
BEVOLKINGSGROEP EN GEESTESSTOORNISSEN

door D. Zuithoff, zenuwarts

In aansluiting aan Querido kan men zeggen, dat de klinische
psychiatrie nieuwe evenwichten tracht te vinden tussen individu
en maatschappij door het accent te leggen op de behandeling van
het individu — ook al ziet men deze niet los van zijn relaties.
Men probeert de verhouding individu-gemeenschap door vooral
„psychische middelen" te herstellen.
De geestelijke gezondheidszorg daarentegen gaat uit van het
milieu en wil de geestelijke gezondheid in het collectivum in
optimale zin veranderen in de verwachting dat een minimum
aantal geestesstoornissen voorkomt.
De sociale psychiatrie tenslotte richt haar methoden op de onder-
linge relatie en wisselwerking tussen individu en gemeenschap.
Zij tracht juist nieuwe evenwichten op te bouwen gezien de mo-
gelijke veranderbaarheid van beiden.

De geestelijke gezondheidszorg en de sociale psychiatrie trachten
beide langs verschillende wegen het wetenschappelijk inzicht te
verbreden en te verdiepen door de onderlinge relaties tussen ge-
meenschap en patient te bestuderen.
In de eerste plaats kan men hier noemen de vergelijkende ethno-
logie (anthropologie), waarbij men constateerde, dat bij verschil-
lende volken en sociaal-culturele patronen zowel kwantitatief als
kwalitatief zeer verschillende geestelijke afwijkingen voorkomen.
Aanvankelijk heeft men weinig over het verband tussen de per-
soonlijkheidsstructuur en haar afwijkingen en het cultuurpatroon
nagedacht en dit wellicht onderschat, maar na de eerste ontdek-
kingen is men de invloed van het culturele patroon waarschijnlijk
langzamerhand te veel gaan accentueren. Thans tracht men zich
in dit verband vooral te bezinnen op het begrip normaliteit en
maakt men de balans op over de mogelijke interferentie tussen
zekere meer algemene potentiële basis-aspecten van de „mense-
lijke natuur" en de sociaal-culturele beinvloedingsmogelijkheden
(zie voor dit probleem Benedict, Mead, Kardiner„ Kluckhohn,
Inkeles, Levy, Radcliffe, Bateson).

De strijd over het begrip normaliteit speelt trouwens in weten-
schappelijke studies op allerlei gebieden van de sociale psychiatrie
een grote rol. Voor de studie van de samenhang tussen bevolkings-
groep en geestesziekte is het van belang hier even dieper op in
te gaan. Verschillen in opvatting over frekwentie en voorkomen
van geestelijke abnormaliteiten en/of geestesstoornissen zijn op
dit misverstand terug te voeren.

1

1

2



Men kan hier o.a. een onderscheid maken in:

a) abnormaliteit als sociale deviatie, ais non-conforme gedrags-
manifestatie gezien in het licht van een geldend cultuurpatroon,
waarbij men het gemiddelde gedrag van de meesten in een be-
paalde sociaal-culturele structuur als maatstaf neemt.

b) abnormaliteit waarbij een ideaaltypische standaard van op-
timale lichamelijke en geestelijke gezondheid als norm wordt
genomen.

c) abnormaliteit als aanwezigheid van een duidelijk aanwijsbaar
pathologisch ziekteproces in medische zin gezien.

Sociale deviatie behoeft echter zeker geen psychiatrische afwijking
in medische zin te betekenen; het kán dit betekenen, maar het
is niet obligaat, wellicht is ook het omgekeerde niet waar: in elk
geval behoeft de ernst van een psychisch ziekteproces niet recht-
lijnig evenredig te verlopen aan de hevigheid van het asociale
gedrag. Misschien is het wel mogelijk, dat een aanvankelijk louter
sociale deviatie een pathologisch proces in de hand kan werken,
eventueel door de reactie van de omgeving.

De opvatting over de ideaaltypische optimale gezondheid hangt
sterk af van de visie die men op de mens heeft, van de anthro-
pologie die men er op na houdt. Ziet men elk lijden als gebrek
aan optimale gezondheid, dan ligt de zaak heel anders dan wan-
neer men het lijden een zinvolle plaats geeft in het menselijk
bestaan.

Ook al zou men abnormaliteit in strikt medische zin willen in-
terpreteren, dan bestaan er nog grote onzekerheden, die bij de
psychiatrie nog groter zyn dan b.v. bij de interne geneeskunde.
In de somatische geneeskunde — in zoverre deze in strikte zin
genomen tenminste bestaat — kan men het wellicht gemakkelijker
eens worden over het bestaan van een pathologische functie-
stoornis, dan op psychisch gebied. Ik moge hier verder verwijzen
naar hetgeen Riimke genoemd heeft „de psychise reacties bij ge-
zonden" en hetgeen in navolging de Groot kenschetste als de
„inflatie van het neurosebegrip".
Nog moeilijker wordt het als men een geheel sociaal-cultureel
patroon bij bepaalde indianen-stammen in zijn totaliteit b.v. para-
noid gaat noemen en de groepsleden dienovereenkomstig gaat
kwalificeren; sociale devianten binnen zulk een cultuurkring
zouden dan normaal genoemd kunnen worden.
Door al deze onzekerheden moet men dus uiterst voorzichtig zijn in
het waarderen van verschillende onderzoeken en moet men er zich
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steeds van bewust zijn, dat vergelijking van studies over fre-
kwentie en voorkomen van geesteszieken een nóg dubieuzer zaak
is (zie voor problematiek normaliteit o.a. Kubie, Ryle, Redlich,
Glover). En ook al neemt men aan, dat een onderzoek zuiver
volgens één gezichtspunt is opgezet en tracht men het begrip ab-
normaliteit als duidelijk pathologisch proces te benaderen, dan
heersen er binnen het kader van de psychiatrie nog tal van on-
zekerheden over diagnostiek, classificatie en nomenclatuur. De
psychiatrie is momenteel in een zeer dynamische phase, waardoor
de interpretatie van symptomen en functiestoornissen ook sterk
in de lucht komt te hangen.
Mocht men het over al deze zaken eens zijn en daardoor tot
wetenschappelijk vergelijkbare onderzoekingen kunnen komen,
dan is er nog een methodische moeilijkheid om inzicht te krijgen
in kwantiteit en kwaliteit van de geesteszieken in een bepaalde
bevolking, nl. het gehele probleem van de gevalssignalering, van
de „casefinding", zoals dit in de Anglo-amerikaanse literatuur
wordt genoemd. Het maakt een groot verschil of men bij de be-
rekening en beoordeling van de stand van zaken bij de geestelijke
volksgezondheid uitgaat van b.v. de hoeveelheid gealyseerde
patienten als maat of dat men onderzoekt hoeveel er ook nog
gemeld staan bij poliklinieken, private instellingen, specialisten,
huisartsen en tal van andere instituten, die schijnbaar niet direct
bedoeld zijn voor sociaal-psychiatrische werkzaamheden, terwijl
men ook zou kunnen proberen een totale screening van een be-
paald bevolkingsdeel te doen door een verantwoorde steekproef
van deze groep te onderzoeken ook zonder dat deze gemeld zijn
bij welke instantie dan ook. Het behoeft geen betoog, dat mede
door deze onzekerheid allerlei vaststellingen b.v. over de toe-
name van het aantal geestesziekten in de laatste eeuw wel dubieus
geacht moeten worden.
Lewis citeert Esquirol, die 130 jaar geleden reeds naar voren
bracht, dat de mening, dat het aantal geestesgestoorden sterk
toenam onjuist was, maar dat de grotere gelegenheid tot zieken-
huisopname de schijn opwekte, dat er ook meer gevallen waren
gekomen. In diezelfde tijd meende Isaac Ray, dat ongetwijfeld
door de „atmosphere of excitement in our time" het aantal
geesteszieken toenam.

