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DE PLAATS VAN DE PSYCHOTHERAPIE IN DE SOCIALE
VERZEKERING
door Dr. J. A. WEIJEL, te Amsterdam

Het is nog geen honderd jaar geleden dat de eerste sociale wet tot
stand kwam, het Kinderwetje-Van Houten van 1874. Het is zelfs nog
geen zeventig jaar geleden dat de eerste sociale verzekeringswet in
werking trad, de Ongevallenwet van 1901. Nu beschikken wij over een
omvangrijk en invloedrijk stelsel van sociale verzekeringen. Hoe belangrijk, sociaal, economisch en politiek dit stelsel is, is het beste
geschetst met de cijfers die minister Roolvink onlangs mededeelde: in
1969 zullen de sociale uitkeringen 17,6 pct bedragen van het nationale
inkomen, d.w.z. 13,6 miljard gulden.
Twaalf jaar na de eerste Ongevallenwet diende minister Talma drie
wetten in: de Invaliditeitswet, de wet op de Raden van Arbeid en de
Ziektewet; pas in 1919 resp. 1930 werden deze wetten geëffectueerd.
De Ziektewet garandeerde de arbeider uitkering zolang hij ziek was
voor 'zijn werk'; duurde dit langer dan één jaar dan ging hij over
naar de Invaliditeitswet. We hadden dus enige jaren geleden een drietal arbeidsongeschiktheidswetten met drie soorten uitvoeringsorganen,
de Ongevallenwet, de Ziektewet en de Invaliditeitswet, met drie soorten medici, een lappendeken waarvan de details nu niet ter zake doen.
Sinds 1 juli 1967 is de Ongevallenwet opgeheven en is een nieuwe
Ziektewet in werking getreden, waarbij geen onderscheid meer gemaakt wordt tussen ongeval en ziekte, terwijl de Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering, de WAO, de vervanger werd van een groep
invaliditeitswetten. De WAO behartigt de belangen van die patiënten —
althans verzekerden — die langer dan één jaar ziek zijn. Bij een
sociale verzekering is men verzekerd op grond van een wet, men
heeft dus recht op uitkering als maar aan de voorwaarden in de wet
genoemd, voldaan is, waar tegenover staat dat men verplicht is premie te betalen en daar van rechtswege toe gedwongen kan worden.
De premies moeten zowel door de werknemers als werkgevers betaald worden; over de politieke conflicten die dit met zich brengt
leest men regelmatig in de krant. Een andere bron van discussie en
conflict is de nadere bepaling wat ziekte, gebrek, arbeidsongeschiktheid is.
Niet alleen de strijd om, maar ook de uitvoering van de sociale verzekeringswetten heeft een ingewikkelde historie en daardoor een gecompliceerde structuur. Ondanks een goede poging tot vereenvoudiging
is deze uitvoering allerminst een eenvoudige zaak. Het nationale inkomen — meer dan 80 miljard gulden — wordt door de bedrijvigheid
van alle werkende Nederlanders bijeengegaard. Deze bedrijvigheid is
administratief georganiseerd in 26 bedrijfsverenigingen. De uitvoering
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van de Ziektewet is aan deze bedrijfsverenigingen opgedragen, niet
alleen administratief, maar ook medisch. Daartoe hebben de bedrijfsverenigingen eigen medische apparaten bestaande uit een medisch adviseur en hem assisterende verzekeringsgeneeskundigen.
De tendens, de medisch steeds minder relevant wordende scheiding
tussen behandeling en controle op te heffen en de toenemende weerstand tegen het fenomeen van de controle in het algemeen, doen de
titel controlerend-geneeskundige verdwijnen ten gunste van het begrip
verzekeringsgeneeskundige. Het is de overgang van een negatieve en
betuttelende functie naar een positieve deelname in de sociale gezondheidszorg, dus ook de geestelijke gezondheidszorg; het manifesteert
de ontwikkeling van de sociale geneeskunde, waarvan de verzekeringsgeneeskunde een onderdeel is. Maar het is tevens een symptoom van
een maatschappij die snel, sneller dan wij denken, op diepgaande wijze
aan het veranderen is.
