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Systeem-theoretische optiek en
mentale overbelasting in de psychiatrie
door Th. B. Kraft

Inleiding
De vraag of de psychiatrie in zijn geheel zich in één systeem laat
persen, rijst duidelijk op wanneer we het boek doorlezen, waarin
Lit dit specialisme doorlicht volgens de door Bertalanffy ontwikkelde systeemtheorie. Zijn poging is belangrijk genoeg om er naar
mijn mening een kritisch commentaar aan te wijden. De psychiatrie
is momenteel een wat omstreden terrein met bovendien vooral naar
de maatschappij toe vage grenzen, dat van diverse modellen uit
bekeken kan worden en ook beoefend wordt. Een visie, die boven
deze modellen uitgaat, ze als het ware omvat, lijkt zeer gewenst. De
studie van Lit boeide mij daarom zo, omdat ik in mijn conceptie
van het belastingquotiënt en het draagkracht-draaglastmodel een
op meer uitgebreide schaal geldend principe meende te zien ten
aanzien van de ontstaanswijze van psychische c.q. psychiatrische
stoornissen. Het leek interessant beide visies eens kritisch te verkennen om aanrakingsvlakken te vinden. Meer zal het uiteraard
niet kunnen worden door de verschillende uitgangspunten en referentiekaders. In de loop der jaren heeft de psychiatrie vele visies
gekend. Freud's psychoanalytische conceptie was er één van. Deze
moest oorspronkelijk behalve het terrein der neuroses ook dat der
psychoses beslaan. Onlangs verscheen de dissertatie van Van Hasselt (1977) met zijn integratie-begrip. Zo kunnen we doorgaan.
Het is bij deze zaken als bij het kijken naar een kaleidoscoop. Het
zijn altijd dezelfde gekleurde stukjes glas, maar de manier waarop
ze zich rangschikken is steeds verschillend, terwijl toch impliciet
een harmonisch geheel gezien wordt.
Systeemtheoretische optiek
In het boek van Lit 'Nieuwe Psychiatrie' (een pretentieuze titel,
vermoedelijk ingegeven door de uitgever), wordt een visie ontwikkeld, die ontleend is aan de systeemtheorie van Bertalanffy (1966).
Deze ontdekte in de levende natuur stelsels van onderling afhanSchrijver is als psychiater verbonden aan de PAAZ van het Gemeente Ziekenhuis te Arnhem.
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kelijke en samenhangende elementen, die alle aan dezelfde wetmatigheden gehoorzaamden en die, zelf uit kleinere systemen opgebouwd, weer onderdeel waren van grotere systemen. Uiteraard
behoren levende organismes in alle orden van grootte hiertoe. Als
eigenschappen van deze systemen noemde Bertalanffy:
1. openheid, met de omgeving in wisselwerking staand;
2. ordening van de samenhangende elementen;
3. adaptieve stabilisatie: het streven naar herstel van een — beweeglijke — evenwichtstoestand, wanneer bepaalde krachten hun invloed uitoefenen op een systeem; de termen homeostase of
steady-state zijn hierop van toepassing;
4. adaptieve zelforganisatie: de eigenschap door wijzigingen (groei)
aan de inwendige en uitwendige omstandigheden te kunnen blijven functioneren als levend organisme;
5. een intrasysteem hiërarchie naast een intersysteem hiërarchie
(de mens als deel van een gezin, bedrijf, groep, staat, enz.);
6. equifinaliteit: de eigenschap, dat diverse veranderingen in een
open levend systeem (groei, ook vormen van stress) niet verlopen op steeds dezelfde wijze, maar langs verschillende wegen
naar een nieuwe integratietoestand (doel) kunnen leiden. Men
denke bij stress bijv. aan diverse afweermechanismes ter bestrijding hiervan.
De toepassing van deze beginselen heeft Lit uitgewerkt voor de
psychiatrie. Hij wil de meer statische begrippen ziek en gezond vervangen door een dynamische benadering. Aldus wijst hij erop, dat
in de diagnostiek gegevens naar voren komen van het verlies van
systeemeigenschappen door het organisme. Voorts wil hij de invloeden of factoren aantonen, die de systemen en hun hiërarchie
bedreigen en doen falen en de mate, waarin deze invloeden veranderbaar zijn.
Al eerder werd in dit tijdschrift over de systeemtheorie geschreven,
allereerst door Van Dijck (1973). Deze gaat in zijn artikelenreeks
voornamelijk in op het 'systeem'gezin, waarin de onderlinge relaties van de leden normaliter in een dynamisch evenwicht verkeren,
de homeostase.
De verhandeling van Van Tilburg en Keuning (1976) stelt zich t.a.v.
het systeem-denken in de psychiatrie vrij kritisch op. De schrijvers
hebben al de grootste moeite met het definiëren van een 'systeem',
daar er op alle terreinen (biologisch, statistisch, mechanisch, cybernetisch, transcendentaal) systemen gevonden kunnen worden.
Het is logisch dat een begrip als regressie een ruime plaats inneemt
in het boek van Lit (p. 48 e.v.). Hij schrijft dan ook, dat inperkende, remmende en blokkerende psychiatrische methodieken de intact gebleven functies zodanig beïnvloeden, dat op lager niveau
een nieuw evenwicht van functies ontstaat. Men kan zich voorstellen dat deze toestand een uitgangspunt vormt om het oude niveau
weer te bereiken. Op blz. 51 schrijft Lit woordelijk: 'dit gestoord
raken van de mens (het verliezen van systeemeigenschappen) kan
(onderstreping van mij) regressie genoemd worden. Hierna behandelt hij overigens andere regressiebegrippen (H. Ey, Menninger).