Goldhamer and Marshall hebben geprobeerd om in één der
Amerikaanse staten een zo verantwoord mogelijk onderzoek te
doen omtrent het voorkomen van psychoses gedurende de laatste
eeuw. Zij menen geen duidelijke aanwijzingen te kunnen vinden
omtrent de toename van het aantal psychosen gedurende deze
periode, behoudens die geestesziekten, die een gevolg zijn van de
toename der categorie der hogere leeftijden. Zelfs meende Dayton
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een zekere afname te zien in de periode tussen de wereldoorlogen.
Malzberg besluit op grond van zijn onderzoek in New York tot
een toename.

Gezien de bovengenoemde onzekerheden moet men al deze onder-
zoeken met de nodige reserves bezien.
Door Horney b.v. zijn de bijzondere stresssituaties van ons huidige
maatschappelijk leven naar voren gebracht, maar neemt men de
moeite zich eens te verdiepen in vroegere tijden, dan schijnt de
psychische belasting toen nog veel hoger te zijn geweest door
hongersnoden, oorlogen, stormrampen pestilentiën e.d., waarbij
in één jaar tijds in een bepaald gebied soms 1/4 van de mensen
afstierf. Behartenswaardige beschouwingen kan men hierover vin-
den in de studie van Romijn over „Welvaart en Gezondheid",
waarin men tevens op de hoogte wordt gesteld van enkele psy-
chische epidemieën van die tijden.

Hetzelfde voorbehoud als t.a.v. deze meer historische beschou-
wingen, geldt voor de studies over het aantal psychische stoor-
nissen dat op een gegeven moment in een bepaalde doorsnee
van de'bevolking voorkomt. Rennie constateerde in 1957 dat bij de
screening van een representatieve steekproef van over de 100.000
personen ca. 24 °/o leed aan min of meer ernstige psychische stoor-
nissen. Passamanick in Baltimore kwam tot de conclusie bij een
onderzoek door medici uitgevoerd naar de doorsnee stadsbevolking,
dat afgezien van „personality disorders" het voorkomen van
geestelijke afwijkingen iets onder de 10 O/o lag.

Belangwekkend zijn ook enkele Scandinavische studies van een
meer afgesloten gebied, nl. Bornholm en een dorp in het Noorden
van Noorwegen. Fremming (1947) vond, dat 12 °/o van de be-
volking van Bornholm duidelijk aanwijsbare afwijkingen heeft
gehad of nog heeft en Bremer ontdekte in het Noorse dorpje
22 °/o psychische afwijkingen (1951).
Essen-Muller gaf voor zijn onderzoek van enkele Zweedse ge-
bieden verschillende cijfers op. De evidente pathologische geval-
len bedroegen 8.1 en 8.7 resp. voor mannen en vrouwen. Rekende
men daar ook de waarschijnlijk pathologische gevallen bij, dan
kwam het cijfer op 24. resp. 32.67; telde men hier tenslotte nog
de gevallen bij op, waarbij een diagnose van abnormaliteit niet
uitgesloten was, maar niet waarschijnlijk, dan was het eindcijfer
resp. 51.4 en 58.3 O/o.
Hier vraagt men zich werkelijk af waar men de grens heeft be-
reikt van gezonde mensen met gewone levensconflicten, waartoe
men voor een groot deel ook de opvallende angsten kan rekenen,
die Rennie bij 75 0/0 van de mensen betrokken bij het onderzoek
in New York, vond.
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Tenslotte moge ik nog verwijzen naar de bekende studies van
Fraser in Engeland, die afgezien van andere psychische afwij-
kingen in een tijdsbestek van een half jaar bij 10 0/0 van de
industriearbeiders ernstige neurotische stoornissen vond en bij
20 0/0 wat hij noemt: „minor form of neuroses". Men leze hierbij
de beschouwingen van de Groot over het arbeidsverzuim van
de Nederlandse fabrieksarbeiders door neurosen en de invoering
van zijn begrip „sociosen".

Het eindcijfer dat de onderzoeker verkrijgt is mede zeer af-
hankelijk van het feit in hoeverre men bepaalde vormen b.v.
van misbruik van alcohol, criminaliteit en verminderde intelli-
gentie tot de pathologie wil rekenen.

Tegen de achtergrond van al deze onzekerheden is het een hache-
lijke onderneming om dieper in te gaan op het vraagstuk dat
ons in het bijzonder bezighoudt, nl. de ecologie van de geestes-
zieken, d.w.z. de ruimtelijke verdeling, vervolgens het voor-
komen van de psychische afwijkingen over de verschillende be-
volkingsklassen, de zg. stratificatie der geestesziekten.
Beide vraagstukken kunnen voor een deel samengaan: immers
men kan in bepaalde regionale gebieden van stad en land een
overwegende concentratie hebben van bepaalde bevolkingsklassen.

Deze vraagstukken hebben naast het onderzoek van het verband
tussen cultuur en geestesziekte en de sociale psychiatrie van
kleinere groepen zoals gezin en bedrijf, wel de stijgende aandacht.

We zullen hier kort samengevat enkele Scandinavische, Engelse
en Amerikaanse studies noemen, die voor ons onderwerp van
belang zijn.

Alvorens dit nader uit te werken echter nog een enkel epidemio-
logisch en sociologisch begrip om misverstanden te voorkomen.
De epidemiologie is naast de klinische en experimentele benade-
ring één van de takken van medische wetenschap om het ver-
schijnsel van de ziekte te bestuderen en te behandelen. Daartoe
worden aard en frekwentie van een bepaalde ziekte bij een
bepaalde bevolking gedurende een bepaalde tijd nagegaan en
concludeert men tot een bepaalde graad van ernst in het voor-
komen van deze ziekte.

Men heeft daarbij (Hollingshead) qua voorkomen en frekwentie
met een viertal mogelijkheden te maken:
1) ziekte, reeds bestaande voor de te bestuderen periode en na
afsluiting van deze periode nog voortdurend;
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2) ziekte, beginnend voor dit tijdsinterval en eindigend ge-
durende deze tijd;
3) ziekte beginnend gedurende het interval en nog bestaande
aan het einde van de periode;
4) ziekte beginnend en eindigend tijdens de onderzoekings-
periode.

Deze vier groepen vormen tezamen het aantal zieken in een
observatie- en studieperiode in een bepaalde bevolking.
Men kan deze periode langer of korter nemen (van een dag tot
een jaar en langer). Men noemt dit in de Anglo Amerikaanse
literatuur de „prevalence".
Wil men alleen de nieuwe gevallen die ontstaan in een bepaalde
periode bestuderen, dan noemt men dit „incidence". De „preva-
lence" gaat dus meer de uitbreiding van de aandoening na, af-
gezien van de tijdsduur, „incidence" bestudeert wijze waarop en
frekwentie waarin tot nu toe gezonde mensen ziek worden.

Tenslotte kan men in de epidemiologie nog het begrip morbidi-
teitsrisico onderscheiden, waarbij men het risico nagaat, dat
iemand in een bepaalde periode, b.v. een jaar (annual risk), loopt
om een bepaalde ziekte te krijgen of het risico, dat hij dien-
omtrent gedurende zijn gehele leven kan lopen (total risk).
Het spreekt vanzelf, dat men tot grote verwarringen komt, als
men niet zuiver omschrijft welke vorm van morbiditeit men
bestudeerd heeft.
Chronische ziekten zullen een grotere „prevalence" geven; korte
infectieziekten een grotere „incidence".
Het bleek b.v. dat by negers in bepaalde staten in vergelijking
tot blanken de nieuwe opnamen in frekwentie minder waren,
maar dat de negers, eenmaal opgenomen, veel langer verpleegd
worden. In een zeker tijdsverloop was de incidence dus kleiner,
maar de prevalence veel groter dan bij blanken. Men krijgt dus
bij een verschillend uitgangspunt een geheel ander morbidi-
teitscijfer.

Inghe heeft de verschillende morbiditeitsbegrippen duidelijk uit-
gewerkt in zijn „Mental and physical illness among paupers in
Stockholm" — een studie, waarop we aanstonds terugkomen.