Van de 26 bedrijfsverenigingen hebben 14 zich gebundeld in het Gemeenschappelijk Administratiekantoor (GAK), dat 60 pct van de werknemers verzorgt; de overige 12, met 40 pct van de werknemers, doen
hun administratie en medische taak zelf, zgn. zelfdoeners. Enkele bekende 'zelfdoeners' zijn de Stichting Sociaal Fonds Bouwnijverheid, de
Bedrijfsvereniging voor Detailhandel en Ambachten (Detam) en de
Bedrijfsvereniging voor de Gezondheid, de Geestelijke en Maatschappelijke Belangen (B.V.G.). Deze 12 bedrijfsverenigingen voeren ieder
weer op een — in kleine onderdelen — andere wijze de Ziektewet uit,
een eindeloze bron van verwarring. Om dit in te perken is door minister Veldkamp ten behoeve van de WAO de medische advisering aan
één orgaan opgedragen, de Gemeenschappelijke Medische Dienst (GMD).
Het politieke touwtrekken heeft tot gevolg gehad dat de GMD slechts
een adviserende bevoegdheid kreeg en geen eigen administratie; zij
geeft na medisch en arbeidskundig onderzoek advies aan GAK en
bedrijfsverenigingen. Het GAK treedt op als administrateur van de
GMD. Mijn ervaringen in deze sector van het maatschappelijk leven
hebben mij voorzichtig gemaakt een oordeel over deze gang van
zaken uit te spreken. Om een vergelijking te maken: de leek begrijpt
niet waarom een neurotisch symptoom niet kan verdwijnen door eenvoudig een anders-willen van de patiënt. Wij weten hoe diep verankerd een dergelijk symptoom in structuur, functie en genese van de
psyche ligt. Zo hebben sociale vormsels ook een eigen genese, zijn ook
compromissen tussen impulsen en realiteiten, krijgen een autonome
structuur, vertonen repetitiedwang, afweer en fixatie en hebben een
complexiteit die evenmin met een simpel handomdraaien te veranderen is.
Het aantal ziekmeldingen bij de ziektewetorganen (GAK en BV'en)
ligt rond de 2,6 miljoen. Na 13 weken blijken nog 110.000 personen ziek
te zijn, waarvan rond 10.000 in groep V: psychosen, neurosen en psy-
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chopathieën vallen. Na één jaar, dus als de GMD wordt ingeschakeld,
zijn er ongeveer 45.000 personen die beoordeeld moeten worden voor
uitkering op grond van de WAO. Deze mensen zijn dan één jaar
uit het arbeidsproces. Rond 10 pct hiervan valt onder groep V, dus
4 tot 5000 patiënten. Wanneer men bedenkt dat de diagnosecode gesteld wordt door algemene artsen, en dat de categorieën lage rugpijn,
ulcus ventriculi et duodeni, astma nervosum, reumatoide syndromen
belangrijke psychosociale aspecten hebben, kan men dit getal gevoeglijk verdubbelen. In de loop van de komende vijf tot tien jaar vermoedt men dat de GMD een vast bestand aan chronische patiënten,
'rentetrekkers', zal krijgen van 150- tot 200.000 patiënten. Ook van dit
laatste bestand valt 10 pct zeker onder groep V, terwijl dit getal
eveneens verdubbeld mag worden. Schattenderwijs komt men dus op
een aantal van 30- tot 40.000 personen die enige vorm van psychotherapie, althans psychohygiënische zorg en aandacht behoeven.
Er zijn nog enkele wetten waar de psychiater en pschotherapeut mee
te maken hebben: De Algemene Bijstandswet (ABW) en de Algemene
Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), beide volksverzekeringen dus
geldende voor alle ingezetenen. In de Algemene Bijstandswet, waarvan de uitvoering aan het gemeentebestuur is opgedragen, is de mogelijkheid geopend voor bijdragen aan psychotherapieën, wanneer het
ziekenfonds daarin niet voorziet. De AWBZ is van grote betekenis voor
de financiering van de verpleging en medische behandeling van hen
die langdurig verblijven in diverse verpleeginrichtingen. In deze wet
wordt ook gesproken van geneeskundige behandeling, revalidatie en
reactivering, alle begrippen die we nog nader zullen tegenkomen.