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Raakvlakken
Wanneer we op dit punt genaderd zijn, komen er al raakvlakken
met zg. overspanningstoestanden. In mijn studie (1972) hierover
heb ik het begrip overspanning duidelijk afgegrensd van het woord
'stress'. Overspanning treedt pas op, wanneer een summatie van
stressvolle voorvallen plaats vindt gedurende langere tijd. Stress,
althans psychologische, is als zodanig meer een 'einmalig' gebeuren, waarop het organisme op diverse manieren kan reageren met
de bedoeling weer in een nieuw evenwicht te geraken (homeostase).
Een chronisch inwerkende onlustprikkel brengt met zich mee, dat
stress-situaties zich zo frequent herhalen, dat het psychisch organisme onvoldoende tijd krijgt zich volledig te reguleren (in de oude
homeostatische toestand te komen). Het gevolg is, dat psychische
reserves worden opgebruikt en de mens gestoord raakt als organisme in zijn geheel. Een dergelijke toestand kunnen we 'overspanning' noemen en kan zich klinisch op allerlei wijzen uiten. Weer
anders komt het accent te liggen als we psychische 'overbelasting'
als begrip invoeren. Hieronder moet men dan verstaan een toestand van verhoging van de sociale draaglast of van verlaging van
de (geestelijke) draagkracht van het individu, waardoor psychische
of lichamelijke symptomen kunnen optreden. Deze symptomen
zijn weer het gevolg van het niet slagen van het adaptatieproces in
die gevallen, dat de stressfactoren die op het individu zijn uitgeoefend, té lang hebben geduurd of té hevig hebben ingewerkt.
Naar hetgeen er gebeurt met het organisme 'mens' wanneer stress
teweegbrengende krachten (stressors) op hem inwerken, kunnen
we nu onderscheiden:
1. de overbelasting: het individu wordt (sociaal) zwaarder belast
dan het dragen kan;
2. de overspanning: een toestand, waarin het individu overbelast
wordt en waarin hij zijn 'uit balans zijn' ervaart via een aantal
symptomen (als kernsyndroom het zg. 'hyperesthetisch-emotionele
syndroom');
3. regressie volgens systeem-theoretische begrippen. In dit geval
spreekt Lit (die H. Ey en H. Jackson, p. 50 volgt) van een regressietoestand, die zich gaat vormen en waarin weer ordening ontstaan
gaat in het functioneren van het individu, zij het op lager niveau.
Ziekteverschijnselen, de resultaten van dit proces zijn dus niet de
uitingen van het defect, maar gedragingen van het op lager niveau
naar reorganisatie strevende totale organisme (evolutie en dissolutie, Jackson). Ik citeer hier ook Lit. Volgens hem is overigens gestoord raken op zichzelf al 'regressie' te noemen, m.a.w. de individu verliest daarbij systeemeigenschappen (p. 51);
4. desintegratie, zoals Van Hasselt (1977) de chaos tijdens het proces aanduidt, waarin éénheid overgaat in 'veelheid'. Van Hasselt,
die vooral een filosofische studie schreef, heeft overigens kritiek op
de systeemtheorie. Hij vindt deze te statisch. Verder gaat hij er primair van uit dat 'het geheel altijd meer is dan de som der delen'.
'Ook een klein deeltje kan een plus verliezen bij de synthese', zegt
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Van Hasselt niet ten onrechte. Zijn beschouwingen gaan echter te
veel een ándere kant op, dan dat ik er hier verder op in kan gaan.
Verderop in zijn boek (p. 52) vermijdt Lit het woord regressie weer
en spreekt hij van 'ontmanteling', 'een voortschrijdend verlies van
systemen en systeemeigenschappen'. De details hierover in 'gewoon Nederlands' komen enigermate overeen met wat een overspannen mens beleeft in zijn gebrekkige functioneren. Ik noem
(p. 52): onzekerheid, gevoelens van te kort schieten, onmacht,
angst, agressiviteit, verlies van zelfstandigheid, besluitkracht, openheid en 'terugtrekken op de eigen lichamelijkheid'. Deze laatste
wat kryptische formulering wordt niet nader gepreciseerd. Mogelijk bedoelt Lit, dat het biologisch functioneren gaat overheersen.
Overigens kan hij ook doelen op de vele lichamelijke klachten bij
overspannen mensen. Samenvattend kunnen we stellen: Bij Lit
brengen stressors ontmanteling teweeg in de diverse systemen (biologische, 'menselijke', sociale en suprasociale) en in mijn conceptie
overbelasting met allerlei consequenties, waar ik straks op terugkom.
Het innerlijk als open systeem tegenover het draagkracht-draaglast
model
Aangezien de systeemtheorie hiermee toch niet veel verder dan tot
biologisch mechanismes zou komen, wordt ook het innerlijk van de
mens als open systeem ingevoerd (hoofdstuk V). Op blz. 75 pleit
Lit onder invloed van Van Peursen en Rose voor de theorie het
innerlijk als natuurlijk systeem op te vatten, met dit verschil, dat
het innerlijk alleen maar subjectief beleefd kan worden.