Tenslotte mogen we naast de epidemiologische kwestie van de
morbiditeit nog de aandacht vestigen op het sociologische pro-
bleem van de stratificatie, dat voor de studie over het voor-
komen van geestesziekten bij verschillende klassen van het
grootste gewicht is. Kortheidshalve mogen we hier echter ver-
wijzen naar het „stratificatienummer" van de Sociologische Gids
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van juni 1955 en het zo juist uitgekomen werk van het Isonsvo:
„Sociale stijging en daling in Nederland". In beide geschriften
zijn uitgebreide literatuuraanwijzingen aanwezig. Voor ons eigen
onderzoek hebben we voornamelijk op utiliteitsgronden voor-
lopig gebruik gemaakt van de beroepsprestige-klassificatie-scala
in dit laatste boekwerk genoemd, hoewel wij ten dele wel ge-
voelig zijn voor de kritiek die hierop wordt geleverd.

Men kan praktisch in alle beschavingen en kultuurkringen in de
gemeenschap een zekere sociale differentiatie zien, die veelal ge-
paard gaat met een hierarchische stratificatie. Het hangt van het
uitgangspunt af of men dit ziet als een gewenst goed of een
noodzakelijk kwaad, als een door God gewilde orde of als een
conseqsentie van de menselijke onvolmaaktheid. Misschien heeft
dit uitgangspunt, dat in een bepaalde maatschappij kan over-
heersen, al zijn sociaal psychologische en zelfs zijn sociaal-
psychiatrische consequenties.
Er is dus een differentiering in functies en rollen, die organisa-
torisch voor de instandhouding van een gecompliceerde maat-
schappij in ieder geval onontkoombaar is. Deze differentiering
kan allerlei gevolgen hebben, o.a. van sociaal-economische aard
door de verschillende beloningen van verschillende functies en
prestaties. Het hangt van de culturele waarde-standaards en nor-
men af, welke functies en rollen het meest gewaardeerd en in
verband daarmee eventueel financieel of anderszins gehonoreerd
worden. Deze differentiatie kan zijn sociale en economische na-
werking hebben in volgende generaties als een bepaald geslacht
eenmaal in een bepaalde „laag" is ondergebracht, ook zonder
dat dit direct op prestatie en functie berust.
Deze sociale differentiering kan ook zijn sociaal-psychologische
consequenties hebben in aanzien, respect, macht, prestige etc.

De grenzen tussen deze sociale lagen kunnen scherp en gesloten
zijn, zoals in het kaste-systeem, waarbij niet of nauwelijks een
persoonlijk interstratificair verkeer mogelijk is, geen huwelijk
buiten de kaste tot stand mag komen; deze grens kan ook wijd
open zijn met een sterke stijgende en dalende mobiliteit tussen
de verschillende klassen.
De stratificatie kan heel breed zijn met veel klassen en subklas-
sen en ook smal met enkele duidelijke lagen.

De stratificatie kan op verschillende wijze irradieren over ver-
schillende levensgebieden van de betrokken leden. Het kan al
of niet in meerdere of mindere mate zijn invloed uitoefenen op
opvoedings- en trainingspatronen, of leefgewoonten, waarde-
stelsels of recreatiebehoeften, op de visie die de differentiële
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groepen op elkaar hebben, op het ontstaan van duidelijk min of
meer afgesloten subculturen binnen het kader van het algemene
sociaal-culturele patroon e.d.
Het spreekt vanzelf, dat dit alles sociaal-psychologisch en psy-
chisch-hygiënisch gezien niet irrelevant is. De sociale stress, die
eventueel gepaard zou kunnen gaan met het deelhebben aan ver-
schillende stratificatie-lagen, hangt hier ten nauwste mee samen.
We hebben niet de indruk, dat bovengenoemde facetten bij de
studies over bevolkingsgroep en bevolkingsklasse in verband met
geestesziekte, alle voldoende doordacht zijn. Agrariër zijn in het
ene land kan geheel iets anders betekenen dan in een ander land.
Deelgenoot zijn van de burgerlijke middenklasse is in de ene
sociale structuur een stress, in de andere een voorrecht. Al deze
deelfacetten, met inachtneming ook van de totale structuur van
een bepaald maatschappelijk bestel moet men bij zijn studie
verdisconteren.

Gaan we nu nader in op enkele onderzoeken, dan zijn het vooral
Duncan en Faris geweest, die in de dertiger jaren de ecologische
studie geïnitieerd hebben. Zij berekenden het aantal geestesziekten
dat voorkwam in de verschillende wijken van Chicago, in na-
volging van Shaw die dit reeds had gedaan t.a.v. de delinquentie.
Ze gingen gedurende enkele jaarlijkse perioden de eerste opnamen
na in alle naburige psychiatrische inrichtingen en hun ruimtelijke
verdeling over de stad en vonden wat de assyleringscoëfficient
betreft (opname per 100.000 inwoners) een bijna concentrische
afname vanaf het midden van de city naar de peripherie toe.
Er bestaat in deze een paralellisme met andere verschijnselen,
zoals de criminaliteit.

Zij maken verschillende veronderstellingen t.a.v. de oorzaken
van dit verschijnsel. Het zou kunnen zijn dat men in de lagere
inkomensklassen, die in het centrum wonen sneller tot een hospi-
talisering overgaat dan in de hogere klassen, die toenemen naar
de peripherie toe. Het zou ook een statistische fout kunnen zijn
doordat er gedurende verschillende perioden van het jaar
migratie-bewegingen plaats hebben in een bepaalde richting,
waardoor men tot een verkeerde becijfering komt.
Men kan ook tot de hypothese komen — en deze doet nog veel
opgeld — dat persoonlijkheden met karakterafwijkingen of prae-
psychotische of psychotische individuen naar de lagere klassen
of het centrum afzakken en tenslotte van daaruit opgenomen
worden.
Ook zou men, vooral in Amerika, de theorie kunnen huldigen,
dat bepaalde categorieën van immigranten of negers hier terecht
komen, zodat ras en afkomst een rol spelen. Deze theorie zou
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versterkt worden als het waar is, zoals wel eens beweerd wordt,
dat vooral labiele figuren geneigd zijn te emigreren. Dit is echter
geheel onzeker.

Een complicerende omstandigheid is nog, dat de verdeling der
verschillende psychoses niet parallel gaat, maar dat er een on-
gelijkmatige distributie bestaat.
Evenals het totale aantal geestesgestoorden is de schizophrenie
zeer sterk geconcentreerd op het stadsmidden, evenals de alcohol-
psychosen en de dementiaparalytica, met name in de immigran-
tensloppen en de buurten met zwerverslogementen.
De manisch depressieve psychose is niet geconcentreerd, maar on-
geveer gelijkelijk verdeeld met een neiging naar de periphere
wijken. Arteriosclerose en senile psychosen volgen de schizo-
phrenie.

Zij vonden ook nog een differentiële spreiding in de soorten van
schizophrenie. De paranoide vorm werd voornamelijk gevonden
in de zwerversbuurten, de katatone vormen vooral in de immi-
grantensloppen. De hebephrenie was meer gelijk over het cen-
trum verdeeld met een neiging tot paralellisme met de paranoide
gevallen.

Owen meende dat gezien de uiteenlopende interpersonale relaties
in de verschillende wijken schizophrenen op sneller of minder
snelle wijze als abnormaal worden uitgestoten, terwijl dit met
de affectief psychosen niet zo different zou verlopen.
Ook is geopperd, dat de frustraties in de slumbuurten eerder en
heviger het ontstaan van schizophrene stoornissen in de hand
zouden kunnen werken.

Schroeder komt voor negen andere Amerikaanse steden (o.a.
Kansas City, St. Louis, Milwaukee) in grote lijnen tot dezelfde
conclusies. Hare kon de gegevens van Faris en Dunham voor
Bristol bevestigen. Hij vond echter dat het meer klopte voor
mannelijke dan voor vrouwelijke schizophrenen en in mindere
mate voor de psychosen bij bejaarden. In de Staat Texas werd
echter een minder regulaire differentiatie gevonden.