Het bovenstaande dient ter inleiding van de positie van de psychiater,
de psychotherapeut en de psychotherapie in het bestel van de sociale
verzekeringen. Vele psychiaters wordt regelmatig verzocht expertises,
rapporten uit te brengen ten behoeve van ziektewet- en WAO-gevallen,
zowel in eerste aanleg als in beroepszaken. Ik meen dat de psychiatrische expertises meer moeten zijn dan simpele diagnosestelling en
schatting van het al of niet arbeidsongeschikt zijn. Het menselijk gedrag is te verweven met de lichamelijkheid, de eigen levensgeschiedenis, het micromilieu van het gezin en het macromilieu van het werk,
valt zo zeer onder meerdere kaders dat een simpel ja of neen op de
vraag naar de arbeidsongeschiktheid niet te geven is. Het al of niet
gelijk geven van de patiënt in zijn claim is niet alleen een kwestie
van objectief oordeel en eenvoudige rechtvaardigheid: een dergelijke
beslissing heeft ernstige consequenties voor de patiënt. Het psychiatrisch oordeel neigt ertoe toegevend te zijn naar de zijde van de patiënt: waar zoveel factoren gebundeld moeten worden mag het sentiment van de psychiater gerust meespreken. Maar een gewonnen beroepszaak fixeert gemeenlijk de ziekte; de patiënt die na zo'n uitspraak
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onder auspiciën blijft van het sociaal verzekeringsorgaan, in vele
gevallen tegenwoordig de GMD, hanteert zijn gewonnen zaak als een
venijnig wapen. Een verloren beroepszaak heeft echter even kwalijke
effecten, de patiënt zal geneigd zijn rancune te koesteren, tóch te
bewijzen dat hij arbeidsongeschikt is. Gegeven de huidige structuren
zal men niet ontkomen aan een uiteindelijk ja of neen, maar het
expertise-onderzoek hoeft niet vrij te zijn van een psychotherapeutische opvang. Dit is een van de veranderingen waarop ik doelde: de
simpele, zo al niet botte controle moet verleden tijd worden. De scheiding tussen behandeling en controle die men langzamerhand in de
verzekeringsgeneeskunde verouderd acht, is dit in hoge mate in de
psychiatrische sector.
Ik heb niet voor niets het jaar 1901 genoemd waarin de eerste sociale verzekeringswet, de Ongevallenwet in werking trad. Slechts een
jaar eerder was de leerplichtwet in werking getreden. In die tijd
leefde een fors deel van de bevolking in uiterst armoedige omstandigheden en een groot deel was analfabeet. Coronel, de pionier van de
sociale geneeskunde citeert een uitspraak van een Zeeuwse burgemeester die niet schroomde het hoge sterftecijfer onder de arme bevolking een voordeel te vinden, gezien de overbevolking onder de
mindere standen. Dit was de stijl van de 19e eeuw. De Ongevallenwet van 1901 heeft het belangrijke gevolg gehad dat een groep van
de bevolking die in de praktijk niet of uiterst pover medisch verzorgd
was onder de aandacht kwam van geneesheren. Een medisch apparaat werd verplicht zich met deze allerarmsten bezig te houden. De
medische controle op de uitvoering van de sociale verzekeringswetten
was eigenlijk negatief nl. eenzijdig gericht tegen misbruik, een stuk
klassewantrouwen, zo niet klassestrijd was daarin onmiskenbaar aanwezig. Het begrip controle wijst op verondersteld misbruik.
