behandeling met
Efexor (XR) begonnen wordt kort na het stopzetten van de behandeling met MAOremmers en in geval behandeling met een MAO-remmer begonnen wordt kort na
het stopzetten van de behandeling met Efexor (XR). Voorzichtig doseren alsmede
regelmatige en strenge controle is noodzakelijk bij hartaandoeningen, zoals
geleidingsstoornissen, angina pectoris en recent myocardinfarct, waarbij de normale
voorzorgsmaatregelen in acht dienen te worden genomen. Bij hogere doseringen
dient de bloeddruk regelmatig gecontroleerd te worden in verband met de
mogelijke kans op verhoogde bloeddruk. Bijwerkingen. De meest voorkomende
bijwerkingen zijn abnormale dromen, duizeligheid, insomnia, nervositeit, sedatie,
verhoogde spiertonus, paresthesie, tremor, serotonerg syndroom, convulsies,
manische reacties, neuroleptisch maligne syndroom; klachten betreffende het
spijsverteringskanaal, waaronder anorexie, droge mond, constipatie, misselijkheid
en braken; abnormale ejaculatie/orgasme, anorgasmie, erectiele dysfunctie, verlaagd
libido, verstoorde mictie, transpiratie, asthenie, hypertensie, vasodilatatie, anafylaxie,
tachycardie, trombocytopenie, verlengde bloedingstijd, verhoogd serumcholesterol,
gewichtsverlies, hyponatriëmie, SIADH, gapen, abnormale accommodatie van de
ogen, mydriasis, visusstoornissen. Vele van deze bijwerkingen waren
dosisafhankelijk. Registratiehouder. Wyeth Pharmaceuticals B.V. U.R. Volledige
informatie op aanvraag beschikbaar. Datum: september 2001.

ALLES HEEFT ZIJN PRIJS
Bijwerkingen van psychofarmaca: opsporing, behandeling en preventie
Inhoud:
Waarom dit tot onderwerp van een bijscholing verheven? Men kan immers
de bijwerkingen toch gewoon in het repertorium opzoeken. Dit is echter niet
het geval. De bijsluiters vermelden bijwerkingen uit gecontroleerde onderzoeken, dit zijn geselecteerde patiënten en incidentele meldingen.Waar de
meeste patiënten echt last van hebben, hoor je alleen van patiënten in de
praktijk en als je er gericht naar vraagt; bijvoorbeeld: seksuele bijwerkingen van farmaca.
In de cursus wordt dan ook aandacht besteed aan de volgende vragen:
• Hoe detecteer je bijwerkingen
• Hoe kan je ze verminderen
• Hoe maak je ze acceptabel
Aan de orde komen onderwerpen als effecten van moderne antidepressiva,
omgaan met bijwerkingen van antipsychotica, farmacogenetica, interacties,
stemmingsstoornissen.
Doelgroep:
psychiaters en assistenten in opleiding in dit vak.
Plaats:
Nijmegen
Beoogde docenten: P.J.B. Carpentier, J.M.H. Conemans, E.M. van Gent,
J.W. Louwerens, P. Moleman, W. Nolen, R. Vonk
Prijs:
€ 205,–
Accreditatie:
aangevraagd bij de Nederlandse Vereniging voor
Psychiatrie
Wilt u zich inschrijven voor de cursus dan kunt u contact opnemen met:
Mw. B. Rissenbeek
Bureau PAOG-Heyendael
Postbus 9101 - 6500 HB NIJMEGEN
Tel.: 024 – 361 76 88 - Fax: 024 – 354 05 08
E-mail: b.rissenbeek@paog.umcn.nl
http://www.umcn.nl/paog

Postbus 500
5340 AM Oss
telefoon: 0412-66 69 22

Meer over Efexor ® en Efexor ® XR

03.ef.6.4/maart 2003
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* vs SSRI’s; HAM-D17 ) 7
Referenties
1. Paykel ES, et al. Psychol Med 1995; 25(6): 1171-80.
2. Thase ME, et al. Br J Psychiatry 2001; 178: 234-41.
3. Smith D, et al. Br J Psychiatry 2002; 180: 396-404.
4. 1B-tekst Efexor®XR.
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een onafhankelijke selectie van de belangrijkste sites door psychiaters 

‘

adv pag

‘het neusje van de zalm
psychiatrienet.nl:

PsychoPraxis, jrg. 4, nr. 1, februari 2002

ruim 50% van uw collega’s gebruikt
www.psychiatrienet.nl al:
meldt ú zich vandaag ook aan?