Sainsbury constateerde een verschillende distributie van de
suicide over Londense wijken gedurende vele decenniën. Hij
legt niet in de eerste plaats de relatie naar de laagste bevolkings-
klasse als zodanig, maar naar de sociale isolatie. Er was een ver-
hoogd voorkomen van suicide bij alleenstaanden in logementen
etc. een sterke horizontale mobiliteit (turnover van bevolking,
migratie) en correlatie met scheidingen en onwettige geboorten.
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Lilli Stein heeft nog onlangs een gedetailleerde studie gemaakt
van Oost en West Londen. Zoals bekend komen in Oost Londen
meer „lagere" bevolkingsklassen voor, in West Londen de hogere
lagen. Zij ging eveneens de opnames na gedurende een tweetal
jaren (1954 en 1955) en vergeleek de verschillen bij de schizo-
phrene en manisch-depressieve reacties en de psychoneurosen en
ouderdomspsychosen in de verschillende buurten en wijken. Het
bleek echter tegen de verwachting in dat meer gevallen uit West
Londen opgenomen werden dan uit Oost Londen.
Voor vrouwen lag dit nog duidelijker dan voor mannen, zowel
voor schizophrenieën als manisch-depressieve psychosen. Bij de
psychoneurosen zag men hetzelfde beeld, uitgezonderd voor jonge
mannen van 15-30 jaar. Bij de seniele psychosen overwoog
Oost Londen een weinig en kwamen meer vrouwen dan
mannen voor.
In beide wijken bleek wel een toename der opnamen in de lagere
bevolkingsklassen, maar deze was sterker in West dan in Oost
Londen, met zijn in het algemeen lagere bevolkingsklassen. Het
bleek tevens dat men — en dit is belangrijk — een bepaalde
bevolkingslaag niet geabstraheerd moet zien van de rest,
maar dat de plaats en omstandigheden van deze klasse in het
totaal van de sociale omstandigheden van de buurt moeten worden
bekeken. De geestelijke gezondheid van de lagere klassen in een
betere buurt kan dus slechter zijn dan in een ongunstige buurt.
In West-Londen bleek, dat de bevolkingssamenstelling qua leef-
tijd en sexe veel ongunstiger lag. De bevolking was veel ouder,
er waren meer vrouwen, veel meer ongehuwden en gescheidenen,
terwijl de bevolking ook veel mobieler was en velen oorspronkelijk
van buiten Londen afkomstig waren (meer dan in Oost-Londen).
Het bleek, dat deze factoren van evenveel belang waren als de
lage bevolkingsstratificatie.

Sunier heeft geconstateerd bij een onderzoek van de Sociaal
Psychiatrische Dienst in Amsterdam, dat in bepaalde bevolkings-
groepen en ook in belangrijke mate geconcentreerd „clusters"
voorkomen van lichamelijke en geestelijke afwijkingen.

Uit zijn gegevens bleek, dat 30 0/0 van de probleemkinderen uit
gezinnen kwam, waarin eveneens tuberculose voorkwam, 50 °/o
van de gezinnen was met name bekend bij de B.L.O.-scholen,
15 0/o der gezinnen was ook bekend bij de alcoholbureaus, 38 °/o
bij de kinderpolitie, 14 °/o bij organisaties voor ongehuwde
moeders, terwijl van een belangrijk percentage der gezinnen ge-
zinsleden wegens ongevallen in ziekenhuizen opgenomen waren
geweest. In 80 °/o der gevallen was tenminste één der ouders
gestoord.
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Studies van eenzelfde gehalte van andere Psychiatrische Diensten
zullen hier zeer verhelderend kunnen werken.

Belangrijk zijn ook de onderzoekingen over het voorkomen van
psychische stoornissen in nieuwe stadswijken. Dit probleem eist
ook in Nederland bij de toekomstige stadssanaties een toenemende
belangstelling. In Engeland is gebleken, dat in dergelijke nieuwe
wijken een verhoogd aantal psychosen en neurosen voorkomt.
Martin e.a. vonden dat tijdens de eerste vijf jaren van zo'n
nieuwe buurt zowel de opname in psychiatrische inrichtingen als
het hulpzoeken bij klinieken, huisartsen en specialisten in ver-
gelijking met de gemiddelde bevolking meer voorkwam.

Tevens bleken bij een steekproefscreening meer nerveuze klach-
ten van allerlei aard naar voren te komen dan verwacht mocht
worden op grond van andere dergelijke onderzoekingen in de
gemiddelde bevolking. Waarschijnlijk hebben dislocatie en assimi-
latie-processen toch een grotere betekenis dan men meent.
De interpersonale verhoudingen met familie, buren, vrienden,
recreatieve mogelijkheden e.d. zijn alle gewijzigd, waardoor een
gevoel van sociale isolatie kan optreden.
Er is in de nieuwe wijken ook een verhoogde jeugddelinquentie
en een verhoogd 'bezoek aan M.O.B.s geconstateerd. Men kreeg
echter de indruk, dat bij kinderen een snellere aanpassing tot
stand kwam dan bij ouderen. De vermeerdering was niet te ver-
klaren uit het feit, dat wellicht mensen met medische urgentie-
verklaringen in de nieuwe wijk waren opgenomen.

De vraag blijft echter of de nieuwe bewoners niet oorspronkelijk
uit wijken kwamen, waar reeds een verhoogd aantal psychische
moeilijkheden aanwezig waren. Ook is het mogelijk, dat de com-
binatie en selectie van gevallen uit oogpunt van geestelijke ge-
zondheidszorg onverantwoord is geweest, waardoor sociale frictie-
verschijnselen gingen optreden, die psychische moeilijkheden
deden ontstaan of verergeren. Dit is ook gebleken bij sanerings-
plannen en vorming van nieuwe wijken in Nederland.

Een te ongesystematiseerde plaatsing van gezinnen, een te grote
discrepantie tussen gezinsniveaus, een verkeerde kwantitatieve
samenstelling van meer aangepaste en ernstige probleemgezinnen
kan grote moeilijkheden geven, zelfs in die mate, dat bepaalde
gezinnen weer verwijderd moeten worden, eventueel naar de
oude stadsgedeelten. Iets dergelijks heeft men b.v. in Stockholm
ervaren.
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Het is wel duidelijk, dat de stichting van nieuwe stadswijken
psychisch hygiënisch grote betekenis heeft.
Helaas heeft deze aangelegenheid tot nu toe voor een groot deel
louter in handen gelegen van technici en stadsplanologen en heeft
een onvoldoende sociale en psychisch-hygiënische begeleiding
plaats gehad, waarvan we nu reeds de wrange vruchten plukken.
Zoals onlangs op een congres in Hilversum over de huisvesting
gebleken is, zijn de medici uit deze sector veel te veel terug-
gedrongen, waardoor schade kan ontstaan voor de (geestelijke)
volksgezondheid.
Men zie o.m. de publicaties hierover in het Tijdschrift voor
Maatsch. Werk over de wijk Morgenstond in Den Haag, een
publicatie over de nieuwe stadswijk van een werkgroep onder
leiding van Prof. Groenman en het boekje van Milikowski „Van
woningnood tot sociale sanering".

Het spreekt vanzelf, dat niet alleen psychische stoornissen, maar
ook lichamelijke ziekten als t.b.c. en b.v. de zuigelingensterfte,
die veelal gezien worden als maatstaf van de gezondheid, ecolo-
gisch gedifferentieerd zijn.

Het blijkt b.v. uit de statistiek van Amsterdam (1953) en uit de
publicatie van Meerdinck in het Tijdschrift v. Sociale Genees-
kunde van oktober 1958, dat de zuigelingensterfte door endo-
gene oorzaken in wijken met afdalende welstand toeneemt.