Voorts kunnen we aannemen, dat het geheel van psychische verschijnselen hersenactiviteiten veronderstelt. Van Peursen noemt de
hersenen een informatie verwerkend systeem, waarin door physisch-chemische processen de menselijke geest informaties krijgt
om ermee te kunnen waarnemen, kennis nemen, emoties beleven,
beslissen enz. Lit schrijft letterlijk: 'gesteund door de informatietheorie overstijgt de systeembenadering de tegenstelling ziellichaam (p. 76) en verder (p. 77): de psyche van de mens is derhalve tussen zijn biologische subsysteem en zijn sociale suprasystemen te onderkennen als een open systeem met werkelijkheidskarakter.' Ik meen, dat we hier in een filosofisch referentiekader
zijn terecht gekomen, waardoor we onderscheidingen krijgen, die
moeilijk in de psychologie en psychiatrie, laat staan in de biologie
zijn te maken. Is het sociale suprasysteem hoger dan de 'innerlijke'
psychische systemen? Kennelijk geeft de hiërarchie hier grote
moeilijkheden. We komen zo in schijnbaar vergelijkbare zaken, die
in wezen fundamenteel anders zijn. Want wij nemen de — sociale —
omgeving waar met ons innerlijk systeem. Hierdoor ontstaat juist
een dynamiek, die de homeostase helpt nastreven. Wanneer ik mijn
conceptie van het belastingquotiënt introduceer, zoals in mijn studie 'Overspanning', kom ik tot een volkomen natuurlijk gevormde
evenwichtstoestand, bestaande uit enerzijds de draagkracht van het
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individu (de biologische én psychische wel te verstaan) en anderzijds de 'sociale draaglast'. In het hieronder weergegeven schema*
is het hoe dan ook duidelijk, dat de draagkracht en draaglast met
elkaar in een ergonomisch evenwicht moeten zijn, wil van homeostase gesproken kunnen worden.
Dat het individu voortdurend daarnaar streeft, is inderdaad eer
oerwet, die al lang voor Bertalanffy beschreven is (Cannon! 1939).
werkmilieu
woonmilieu

vrijetijdsmilieu

sociogene condities ---> draaglast

somatogene condities
psychogene condities

--> draagkracht

stressfactoren

nemen toe
duren langer

teller
noemer
afname door lich. ziekten
neurotisch energieverlies
persoonlijkheidsfactoren

belastingquotiënt wordt groter klachtenvorming

1. hyperaesthetischemotioneel syndroom
'normale persoonlijkheid'
2. gemaskeerde
overspanningsbeelden
3. gecompliceerde
overspanningsbeelden
4. deconipensatie (crisissituatie)

Levende systemen volgens Miller
In het standaardwerk van J. G. Miller: Living systems (1978)
wordt de gehele biologie vanuit de systeemtheorie behandeld.
Miller onderscheidt: 'cel-orgaan-organisme-groep-maatschappijsupranationaal'. Van alle systemen worden een 19-tal eigenschappen beschreven, steeds op elk niveau vergelijkbare grootheden.
Miller noemt o.a. het vermogen zaken in zich op te nemen (de
'ingestor') en af te scheiden (de 'extruder'), zaken uit te voeren
('decider'), de voortplantingsdrift ('reproducer'), zaken onthouden
('memory') enz. Ook het steeds weer naar de homeostase neigende
is een fundamentele eigenschap van levende systemen. Aardig is
de vergelijking van een ping-pong-bal in een grote beker. Wordt in
deze beker een luchtstroom in gang gezet dan danst de ping-pongbal heen en weer, maar vindt steeds een stabiel rustpunt. Slechts
een zeer krachtige wind doet de bal uit de beker komen: 'break
down'.
Bepalen we ons nu tot het door Lit ingevoerde 'innerlijk' dan vindt
deze conceptie in de systeemhiërarchie van Miller geen duidelijke
* Uit
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plaats. Bij Miller is het organisme als geheel een systeem, inclusief
alle eigenschappen ervan.
In het 'brein' vinden de beslissingen van de 'decider' plaats, de
systeem-eigenschap, die al of niet instinctief optreedt tot behoud
van het individu-organisme. De 'decider' bij Miller, ook het executieve systeem, heeft in de hiërarchische systemen een natuurlijke
plaats en is mogelijk als belangrijkste subsysteem te beschouwen,
naast de 'ingestor' (zuurstofvoeding), de 'extruder' (excretie) enz.
Stoornissen in de proces-relatie tussen inputs en outputs kunnen
stress-reacties geven op biologisch terrein. De 'decider' ontvangt
informatie van alle andere subsystemen en geeft deze weer feed
back, die het gehele organisme controleert. Bij de mens, het hoogst
ontwikkelde organisme, beschrijft Miller 7 echelons in het proces
van het subsysteem 'decider', beginnend bij het neuron via medulla,
basale ganglia naar de cortex. Miller beschrijft — en dit is het verschil met Lit — het organisme in zijn geheel als een systeem in de
hiërarchie tussen 'orgaan' en 'groep'. Hij erkent dat organismes
een enorme variatie hebben (de grootste van alle systemen), van
sponzen tot menselijke wezens enz., maar niettemin kan hij dezelfde door hem genoemde systeem-eigenschappen overal terugvinden. We volgen Miller nu verder. Het organisme zelf noemt hij dus
één geheel met bepaalde eigenschappen, waardoor het als geheel
kan functioneren. Het 'Denkwerk', kortom de informatie-ontvangende en sturende (cybernetische) functies zijn als subsysteem een
onderdeel van het geheel en staan in wisselwerking met de omgeving.