Eerst meer informatie? Bel of mail met
Judith Rood >> t 020 520 0132
e j.rood@uitgeverijboom.nl
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Arnhem, september 2003
Voor verschillende instellingen in de GGz hebben wij het verzoek gekregen contacten
te leggen met (ook aankomend)

Kinder- en Jeugdpsychiaters
Het gaat om vacatures:
- in een GGz instelling in Noord-Holland
- in een GGz instelling in Limburg
- in een GGZ instelling in Midden-Nederland
Graag komen wij met mogelijk geinteresseerden uit België en Nederland in gesprek.

test

Ir. Wouter Albersen, partner
Telefoon : 026 - 44 24 440
Mobiel : 06 - 23 22 72 79 (ook buiten kantooruren)
e-mail : wvdhoef@zonnet.nl

Bemiddeling met Zorg sinds 1986
Van der Hoef Special Search
Willemsplein 2, Postbus 67, 6800 AB Arnhem. Telefoon (026) 4424440. Fax (026) 4422766. E-mail: wvdhoef@zonnet.nl

een onafhankelijke selectie van de belangrijkste sites door psychiaters 

‘ de eerste nederlandse
psychiatriewebsite die zich
De Psychiater, jrg. 9,

richt op vakinhoudelijke
ondersteuning

‘

adv pag

ruim 50% van uw collega’s gebruikt
www.psychiatrienet.nl al:
meldt ú zich vandaag ook aan?

Eerst meer informatie? Bel of mail met
Judith Rood >> t 020 520 0132
e j.rood@uitgeverijboom.nl

nr. 2, februari 2002
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MediConnect

Postbus 50075
1305 AB Almere
Ambachtsmark 1
1355 EA Almere
Telefoon 036 – 54 75 222
Telefax 036 – 53 82 101
Email: info@mediconnect.nl
Website: www.mediconnect.nl

Aan psychiaters en artsen
in opleiding tot psychiater

Mediconnect is een bemiddelingsbureau voor psychiaters. Binnen MediConnect
bestaat reeds 15 jaar ervaring op het gebied van bemiddeling tussen psychiaters
enerzijds en instellingen in de geestelijke gezondheidszorg anderzijds. Ook
onderhandelingen over arbeidsvoorwaarden behoren tot onze werkzaamheden.
Wij onderhouden vertrouwelijke contacten met besturen en directies van vele
GGz-instellingen, waardoor wij goed op de hoogte zijn van huidige en toekomstige
vacatures van psychiater, zowel fulltime als functies in deeltijd. Ook bemiddelen
wij in tijdelijke invulling van vacatures (fulltime of deeltijd).
Momenteel zoeken wij contact met belangstellenden voor diverse vacatures,
met name in het westen en zuiden van Nederland. Dit laatste biedt juist ook voor
Belgische psychiaters interessante mogelijkheden.
Voor een deel gaat het om functies met beleids- en managementtaken.
Ook bemiddelen wij voor functies van psychiater in Engeland, Canada, Zuid-Afrika,
Australië en Nieuw-Zeeland.
Onze dienstverlening is voor psychiaters geheel kosteloos.
Belangstellenden zijn welkom om voor nadere informatie vrijblijvend en vertrouwelijk
contact op te nemen met Mr R.A. Spelbrink, telefoon 036 – 54 75 222,
of direct mobiel 0655 – 535 535, e-mail: rs@mediconnect.nl.
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Arnhem, september 2003

úw trede is het naasthogere bedrag
(gecorrigeerd voor de arbeidsduur.......)

Graag willen wij in contact komen met (aankomend)

Psychiaters (m/v)
Voor verschillende vacatures:
- in de ouderenzorg,
- als K+J-psychiater,
- in de volwassenenzorg (kliniek, deeltijd, ambulant)
- als beleidspsychiater, en/of als behandelend psychiater
- in de forensische psychiatrie
De vacatures zijn verspreid over heel Nederland.
Ook bemiddelen wij voor verschillende tijdelijke posities voor psychiater (waarnemers).
Om u een concreet beeld te geven van de huidige mogelijkheden, nodigen wij u uit contact
met ons op te nemen. Deze contacten zijn vanzelfsprekend geheel vertrouwelijk, vrijblijvend
én kosteloos.
Reacties van aankomend psychiaters, én van geïnteresseerden uit Duitsland en België,
zijn zeer welkom.

test
Ir. Wouter Albersen, partner
Overdag: 026 - 44 24 440
Mobiel:
06 - 23 22 72 79 (buiten kantooruren)
e-mail:
wvdhoef@zonnet.nl

Bemiddeling met Zorg sinds 1986
Van der Hoef Special Search
Willemsplein 2, Postbus 67, 6800 AB Arnhem. Telefoon (026) 4424440. Fax (026) 4422766. E-mail: wvdhoef@zonnet.nl