Behalve binnen het kader der stedelijke agglomeraten kan men
natuurlijk ook nog onderscheid maken tussen de agrarische en
de stedelijke bevolking. Marshall vond b.v. dat het aantal op-
genomen psychotici in agrarische gebieden twee- tot driemaal zo
groot was als in de steden.

In ons land zijn de voorhanden cijfers over de ecologische sprei-
ding van geesteszieken gering. Slechts Kraus heeft hieraan in
zijn proefschrift een studie gewijd, gedeeltelijk naar gegevens van
Van Schuurman Stekhoven. Merkwaardig is, dat Kraus niet ex-
pliciet de aandacht vestigt op de sociale opbouw en stratificatie
van de bevolking.
Hij is wel van mening, dat de leeftijdsopbouw van de verschil-
lende bevolkingsgroepen in de verschillende gebieden enige —
zij het kleine — betekenis heeft, die echter geenszins de sterke
differentiaties tussen de provincies kan verklaren. Ook de ver-
schillende verplegingsduur zou enige betekenis kunnen hebben,
maar dit is onzeker.

Bezien wij de asyleringscoëfficient in de loop van circa 100 jaar,
dan blijkt deze ongeveer verzevenvoudigd te zijn van 0.4—
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2.7 0/00 . Bij de ecologische distributie (bij een vergelijking van
1924 en 1953) is het meest opvallend dat in de volgorde van
toenemende asylering Limburg van de 2e naar de 6e is verscho-
ven en Groningen van de 5e naar de 10e plaats, terwijl van
Utrecht de asylering is afgenomen van de 9e naar de 5e plaats.
Het zou belangwekkend zijn deze verschillen nader te analyseren;
hiervoor ontbreken echter de gegevens.
Evenals in 1924 neemt de asyleringscoëfficient nog toe bij een
toenemende grootte van de gemeenten, maar bij gemeenten boven
de 50.000 inwoners is de sprong omhoog groter dan vroeger,
terwijl in 1953 de coëfficient bij gemeenten met minder dan
2000 inwoners even groot is als in 1924 bij gemeenten met
25.000-50.000 inwoners.

Het sociaal-hygiënische peil kan dus van invloed zijn: bij een
laag sociaal-hygiënisch peil en een lage welvaart kan ook de
asylering laag zijn (Drenthe 1933), terwijl men voor de tuber-
culose juist het omgekeerde kan hebben.
Wellicht geldt dit vooral voor het platteland. Voor de krot-
buurten in de steden zou dit verband tussen lage asylering en
een laag sociaal hygiënisch peil niet gelden. Men kan zich echter
indenken, dat deze verhoudingen bij een algemeen verhoogd
sociaal-hygiënisch peil nivelleren.
Merkwaardig is, dat er wel een duidelijk evenredig parallelisme
bestaat tussen het intelligentie-rendement (dus niet de werkelijke
potenties van het intellect), de sociale welvaart en het sociaal
hygiënisch peil. Bij de testresultaten van het leger — hoe voor-
zichtig men die overigens ook moet behandelen — blijkt een op-
vallende overeenstemming te bestaan tussen de gebieden met het
laagste intelligentierendement en de zg. sociale ontwikkelings-
gebieden en streken van bijzondere maatschappelijk-structurele
aard, die in Nederland sociaal-economisch het zwakst zijn. Een
aanwijzing dat er tussen bepaalde facetten van de persoonlijk-
heidsstructuur (i.c. het intelligentieniveau) en de sociaal-culturele
constellatie wel degelijk verbanden bestaan.

Wil men tot een behoorlijke planning op geestelijk hygiënisch en
medisch psychiatrisch gebied komen, vooral ook in regionaal ver-
band, waarbij ook de coordinatie en integratie van Sociaal Psychi-
atrische Diensten en Psychiatrische Inrichtingen van belang is,
dan is het van gewicht na te gaan hoe de ecologische distributie
van de opgenomen of polikliniek patienten is, tot welk gebied
zich de invloed van een inrichting uitstrekt, hoeveel de totale op-
name in een bepaald gebied is, van welke aard de patienten zijn,
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hoe de opnamen van verschillende inrichtingen in een zelfde ge-
bied zich verhouden e.d. Daardoor krijgt men eveneens een in-
zicht in de verhouding tussen de regionale psychiatrische „behoef-
ten" en de psychiatrisch-therapeutische middelen en voorzieningen
die er aanwezig zijn.

Als voorbeeld hebben wij enige voor- en naoorlogse cijfers van
de Groninger Psychiatrische Kliniek bestudeerd om de betekenis
hiervan voor de drie Noordelijke provincies na te gaan. Deze
cijfers zouden pas werkelijk waarde krijgen als ze vergeleken
werden met andere inrichtingen in de Noordelijke provincies, het
aantal afwijzingen, de doorstroming e.d. De cijfers dienen slechts
ter stimulering van gezamenlijk onderzoek.

Bezien wij dan voor zover mogelijk de opnames van 1937-1938
en 1956-1957, dan blijkt uit de tabel, dat de betekenis van de
Groninger Psychiatrische Kliniek wat de opnamen betreft buiten
de stad Groningen kwantitatief betrekkelijk gering is, in ver-
gelijking tot het totale aantal geasyleerde geesteszieken per pro-
vincie (Groningen ca. 740, Friesland ca. 870, Drenthe ca. 290).
De voornaamste opname-gebieden buiten de stad Groningen zijn
het noord-Groningse landbouwgebied, in mindere mate het veen-
gebied, en het Z.O. Friese zandgebied, hoewel voor de oorlog
belangrijker dan na de oorlog. Voor de oorlog zijn de Drentse
zandgronden nogal gewichtig, na de oorlog is de opname ge-
lijkelijk over de provincie verdeeld, afgezien van het noord-
Drentse weidegebied, waarin weinig opnamen voorkomen.

Het grootste gedeelte van de Friese patienten blijft in Franeker
of gaat naar Drentse KZ-inrichtingen. Het grootste deel van de
Groningse patienten gaat eveneens naar de Drentse inrichtingen
(Zuidlaren, Assen, Beilen) en in mindere mate naar Gelderland.
De Drentse gevallen zelf gaan in ongeveer gelijke mate naar
Drenthe en Gelderland.

Aantal opgenomen patienten in de provincie Groningen, verdeeld
naar de gebieden, waaruit ze afkomstig zijn:

Gebied 1937-1938 1956-1957

N. Gr. Bouwgr. 32 32
Gr. Veen 26 22
Gr. Weidegebied 11 7
Stad Groningen 70 56
Onbekend 3

139	 120
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Aantal opgenomen patienten in de provincie Friesland, verdeeld
naar de gebieden, waaruit ze afkomstig zijn:

Gebied 1937-1938 1956-1957
Fr. Zandgr. 23 12
Fr. Weidegr. 2 2
N. Fr. Bouwgr. 11 3
Waddeneil. 1
Leeuwarden 2 2
onbekend 1

39 20

Aantal opgenomen patienten uit de provincie Drenthe, verdeeld
naar de gebieden, waaruit ze afkomstig zijn:

Gebied 1937-1938 1956-1957

N. Drentse weidegr. 1 1
Dr. Veen 10 9
Dr. Zandgrond 25 10
Dr. Randgebieden 8 11

44 31

Gaan we nu nog kort in op het verband tussen sociale bevolkings-
laag en psychische stoornissen dan zijn het vooral twee publicaties
die onze aandacht vragen, nl. die van Hollinghead en Redlich
van de Yale University en die van Inghe uit Stockholm.