De inwerkingen — stress genaamd, volgens Seleye oorspronkelijk
zowel positief (= eu-stress) als negatief (= dys-stress) gericht —
van deze leiden weer tot vormen van adaptatie van het organisme
om deze te neutraliseren. Deze 'coping processes', biologisch zowel als psychologisch, zijn uitgebreid beschreven, o.a. door Lazarus, Selye en Menninger ('the vital balance'). Ook Miller gaat hier
in zijn werk op in, zelfs op de pathologie. Het is duidelijk dat zijn
systeemopvattingen geen 'innerlijk' als apart open systeem nodig
maken. Ook is het. niet nodig een sociaal supra-systeem te concipiëren, daar juist de wisselwerking met het milieu voor alle systemen van Miller gelden. Bij hem staat nl. de mens niet centraal
maar de hele levende natuur. Toch komt hij wel bij de mens uit,
wanneer hij als schaalvergrotingen achtereenvolgens de groep, de
organisatie, de societas en de 'internationals' focust.
Van belang voor mijn studie is uiteraard alleen de mens als organisme met alle eigenschappen van deze. Als definitie van een systeem geeft Miller een gedenkwaardige uitspraak: 'A system is a
constantly changing cameo and its environment is a similarly
changing intaglio and the two at all times fit each other. Outside
stresses or threats are mirrored by inside strains.' Hoe 'strain' vertaald moet worden, blijft moeilijk. Het zijn ongeveer de verschijnselen in het organisme, die de stress teweeg brengen, de klachten
van de patiënt, doch ook de gemobiliseerde hulpbronnen voor het
onschadelijk maken van de stress. Menninger spreekt eveneens van
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de 'the resultant strain' en beschrijft dan een aantal klachten die
nauwkeurig overeenkomen met het hyperaesthetisch emotioneel
syndroom.
Lit's systeemtheorie versus de belastingquotiënt conceptie
We komen terug op Lit's studie. Op pag. 78 e.v. beschrijft hij de
mens als een open systeem, dat informatie opneemt en verwerkt in
een tweerichtingssysteem naar de buitenwereld (zijn 'sociale systemen'). Hij gaat hierbij o.a. in op het pathologisch waarnemen
(hallucinaties) bij schizofrene patiënten.
Parallellen aan Lit's conceptie met mijn eigen studie komen nu
heel duidelijk naar voren op blz. 87, wanneer hij spreekt over het
desintegreren van adolescenten. Worden bij de verzelfstandiging in
de adolescentie door andere suprasystemen andere hogere eisen
gesteld, dan kan blijken, dat de adaptatieve zelfhandhaving en ontplooiing hun maximum hebben bereikt en ineenstorten (onderstreping door mij) onder de eisen waaraan anderen in dezelfde
suprasystemen wél kunnen beantwoorden. Hier wordt een acute
desintegratie beschreven, zoals ik zelf in mijn studie aangaf. Persoonlijk vind ik hier het gebruik van de systemen niet alleen gekunsteld, maar ook minder evident dan de belastingquotiëntconceptie.
Uiteraard kan ik met Lit meegaan, wanneer hij stelt, dat psychische desintegratie (zoals bij diverse overspanningsbeelden op kan
treden tot op psychotisch niveau) tot verlies van systeemeigenschappen kan leiden. Ook dementie van seniele of arteriosclerotische aard is hier een typisch voorbeeld van. Anderzijds heb ik in
mijn studie aangetoond, dat beginnende dementeringsprocessen
pas in het functioneren tot uiting komen, wanneer té hoge — sociale
— eisen aan de lijder gesteld worden. Hoe vaak zien we niet in een
kliniek de demente patiënt bijtrekken, daar de (sociale) ziekenhuisomstandigheden het hem gemakkelijk maken. Wél gaat dit nog wel
eens gepaard met een verlaging van het niveau van functioneren
(omdat er geen sociaal appél op de mensen gedaan wordt), maar
hoe dan ook wordt er homeostase bereikt, waarbij de patiënt zelf,
objectief gezien, geestelijk meer in evenwicht is dan in de maatschappij wonend, geheel volgens het model draagkracht-draaglast.
Mentale overbelasting
Naar mijn mening is het belastingquotiënt-principe uit te bouwen
tot een zeer fundamenteel gebeuren bij psychiatrische processen.
Dat men in de levende natuur steeds naar homeostase of steady
state streeft, is zo algemeen (Miller) dat ik dit ook van toepassing
kan noemen op het bovenstaande. De mens onder spanning streeft
naar ontspanning, naar evenwicht. Chronische stress zonder voldoende regulatie ('coping processes') leidt tot overbelasting. Het
belastingquotiënt wordt dan groter.
Het ontstaan van overbelasting kan snel en hevig gaan of langzaam
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verergerend, maar het draagt bij tot het ontstaan van een klachtenpatroon, dat in zijn simpelste verschijningsvorm het hyperaesthetisch-emotionele syndroom nabij komt. Afgezien hiervan kunnen
praktisch alle chronische psychiatrische syndromen (c.q. ziektes)
manifest worden c.q. verergeren in tijden van kortere of langere
mentale overbelasting. Het zij nog eens duidelijk aangegeven: Het
quotiënt wordt groter dan één bij toenemen van de geestelijke
draaglast of afnemen van de draagkracht. Dit laatste kan een lichamelijk inconveniënt zijn, een griep, de menstruatie, een chronische
infectie. Daarnaast is een psychische inzinking denkbaar, met als
componenten angsten, slapeloosheid, spanningsgevoelens, stemmingsdalingen e.d. Deze psychische gesteldheden zullen zeer sterk
— doch niet geheel — afhangen van de sociale gebeurtenissen; er
bestaat hier een wisselwerking zoals Miller beschrijft met zijn
beeld van de uitgesneden camee en zijn intaglio — ze grijpen in
elkaar.
Autochtoon ontstane verminderde disposities of stemmingsstoornissen kunnen echter ook van invloed zijn. Men denke aan epileptische dysforiën en — mogelijk — aan nog duistere bioritmische invloeden.
Wat de wisselwerking tussen buiten- en binnenwereld betreft, hier
wil ik attenderen op de enorme hoeveelheid zintuigprikkels, zoals
bij lawaai of een andere té grote informatiestroom met de noodzaak keuzes te moeten doen. Miller schrijft uitvoerig over de 'information input overload' en citeert daarbij Calhoun (1962), die
proeven deed met ratten in toenemende hoeveelheid verkerend in
bepaalde afgesloten ruimtes. De stress uitte zich in pathologisch
gedrag (voeding van jongen als oversprongreactie, agressiviteit
enz.) overigens met duidelijke verschillen tussen de ratten onderling. Lipowski legt eveneens de nadruk op de keuzeproblemen bij
overmatig aanbod van informatie — een algemeen vraagstuk van
deze tijd trouwens —. De mens probeert deze overbelasting te
weerstaan door 'adjustment processes' als 'filteren', ontsnapping,
agressief gedrag of overgave. Niet onbelangrijk is hierbij, wat Bellak de stimulusbarrière noemt of de zgn. Reitzschutz: men neemt
eenvoudig niets meer in zich op, een zelfbeschermingswerkzaamheid van het ik. Ook depersonalisatiesymptomen zien we zo wel
eens optreden, een manier om zich aan de belastende situatie te
onttrekken.
Van belang is de mening van Lipowski dat het schizofrene autisme
mogelijk als 'escape' te zien is van een informatieve overbelasting.
Schizofrenen kunnen slecht filteren (schiften), zijn dus zeer kwetsbaar en staan sterk bloot aan geestelijke overbelasting. Hier kom ik
direct nog op terug.
Interessant bij dit alles is de door Miller ingevoerde term 'lackstress'. Wanneer het individu geen prikkelaanbod krijgt, dus geisoleerd wordt en een vorm van sensory-deprivation ondervindt,
treedt eveneens stress (met emotionele overbelasting!) op. Bij de
biologische stress kunnen we dan denken aan ontbreken van voedselinname De mens dient steeds binnen bepaalde (physiologische)
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omstandigheden en grenzen te leven.
Overbelasting als conditie bij het manifest worden van geestesziektes
Terwijl Lit schrijft over verlies van systeemeigenschappen wil ik
het belastingquotiëntprincipe invoeren, als optiek in de psychiatrie.
Wanneer men er op let in de dagelijkse praktijk, ziet men de overbelasting, zoals op pag. 2 gedefinieerd, telkens weer optreden.
Mogelijk is deze te vergelijken met het zgn. 'Provozierende moment', dat Birnbaum invoerde in zijn structuur-analytische conceptie, hoewel hij dit niet nader omschreef (1923).
Bepale ik mij eerst tot de schizofrene psychose, dan is een Schub
vrijwel steeds verschijnend wanneer de patiënt geestelijk overbelast is gedurende kortere of langere tijd. Dezer dagen nam ik een
jongeman op in zijn tweede psychotische fase (Schub). De eerste
was ontstaan na een mislukt examen, waar veel voor hem vanaf
hing, de tweede na de afwijzing van een vriendin, waaronder hij
zeer gebukt ging.
Bij endogene depressies is het ontstaan van een fase soms autochtoon (voor- en najaarsinvloeden?), soms reactief, waarbij steeds
meer onderzoekers (Goplerud en Deprue (1978)) geen nosologisch
verschil menen te moeten aannemen tussen deze groeperingen.
Chronische overbelasting door een slechte partnerrelatie of door
zware arbeidsomstandigheden kan een endogeen-depressieve fase
inluiden, zoals ik herhaaldelijk waarnam. Bij het herstellen van de
depressie verbetert de stemming dan zo, dat men niet meer praat
over de huwelijksrelatie of over de inspanning op het werk, want
'het gaat weer goed'. De overbelasting is nu een dragelijke 'belasting' geworden, zo te zeggen in de homeostatische sfeer. De regulatiemechanismes zijn nu voldoende om sociaal te functioneren.
Een andere waarneming is de volgende: een ernstig epileptische
17-jarige debiele jongen kreeg ondanks uitgebreide anti-epileptische medicatie geregeld psychomotorische aanvallen, die niet goed
te corrigeren waren. Het bleek, dat hij grote moeite had met lessen
op een school voor Voortgezet Buitengewoon Onderwijs, waarheen hij ook een lange reis moest maken. Toen we hem op een
Beschutte Werkplaats met simpel werk in de buurt tewerk stelden,
verminderden de aanvallen weer duidelijk, hoewel niet geheel. De
overbelasting had hier een ongunstige invloed op het ziektebeeld
gehad. Verlichting van de sociale draaglast bracht verbetering
(vermindering) van de aanvallen, echter geen verdwijning.