Hollinghead en Redlich verzamelden materiaal uit de bevolking
van New Haven. We hebben het gevoel, dat ze qua „casefinding"
zeer verantwoord te werk zijn gegaan. Ze hebben alle gevallen
gedurende een bepaalde periode verzameld, die waar dan ook
als psychisch gestoord waren gemeld bij de Staatsinrichtingen,
de particuliere inrichtingen, de specialisten, huisartsen en andere
medisch-psychiatrische instanties, poliklinieken e.d. Zorgvuldig
hebben ze met een team van psychiaters, sociologen en andere
medici het materiaal onderzocht. Ze hebben de gegevens diag-
nostisch trachten te schiften volgens de „Veterans-administration
diagnostic classification". Daarnaast hebben ze nauwkeurig een
vergelijkend controlemateriaal van niet gemelde individuen ver-
zameld om een goed inzicht te krijgen in de gemiddelde bevol-
king. De definitie van de klassestatus gebeurde met een punten-
schaal waarop beroep, schoolopleiding en woonplaats in bepaalde
wijk als determinerende factor werden genomen.
Er wordt een uitvoerige beschrijving van de sociale, culturele en
economische aspecten van deze klassen gegeven.
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In de eerste plaats bleek hun, dat de verwijzing van de patienten
naar de behandelende instantie zeer uiteenloopt. In de hogere
klassen verliep dit veel meer via de medicus of de familie, in
de lagere klassen via sociale diensten, de politie of justitie.
Het hangt volgens hen van vele factoren af of abnormaal gedrag
als psychiatrische stoornis wordt geinterpreteerd, o.a. van de
tolerantiegraad van de omgeving, de gevoeligheid van de groep
voor pathologische componenten in het gedrag, de houding van
verantwoordelijke personen en instanties tot de psychiatrie en
de klassepositie, die de patient in de maatschappij inneemt.
Vervolgens blijkt hun dat er in de drie bovenste bevolkingslagen
een duidelijk minder aantal psychische gestoorden voorkomt en
in de twee laagste bevolkingsgroepen een beduidend groter aantal
in verhouding tot de gemiddelde klassepercentages in de totale
bevolking. Hoe lager de klasse, hoe relatief meer patienten, vooral
de laagste klasse heeft een extravagant hoog cijfer van gestoorden.

Ook de verdeling der verschillende stoornissen over de bevol-
kingsgroepen loopt uiteen. Relatief lijken er in de hoogste klassen
meer klassieke neurosen voor te komen, in de laagste klassen
meer psychosen. Het aantal schizophrenieën in klasse V springt
opvallend in het oog, terwijl de aard van de neurosen eveneens met
de klassen variëren. Depressieve neurotische reacties komen b.v.
meer voor in klasse I en II, antisociale reacties van neurotische
aard in klasse V.

De schrijvers vergelijken hun resultaten met die van Lemkau e.a.
die het totale voorkomen van alle geestesstoornissen, dus niet al-
leen de gemelde gevallen van psychosen nagingen in Baltimore.
Het verschil in uitkomsten is niet zo groot als men zou verwach-
ten. Integendeel zij vonden nog hogere cijfers dan Lemkau c.s.
Lewis meent, dat de kwantitatieve resultaten over het voorkomen
van geestelyke stoornissen voor een groot deel afhangen van de
intensiteit van het onderzoek, de methoden en maatstaven van
het diagnostisch interview en van de vraag of de onderzoekers
medici, psychiaters of anders geschoolden zijn.

Hollinghead en Redlich onderzochten ook de bezinkingstheorie,
waarbij verondersteld wordt, dat de gepredisponeerde, prae-
morbide of prae-psychotische persoonlijkheden afzakken naar de
zelfkant van de maatschappij.
Het bleek hun echter, dat velen die opgenomen werden, juist in
een sociale stijgingsperiode verkeerden en dat deze stijging dui-
delijker was bij hen dan bij hun broers en zusters.
Waarschijnlijk moet men hier niet alleen een vergelijking maken
met hun afkomst maar ook met hun geaspireerde en geambieerde
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toekomstniveau. Juist de discrepantie tussen de realiteit en het
verlangde kan wellicht desintegrerend werken.

Tenslotte gaan ze na in hoeverre de medische aandoening op
zich zelf de vorm van therapie bepaalt of dat deze meer een
uitvloeisel is van de positie, status en klasse die de persoon in
de maatschappij heeft. Ze komen tot de conclusie, dat de sociale
positie waarin de patient verkeert wellicht nog belangrijker is
voor de therapie-indicatie dan de psychiatrische diagnose. Ook
de duur van de verpleging is bij de onderste bevolkingsklassen
oneindig veel langer dan voor patienten uit de hogere groepen.

Als voorbeeld moge hier volgen:

Percentage neurotische patienten in klinieken, onderscheiden naar
de toegepaste therapieën in verschillende bevolkingsklassen

Bevolkingsklasse

Psychiatrische behandeling II III IV V
Analytische psychotherapie 71.4 33.3 17.0 6.3
Directieve psychotherapie 28.6 45.9 65.9 59.3
Shock therapie 0.0 4.2 7.3 3.1
Sederende therapie 0.0 16.7 9.8 31.2

Waarschijnlijk wordt volgens deze auteurs mede minder verbale
therapie in de lagere bevolkingsgroepen toegepast omdat de psy-
chiater en de patient een zo verschillende sociaal-culturele achter-
grond hebben en dat ze elkaars bedoelingen en begrippen te
weinig verstaan en de lagere volksklassen minder geneigd zijn
tot reflexie.

De grote meerderheid der huidige publicaties bevestigt wel de op-
vattingen van Hollinghead dat er meer psychische stoornissen in
de lagere bevolkingsgroepen voorkomen, met name wat de schizo-
phrenieën betreft. Slechts Clausen en Kohn vonden in Hagerstown
deze uitkomsten niet; evenmin vond Essen-Miller wat de schizo-
phrenieën betreft een ongelijkmatige verdeling over de bevolking.

Inghe in Stockholm deed onlangs een uitgebreid onderzoek naar
armlastige paupers in Stockholm, zowel wat betreft hun psychi-
sche als lichamelijke stoornissen en vergeleek dit met een repre-
sentatieve controlegroep. Hij bewerkte het materiaal critisch en
methodisch, en kwam tot het resultaat, dat 20 °/o van de mannen
en 10 °/o van de vrouwen leed aan ernstige uitgesproken psycho-
sen, oligophrenie en organische cerebrale afwijkingen.
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Indien men daarbij de ernstige vormen van chronisch alcoholisme
voegt, dan steeg het percentage tot 35, respectievelijk 12 °/o.
Indien men ook de aanpassingsstoornissen bij karakterafwijkingen
toevoegt, komt men tot resp. 47 en 20 °/o. Voegde men de meer
reactieve verschijnselen eveneens toe, dan steeg het cijfer tot 71
en 54 °/o, terwijl tenslotte het eindpercentage 82 resp. 64 °/o be-
droeg als men ook de dementieverschijnselen van bejaarden er
bij op telde.
Bij het controle-materiaal waren de getallen resp. 41 en 27 °/o.

Waarschijnlijk moet men voor de laatste categorieën als normaal
hier meer een ideaal-typische gezondheidsstandaard en sociale
aanpassing aannemen dan een uitgesproken pathologie in
medische zin.
Desondanks zijn de cijfers toch frappant.
Daarnaast bleek Inghe, dat ook praktisch alle lichamelijke ziekten
meer bij de armlastige paupers voorkwamen dan bij de controle-
groep, met name de tuberculose, de hart- en vaatziekten en
het rheuma.

Vóór de bespreking van het eigen materiaal kan gezegd worden,
dat in Engeland bij de algemene registratie in de gezondheids-
statistiek gebleken is, dat de gezamenlijke psychosen in klasse V
ongeveer tweemaal zoveel voorkomen dan in de andere klassen
en dat dit voor de schizophrenieën tot 5 x kan stijgen.
Hare bevestigt in grote lijnen deze cijfers voor de schizophrenie.

Evenals de spreiding van de intelligentieniveaus in ecologische
zin is ook gebleken, dat er een nauw verband bestaat tussen
sociale klasse en intelligentierendement. We spreken ons ook hier
niet uit over de eventuele potentiële mogelijkheden van de intel-
ligentie. Deze mogelijkheden worden voor een belangrijk deel
verlaagd door de sociaal-economische en sociaal-culturele om-
standigheden, voor een ander deel door biologische facetten.