Wanneer we het belang van overbelasting voor het ontstaan van
psychoses op ons laten inwerken, dan wordt het begrijpelijk, dat
postpuerperaal exogene beelden kunnen ontstaan. Het puerperium is voor iedere vrouw lichamelijk, maar ook geestelijk meer
belastend. Dat er dan een psychose manifest kan worden, is begrijpelijk. Dat in lichtere gevallen het hyperaesthetisch-emotionele
syndroom naar voren komt, is slechts een bevestiging van de belastingquotiënt-theorie. Dezelfde gedachtengang kunnen we laten
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gelden voor symptomatische psychoses tijdens of na een lichamelijke ziekte als pneumonie, griep, pernicieuze anaemie enz. Kennelijk is deze lichamelijke verlaging van de draagkracht dan aanleiding tot een psychotische desintegratie.
Bij neurotische decompensaties heeft vrijwel steeds een geestelijke
of lichamelijke stress korter of langer ingewerkt. Komt de neurotische patiënt bij de specialist, dan heeft een psychotraumatische
gebeurtenis of een minder goede somatische conditie (griepale infectie, morbus Pfeiffer is berucht hiervoor) overbelastend gewerkt.
Onlangs nog zag ik na jaren weer een mij bekende neurotische man
met gerecidiveerde angsten, slapeloosheid enz. Nu bleek hij zich
duidelijk geforceerd te hebben in de werksituatie. Bij deze toestanden handelt men als bij iedere overspanning, zoals ik in mijn studie
beschreef: geestelijke rust, een 'prettig' dagprogramma en supportieve gesprekstherapie, soms voorzichtig gecombineerd met gedragstherapeutische stimuli. Pas bij herstel tot de homeostase kan
aan verdere diepte-psychotherapeutische behandeling gedacht
worden. Men zij er dan op bedacht, dat de patiënt tegen deze tijd
hiervoor wel eens minder gemotiveerd raken kan.
Beschouwen we nu de grote groep dementiën, dan zien we, zoals
ik in het begin al signaleerde, eenzelfde mechanisme optreden. De
aftakeling van een oude man of vrouw gaat in de regel geleidelijk,
doch kan de vorm van een psychotisch proces aannemen onder belastende omstandigheden. Een verhuizing (een bekend voorbeeld)
is voor een dementerende persoonlijkheid zoiets draaglastverzwarends. Grote angsten, paranoïde wanen en zinsbegoochelingen
kunnen tijdelijk optreden om na verloop van vaak korte tijd weer
te verdwijnen. Men kan op dit terrein eindeloos voorbeelden aanhalen.
Het belang van stressvolle gebeurtenissen voor het ontstaan van
overbelasting en psychopathologie wordt tegenwoordig in toenemende mate ingezien. In de Amerikaanse literatuur is zelfs een
'life events scale' (Holmes en Rahe) bedacht met een puntenstelsel,
dat aangeeft welke gebeurtenis het hevigst inwerkt. Hiermee gaat
men voorbij aan het feit, dat de mate, waarin een emotionerend
voorval ervaren wordt, volkomen afhankelijk is van de persoonlijkheidskenmerken van de patiënt én zijn gevoelens ten opzichte
van de gebeurtenis. Zo zal de dood van een partner meestal hoog
scoren, maar ook wel eens veel lager (als deze voor de overlevende
een opluchting betekent). Overigens hebben Tennant en Andrews
recentelijk (1978) al weer gerichte kritiek op deze publikaties gehad. Dat psychologische stress naast hypertensie, tabaksmisbruik,
overgewicht e.a. een rol speelt als draagkrachtverlagende factor bij
het ontstaan van hartinfarcten werd door diverse onderzoekers de
laatste jaren uitvoerig geschetst (W. Parkes (1977), P. Pancheri
met medewerkers (1978) e.a.).
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Praktijkvoorbeeld in 'systeemtaal' en in de
belastingquotiënttheorie
Wanneer we tenslotte de voorbeelden in Lit's boek (p. 109 e.v.)
onder de loep nemen, kost het niet veel moeite deze te 'vertalen' in
het concept van het belastingquotiënt draaglast-draagkracht.
Nemen we voorbeeld II op p. 112:
De 52-jarige juffr. de Vries maakt zeer veel narigheid en spanningen in de oorlog mee. Daarbij stond voortdurend angst voor ontdekking, mishandeling en deportatie op de voorgrond. Een ondergronds werker hield ze verborgen, ze raakte verloofd met hem en
hij liet haar in de steek voor haar beste vriendin. Daarna zocht en
vond ze werk in Rotterdam en maakte ze promotie tot afdelingscheffin van een groot modemagazijn. Ze leefde voor haar werk en
was verder zeer gereserveerd in haar contacten. In 1960 werd bij
haar een ovariumgezwel verwijderd, terwijl bestaande rugklachten
verergerden. Daarna volgde emigratie van een goede vriendin en
definitieve afkeuring voor haar werk. Hierop begon ze te vereenzamen, waarbij ze geleidelijk de onderduiksituatie in de oorlog ging
herbeleven. Ze zag regelmatig overvallers, die schoten, ze voelde
zich bewerkt met laserstralen en ze hoorde bedreigende mannenen vrouwenstemmen. Opname in de kliniek volgde tenslotte, waarbij de psychose onvoldoende bestreden kon worden en een hospitalisatiesyndroom optrad, blijkend uit infantilisering en vergrote
afhankelijkheid.
Lit schrijft hierover in 'systeemtaal' het volgende:
Wat in deze trieste geschiedenis werkelijk is gebeurd, kan duidelijker worden beschreven met systeembegrippen. We zien dan een
vrouw met een van nature gereserveerd innerlijk, die het vanzelfsprekend suprasysteem van de familieband mist, één voor één haar
sociale systemen, een vriendschap en een zeer bevredigende werkkring verliezen. Haar hierdoor sterk beperkte informatiekringloop
wordt nog meer belemmerd door een invaliderende en isolerende
rugkwaal en een operatie, die naar haar mening de laatste kansen
op een heteroseksuele relatie wegneemt. Dit alles beperkt haar
systemen tot haar flat en haar eigen innerlijk, waardoor machtige
oorlogsherinneringen een kans krijgen om uit te groeien tot de
bijna uitsluitende en angstwekkende inhoud van haar informatiekringloop.
Herstel treedt in na het medicamenteus dempen van de emotionele
scherpte van haar herinneringen, waarna ze in een sociotherapeutische gemeenschap een intensieve oefening onderging in adaptieve
zelf-stabilisatie, zelf-organisatie en openheid. Hierna kreeg ze in
de activeringsgroepen en in sociale contacten buiten het ziekenhuis
de gelegenheid opnieuw in een aantal suprasystemen te groeien.
Storende factoren in de sub-systemen — kwetsbare rug, overgewicht
en nerveuze spanning — werden passend behandeld. In het verloop
van dit herstel als informatieverwerkend systeem met alle eigenschappen van dien — openheid, orde, adaptatie en hiërarchie — verdwenen de met opzet genegeerde oorlogsherinneringen, die haar
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psychose onderhielden, uit haar informatiekringloop naar de plaats
waar ze thuishoorden: het geheugen.
In termen van het draaglast-draagkracht principe is het geheel als
volgt te beschrijven: We hebben hier te maken met een zwaar gefrustreerde persoonlijkheid, die een aantal diep ingrijpende stressgebeurtenissen heeft doorgemaakt, waardoor ze krampachtig gezocht heeft naar energie-neurotische compensatiemechanismes in
haar werk als afdelingscheffin. Verzwakkende momenten zijn
daarna: de lichamelijk verminderde draagkracht (ovariumgezwel
en rugklachten) en de verzwaarde sociale draaglast (emigratie van
de vriendin + afkeuring voor haar werk). Deze doen het belastingquotiënt doorslaan tot desintegratie op psychotisch niveau, zodat
opname noodzakelijk wordt. Hoewel de draaglast tijdens verblijf
op een psychiatrische afdeling uiteraard veel geringer is dan in de
maatschappij komt patiënte slechts tot geringe integratie, waarbij
ze krampachtig haar ziekenhuissituatie wil handhaven (hospitalisatiesyndroom) om niet straks weer gebukt te moeten gaan onder
een té grote draaglast. Dat de prognose hier slecht gesteld is, houdt
verband met de ervaring, dat mensen met ernstige oorlogsneuroses
(o.a. het post concentratiekampsyndroom) dusdanig geestelijk
(emotioneel) overbelast zijn geweest, dat een blijvende beschadiging kan resulteren, terwijl tevens cerebrale atrofiën zijn gevonden
(permanente draagkracht verlagende momenten).
Conclusies
Een bespreking van de systeem-theoretische beschouwingen voor
de psychiatrie van Lit levert op, dat deze weliswaar de onvruchtbare modellendiscussie overstijgt, doch anderzijds weinig duidelijkheid brengt in het geheel van de tot de psychiatrie te rekenen ziektebeelden. Zo zien wij dit geïllustreerd in de wat gekunstelde in
'systeemtaal' beschreven ziektegeschiedenissen, die Lit beschrijft.
Ook de indeling op pag. 123 van de aan het 'verlies van systeemeigenschappen' lijdende mens roept veel vraagtekens op, aangezien
op diverse terreinen symptomen, syndromen en psychoses door
elkaar gebruikt worden. De levende systemen van Miller vatten in
een hiërarchische schaalvergroting de mens als organisme in zijn
geheel met een groot aantal eigenschappen, waarvan hij er 19 onderscheidt.' Dat Miller veel aandacht besteedt aan de stress en zijn
gevolgen voor het lichamelijk en geestelijk functioneren betekent,
dat hij beter aansluit bij mijn overbelastingsconceptie en het principe van het belastingquotiënt. Steeds beleven we in de natuur het
zoeken naar evenwicht — homeostase —. Zelfs in de — levenloze —
chemie is dit al beschreven door le Chatelier*, die in 1888 zijn
principe aldus formuleerde: 'Een stabiel systeem onder stress zal
in die richting zich bewegen, die er toe neigt de stress te verminderen'. Dit betekent, dat een compensatoire kracht zich ontwikkelt
om de gevolgen van de stress zoveel mogelijkt tegen te gaan.
* Geciteerd door Miller.
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Tegelijk zien we dan veranderingen in begeleidende systemen, die
hiermee in relatie staan. Het draaglast-draagkracht evenwicht is
waarnaar de mens streeft. Het hoort bij de ergonomische arbeidsprincipes en bij het ritme spanning-regulatie-ontspanning.
Minimalisering van de draaglast zal bij tijdelijke overbelasting
uiteraard de eerste therapeutische maatregel zijn. Bij lichamelijke
ziekte betekent dit algehele bedrust. Bij geestelijke overbelasting
— overspanning — geestelijke rust met een adequaat programma,
door de arts op te stellen met de lijder.