Bezien wij de opnamen in de Groninger Psychiatrische Kliniek
naar beroepsklassen volgens de Nederlandse beroepsprestige-
stratificatie dan blijkt het, dat voor de oorlog de hogere bevol-
kingsgroepen minder werden opgenomen, dat uit klasse IV na
de oorlog iets meer werd opgenomen, dat uit klasse V veel ster-
ker voor de oorlog werd opgenomen en klasse VI iets meer na
de oorlog. Gedeeltelijk is dit ontstaan doordat een zekere ver-
schuiving van de sociale stratificatie naar boven heeft plaats
gehad vooral tussen IV en V, gedeeltelijk wellicht door inciden-
tele oorzaken.
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Werden voor de oorlog verreweg het meest schizophrenen op-
genomen, na de oorlog waren dit veel meer neurosen. Voor de
andere psychosen bleven de percentages ongeveer gelijk.
Gedeeltelijk is dit duidelijk toe te schrijven aan veranderde in-
zichten, een voorzichtiger stellen van de diagnose schizophrenie
en een frekwenter stellen van de diagnose karakterneurose, waar
vroeger psychopathie werd gezegd.
Een dermate groot verschil als in de buitenlandse literatuur wordt
beschreven tussen de verschillende klassen komt bij de klinische
opnamen in Groningen niet tot uiting.

We zien na de oorlog wel een zekere nivellering optreden van
de verdelingsverschillen tussen de verschillende klassen in ver-
gelijking tot voor de oorlog, hetgeen men ook bij de lichamelijke
ziekten zou kunnen constateren. Naarmate de sociaal-economische
toestand gelijker wordt voor allen, kunnen bepaalde sociale pa-
tronen (maar zeker lang niet alle factoren), die wellicht ver-
antwoordelijk zijn voor verschillen, gladgestreken worden.

Het eigen materiaal is te klein om definitieve conclusies te trek-
ken. De opname wordt wel iets scheef getrokken doordat b.v.
relatief veel studenten worden opgenomen. Misschien bestaat de
mogelijkheid, dat patienten uit de klassen IV, V en VI sneller
direct naar een andere psychiatrische inrichting gaan. Helaas
waren er van de drie noordelijke provincies over de beroeps-
stratificaties alleen maar enkele beperkte gegevens uit Licht en
Kracht te Assen. Men kreeg niet direct de indruk, dat hier veel
meer geesteszieken uit de bevolkingsklassen IV en VI aanwezig
waren, maar het materiaal zou beter aangegeven moeten worden.

Percentages opgenomen patienten onderverdeeld naar klassen

gem.
bevolking

klasse gemiddelde
1936-1938

gemiddelde
1955-1957

3 0/0 I 2.15 4.7
9 II 3 7.5

20 III 9.85 14.7
34 IV 31.55 34.5
26 V 38.9 21.9

8 VI 6.2 8.7
onbekend 8.35 8

n = 463 n = 375
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Verdeling van de geestesstoornissen naar diagnosegroepen

1936-1938 1955-1957
diagnosegroep A 25.9 °/o 11.4 °/o

>1 	 B 20.9 °/o 18.9 °/o
51 	 C 17.9 °/o 14.9 °/o
1/ 	 D 9.9 °/o 17.3 °/o
35 	 E 15.9 °/o 24.8 °/o
53 	 F 9.5 °/o 9	 0/0

onbekend 3.7 °/o

Jaren 1936-1938 (totaal aantal opgenomen patienten 463)

Diagnosegroepen: A B C D E F
Klassen
I-II 8.6 °/o 7.2 - 2.3 4.1 6.6

III 11.2 °/o 13.4 6.7 11.6 8.2 8.8
IV 29.3 0/0 36 34.8 23.2 32.8 26.4

V-VI 38.7 °/o 37.1 52.9 58.1 43.8 42.2
onbekend 12.2 °/o 6.4 5.6 5.8 11.1 12

Jaren 1955-1957 (totaal aantal opgenomen patienten 375)

Diagnosegroepen:
Klassen

A B C D E

23.2 0/0 14 12.5 12.3 9.6 3
III 9.3 0/0 14 16 13.8 13.9 11.7
IV 39.5 0/0 40.8 28.5 24.6 35.4 35.2

V-VI 20.9 °/o 19.7 32.1 40 33.3 47.1
onbekend 7.1 °/o 11.5 10.9 9.3 7.8 3

A = schizophrenieën
B = manisch (en) depressieve psychosen
C = organische psychosen (dem. art. scler. senilis, paral. post-

traum, etc.)
D = andere psychosen (desintegratie-psychosen, psychogene psy-

chosen, sympt. psychosen etc.)
E = neurosen
F = epilepsie, debilitas en „psychopathiform syndroom".

Een dergelijk exemplarisch onderzoek, dat door ons werd inge-
steld, zou op bredere schaal moeten geschieden om diepergaand
het verband tussen bevolkingsstratificatie, andere sociale proces-
sen en de geestesziekten na te gaan, zowel regionaal als in his-
torisch perspectief. Hierdoor zal het mede mogelijk zijn verdere
psychisch-hygiënische en sociaal-curatieve maatregelen te nemen.
Eventuele ophopingen van geestesziekten kunnen aanwijzingen
geven in de richting van bepaalde causale samenhangen.
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Samenvattend kunnen wij mede in aansluiting aan Kraus o.a. de
volgende factoren noemen, die op de regionale (ecologische) ver-
schillen in de asylering en het voorkomen van geestesziekten van
invloed zijn.

le. de verschillende leeftijdsopbouw van de bevolking in ver-
schillende streken heeft enige invloed op het voorkomen en
de opname van psychisch gestoorden. Bij een in doorsnee
andere bevolking is de kans op geestesziekten (nog) groter);

2e. de verschillende duur van de verpleging in regionale in-
richtingen kan een rol spelen;

3e. de financiële omstandigheden: de verhouding tussen het
aantal zelf-betalers en gemeente-betalers; de mogelijkheden,
die ziekenfondsen en verzekeringen bieden; de financiële
druk, die door gemeenten e.d. wordt uitgeoefend;

4e. de nabijheid van de psychiatrische inrichting bevordert de
opname;

5e. bij een verhoogde bevolkingsconcentratie neemt de asy-
lering toe;

6e. het feit, dat meer instanties van medische en sociale aard
in een bepaald gebied aanwezig zijn kan naar twee kanten
werken: het kan de gevalssignalering vergemakkelijken en
daarmee de opname bevorderen, anderzijds kan door meer
preventief werk de opname worden tegengegaan;

7e. bij een verschillend voorkomen van geesteszieken in de
onderscheiden bevolkingslagen kan bij een regionaal ver-
schil in de sociale stratificatie van de bevolking ook de
asyleringscoëfficient uiteenlopen. Ditzelfde geldt ook als de
tolerantiegraad voor geesteszieken in de verschillende be-
volkingslagen niet gelijk is.

8e. het algemeen sociaal hygiënisch peil kan van invloed zijn
op de opname, zodat wellicht in een agrarisch gebied de
asylering wordt tegengegaan (Kraus) en in een stedelijk ge-
bied wordt bevorderd. Tevens kan hierbij de algemene
„primitiviteit" althans de geringere gecompliceerdheid van
de maatschappelijke structuur van belang zijn. Hoe ge-
compliceerder een samenlevingsvorm, hoe groter de kans
op opname;

9e. bij toenemende bevolkingsconcentratie neemt de asylering
toe; in kleinere gemeenten wordt de opname minder;
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10e. de asyleringscoëfficient kan beïnvloed worden door fac-
toren van wereldbeschouwelijke aard. Kraus was van oor-
deel, dat de R.K. sneller tot opname overgingen dan de
protestanten.

Aangaande de oorzaken van het verschijnsel, dat eventueel in de
onderste sociaal-economische bevolkingslagen, o.a. in de slop-
buurten, een verhoogd aantal geesteszieken voorkomt kan men
de volgende theorieën ontwikkelen:

le. Theorie van de asyleringscoëfficientie

Het voorkomen van meer geestesziekten in deze bevolkingslagen
is slechts schijnbaar. De verminderde accomodatie en tolerantie
in deze groepen geeft sneller moeilijkheden en noodzaak tot
asylering dan in andere bevolkingsgroepen.

Over deze tolerantiegraad wordt echter zeer verschillend ge-
oordeeld. En er is niet steeds een duidelijke evenredigheid tussen
accomodatie en de aandrang b.v. van een gezin tot opname van
de patient.

2e. De bezinkingstheorie

Hierbij wordt verondersteld, dat praemorbide figuren of patien-
ten met beginnende verschijnselen sociaal afzakken, als ze in hun
eigen (hogere) bevolkingslaag uit de toon vallen. Als ernstige
patienten moeten worden opgenomen, verkeren zij reeds aan de
zelfkant van de maatschappij.

Hiertegen pleit echter het onderzoek van Hollingshead over de
stijgende sociale mobiliteit van geesteszieken.

3e. De theorie van de „biologische" minderwaardigheid

Aan de zelfkant van de maatschappij zijn de z.g. „biologische
minusvarianten" geconcentreerd, die als zodanig erfelijk belast
zijn met geestelijke afwijkingen of tekortkomingen. Deze zijn
misschien in de loop der eeuwen uitgeschift en naar beneden
gezakt.
We moeten echter vaststellen, dat het stigma van de zg. biolo-
gische minusvariant voor een belangrijk deel mede sociologisch
bepaald is. In een tijd waarin men veel waarde hecht aan intel-
lectuele vaardigheid en technisch kunnen zal men spoedig ge-
neigd zijn tot een depreciatie van intellectueel andersbegaafden.
In een expansieve, competitieve, dynamische maatschappij zullen
gevoelige, introverte, minder expansieve figuren sneller als min-

23



derwaardig worden bestempeld, zodat juist daardoor patholo-
gische complicaties kunnen optreden.

4e. De theorie van de sociale stress

a) economische stress met armoede, materiële verwaarlozing,
slechte voeding en huisvesting, kan in bepaalde gevallen vi-
cieuze cirkels in gang zetten en houden die tot psychische
stoornissen voeren;

b) reacties van bepaalde sociale groepen kunnen stigmatiserend
op andere groepen inwerken, vooral als deze vormen van
maatschappelijk leven vertonen, die niet direct geaccepteerd
worden. Sociale varianten kunnen dan tot pathologische af-
wijkingen worden door de invloed van de machthebbende
instanties. (zie de „verwijzingspolitiek" genoemd bij Hollings-
head, waarbij een groot deel van degenen, die in bevolkings-
klasse V moeilijkheden vertonen via Justitie bij de psychisch-
hygiënische instanties komen, nadat soms al veel onheil is
geschied);

c) door migratie ontstaan aanpassingsmoeilijkheden, waardoor
vereenzaming en isolatie kan optreden en tevens de sociale
afzakking in plaats van de sociale stijging in de hand wordt
gewerkt. Deze frustraties kunnen aanvankelijk labiliserend en
tenslotte pathogenetisch werken.

d) in gedesorganiseerde samenlevingsvormen, zoals slopbuurten
e.d. kunnen vooral gevoelige kinderen, die aanvankelijk nog
in de (soms primitieve) geborgenheid van een gezin leven,
extra de dupe worden (Dunham en Faris).

5e. De opvoedings- en trainingstheorie

In verschillende bevolkingslagen bestaan opvoedingsmethoden
van een dergelijke aard, dat zij bepaalde persoonlijkheids-
afwijkingen in de hand kunnen werken. In de onderste bevol-
kingslagen ontstaan daardoor voor de maatschappij niet tolerabele
vormen van aanpassingsstoornissen (acting out, zg. psychopathi-
sering e.d.) (Fr. Alexander, All. Davis, Havighurst, Macoby,
Sewell e.a.).

Naar aanleiding van verschillende bovengenoemde sociaal-
psychiatrische vraagstukken kan men zich afvragen of niet de
Sociaal-Psychiatrische Diensten aan al deze kwesties, o.a. van
ecologische aard en omtrent het verband tussen stratificatie en
geestesstoornis meer aandacht zouden moeten besteden. Moeten
zij niet veel meer deze epidemiologische en sociopathologische
verschijnselen 'bestuderen dan tot dusver is geschied, en op grond
daarvan meer komen tot een werkelijk preventieve en sociaal-
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curatieve taak t.a.v. talloze maatschappelijke processen, die de
psychische stoornissen in de hand werken.
In dit verband zou men zich er tevens op moeten bezinnen of de
arbeidsverdeling en coordinatie tussen de Sociaal Psychiatrische
Diensten en Psychiatrische Inrichtingen niet gewijzigd zou moeten
worden.

Dit zou o.a. kunnen betekenen, dat in nauwe samenwerking met
deze Psychiatrische Diensten de individuele nazorg — of mis-
schien nabehandeling — voor een langere of kortere overgangs-
periode, al naar gelang van het individuele geval, mede door de
inrichtingspsychiaters en/of hun medewerkers zou moeten geschie-
den. Men kan zich daarbij voorstellen, dat zij zitting houden op
de Psychiatrische Diensten of in samenwerking hiermee ook zo
mogelijk een bezoek brengen bij die patienten, waarvoor dit ge-
indiceerd is gedurende een zekere periode na het ontslag.
Tevens zou dit tot gevolg hebben, dat de sociale isolatie van ver-
schillende inrichtingen zou verminderen. De geneesheren zien dan
meer de sociale problematiek van de patienten ook na hun ont-
slag, hetgeen de sociaal-therapeutische benadering in de inrich-
tingen ten goede zou komen en tevens de indicatie tot ontslag en
opname zou kunnen verbeteren.

Vooral als eventueel bij de therapeutische benadering van de
patient de familie wordt ingeschakeld, althans een nauwere
samenwerking met het gezin plaats heeft, zou de gestichtsgenees-
heer ook veel meer het gezin in zijn totaliteit kunnen volgen.
Het zal daardoor tevens mogelijk zijn de methodiek van ver-
wijzing, overdracht en communicatie van de ene instantie naar
de andere te verdiepen. Deze kwestie verdient nog veel studie
en bezinning.

De Sociaal Psychiatrische Diensten zouden dan veel meer de fa-
cetten kunnen bezien van een constructieve, geestelijke gezond-
heidszorg mede naar aanleiding van de individuele gevallen die
zich voordoen. Zij kunnen dan intensief de plaats, positie en be-
tekenis van de inrichting vanuit sociaal-psychiatrisch oogpunt
bezien voor het gebied, waarvoor zij verantwoordelijk zijn en
niet alleen de individuele nazorgaspecten. Waarschijnlijk zal ook
een veel nauwere coordinatie nodig zijn met gevestigd zenuwarts
en huisarts om hen meer „minded" te maken voor de psychisch
hygiënische en sociaal psychiatrische facetten van hun werk-
zaamheden in een bepaald gebied.
Misschien zou er dan een betere planning mogelijk zijn van poli-
kinieken, day of night hospitals, aantal permanente inrichtings-
bedden, opname- en verwijzingspolitiek, differentiatie en een
meer effectieve preventie.
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VERANTWOORDING

De voordracht van collega D. Zuithoff was één van de voor-
drachten die werden gehouden op de Najaarsvergadering op 22
november 1958 in de Psychatrische Kliniek (Hoofd Prof. Dr. Mr.
P. A. H. Baan) van het Algemeen Provinciaal-, Stads- en Aca-
demisch Ziekenhuis te Groningen.

Op de agenda stonden bovendien nog de voordrachten van:

H. Blijham Psychogene factoren bij steriliteit
E. H. de Ruiter Over hypochondrie
P. E. Boeke De waarde van het archief

Deze lezingen verschijnen elders in druk of ze worden mogelijk
verwerkt in een dissertatie.

J. F.
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