Overbelasting, door diverse lichamelijke en/of geestelijke omstandigheden ontstaan, kan proces-psychoses als schizofrenie en manisch-depressieve psychoses in gang zetten, kan epilepsie versterken en neurotische mensen met angstsyndromen doen decompenseren. Zij kan via lichamelijke ziektes exogene reactietypes veroorzaken (Bonhoeffer). Dezelfde reactietypes zien we echter eveneens
bij de psychogene psychoses. Ook hier is de lichtste vorm het hyperaesthetisch-emotioneel syndroom en kan de psychotische reactie eveneens voorkomen.' Ik meen, dat er geen essentieel onderscheid in de symptomatologie is te maken tussen de exogene reactietypen van Bonhoeffer en de door psychogenie (stress-overbelasting) ontstane beelden. We kennen de debiliteitspsychose, bijna
steeds door stressvolle gebeurtenissen in gang gezet en de hysterische psychose met speciale kleur omdat de overbelasting bij een
hysterische persoonlijkheid plaats vindt). Labhardt beschreef de
schizofreniforme emotie-psychose, die meestal snel herstelde na
hevige emotievolle belevenissen. Overigens meent ook Van Dijk
(1963), dat tussen symptomatische psychoses en psychogene geen
differentiëring mogelijk is. De laatste groep werd trouwens voornamelijk gezien bij karakterneurotische mensen. Specht betwijfelde
de specificiteit van de exogene reactietypes ten opzichte van psychogene reeds in 1913. Dat bewustzijnsdalingen bij beide psychose-typen voorkomen kunnen, weten we ook (Wieck 1974,
Fleck 1956). Bonhoeffer zelf meende reeds, dat er zeer moeilijk
grenzen te trekken waren tussen de symptomatologie van endogene
en exogene psychoses. Het is zo te begrijpen, dat het 'Cham'systeem van Silberman, waarin hij alleen 20 psychiatrische toestandsbeelden erkent en beschrijft, de reactiewijzen van de psychiatrische
patiënt op noxen (stress-overbelasting) beperkt.
Slotopmerkingen
Wanneer de lezer de diverse gedachtengangen hierboven gevolgd
heeft, begrijpt hij, dat het woord 'overspanning' inderdaad in de
volksmond alom gebruikt wordt voor n'importe welke psychiatrische stoornis ook. Het duidt erop, dat een groter worden van het
belastingquotiënt m.a.w. de overbelasting een in gang zetten en
manifest worden betekent van praktisch alle psychiatrische toestanden, zowel van organische, endogene of psychogene aard.
Het actuele overbelastingsmoment moet steeds weer gezocht worden bij het bedrijven van diagnostiek. Men stelle zichzelf steeds de
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vraag: 'Waarom krijgt deze patiënt deze psychiatrische stoornis
nu?' Daarnaast zijn vanzelfsprekend pathogenetische (ik denk hierbij aan endogene, zo die er zijn en pathoplastische (persoonlijkheidskarakteristica) factoren van fundamenteel belang. In dit verband zij verwezen naar de visie van Birnbaum (1923), die voorts
nog predisponerende (voorbereidende) en preformerende (voorvormende) momenten onderscheidde. Hier zou ik bij voorkeur van
sociogenetische of draaglastbeïnvloedende factoren willen spreken.
In deze studie heb ik getracht de begrippen overbelasting en overspanning bestaansrecht te geven naast het zo algemeen verspreide
woord stress. Wanneer Selye dit definieert als de niet-specifieke
bedoelt hij de lichamelijke 'slijtage'. Over de psychische stress is
reactie van het lichaam op alle eisen die eraan worden gesteld, dan
hij echter veel minder duidelijk, al heeft hij kritiek op de vereenzelviging van stress met frustraties in iemands werk of persoonlijk
leven (p. 304). Ik wees reeds op zijn indeling van eu-stress (bijv.
grote vreugde) en dys-stress (negatieve-).
Ik meen nu, dat invoeren van de begrippen overbelasting en overspanning meer duidelijkheid kunnen verschaffen in de medische
situatie dan het huidige woordgebruik stress, dat we toch vooral
zijn gaan bezigen in zijn negatieve betekenis van 'spanning met
onlust'.
Als stelling zou ik tenslotte willen poneren, dat een groter worden
van het belastingquotiënt de resultante is van een overbelastingssituatie, die het systeem mens verstoren kan in zijn draagkrachtdraaglast evenwicht. Het eenvoudigste overbelastingssyndroom is
de 'overspanning in engere zin' zoals ik in 1972 beschreef, gekenmerkt door het kern-syndroom: de hyperaesthetisch-emotionele
zwaktetoestand.
Dat het eveneens somatische kwalen in gang kan zetten als hartinfarcten en sluimerende infecties vermeldde ik reeds. Bij de overbelasting schieten kennelijk cybernetische circuits in cerebro te
kort, waardoor functie-uitval op diverse terreinen te verwachten is.
De stap van het functionele naar het organische is vermoedelijk
niet van fundamentele, maar van graduele aard.
1. Het valt ongetwijfeld te betreuren, dat de belangwekkende studie van
Miller pas uitkwam toen Lit zijn boek al voltooid had.
2. Van Dijk gaat in zijn dissertatie (1963) in op het verschil tussen 'reactief'
en 'psychogeen', doch essentieel is dit niet voor mijn gedachtengang.
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