Men heeft in de loop der jaren bij de Sociale Verzekeringsbank, het
uitvoerend orgaan van de Ongevallenwet, ervaren, dat de ook reeds
in de Ongevallenwet voorgelegde revalidatie van ongevalsgevolgen,
en nog beter, preventie van ongevallen, goedkoper was dan langdurige
rentebetaling. De revalidatiegedachte, ten zeerste gestimuleerd door
de oorlogsgevolgen en de betere genees- en heelkundige technieken, is
steeds meer naar de voorgrond gekomen in de laatste jaren van de
Ongevallenwet en is overgenomen in de WAO, met dien verstande
dat degenen die onder de auspiciën van deze wet vallen op een of
andere wijze gerevalideerd moeten worden. Het is de taak van de
GMD wegen en middelen te vinden om die revalidatie mogelijk te
maken.
Het was de revalidatieartsen van de Ongevallenwet reeds opgevallen hoe belangrijk de rol van psychische en sociale factoren was
bij posttraumatische toestanden. Bij de voorbereidende werkzaamheden voor de GMD werd dan ook ingecalculeerd dat psychiaters als

72

adviseurs aan de dienst verbonden moesten zijn. Men vermoedde een
groot aanbod van psychisch gehandicapten en nog meer van arbeidsongeschikten om somatische redenen maar met belangrijke psychische
en sociale bijfactoren. Dit vermoeden is bevestigd, ik noemde reeds de
cijfers. Er is nu een situatie ontstaan analoog aan de situatie in 1901
toen a.h.w. 'gejaagd door de wet' een aantal somatisch gehandicapten
onder de aandacht kwam van een geneeskundige organisatie. Evenals
in 1901 komt nu een groot aantal mensen onder de aandacht van de
medische dienst van een verzekeringsinstantie, nu niet de somatisch
gehandicapten maar de psychisch gehandicapten in een bonte menigte
van presentatievormen. En dezen moeten worden gerevalideerd. Dit
betekent dat revalidatie, psychische revalidatie, moet geschieden aan
lieden, die nauwelijks of niet daartoe gemotiveerd zijn. Terwijl alle
instituten, diensten, bureaus en instellingen voor alle vormen van
psychohygiënische begeleiding diep gebukt gaan onder de onmogelijkheid te voldoen aan de aanvragen van lieden die wel gemotiveerd
zijn, die bewust hulp zoeken, moeten voor deze groep psychohygiënische
voorzieningen worden getroffen op bevel van de wet.
Artikel 60, lid 1 van de WAO luidt: De bedrijfsvereniging is bevoegd
de verzekerde . . . al dan niet op diens verzoek, in aanmerking te brengen voor voorzieningen tot behoud, herstel of ter bevordering van de
arbeidsgeschiktheid en voor genees- en heelkundige voorzieningen.. .
enz.
De term 'bevoegd' zou kunnen betekenen dat de bedrijfsvereniging
het ook zou kunnen laten, desgevraagd zich zou kunnen beroepen op
de afwezigheid van enige psychotherapeutische mogelijkheid. Dit zou
echter tot consequentie hebben dat bijv. een nog jonge boerenarbeider,
lijdende aan een conversiehysterie waardoor hij meent niet langdurig
met zijn rechterhand te kunnen spitten, melken enz., een uitkering
zou kunnen krijgen van zijn 33e tot zijn 65e jaar. Men begrijpt dat
als de GMD'en en de BV'en zich hierbij neer zouden leggen, de toezichthoudende organen, zoals de Sociale Verzekeringsraad, en niet te
vergeten de politieke oppositie zich zouden gaan verzetten, daar de
premiedruk al hoog genoeg is, terwijl een dergelijke, ook ethisch onaanvaardbare toestand in de openbaarheid zou komen. Deze constellatie, deze druk van vele kanten maakt dat de GMD dient om te
zien naar massale vormen van hulp voor deze boer en zijn duizenden
medelijders. Het komt er dus op neer dat met de WAO een mechanisme in gang is gezet, dat ons vooralsnog voor onoverzienbare
moeilijkheden zal plaatsen, maar dat uiteindelijk de koevoet kan zijn
voor betere geestelijke gezondheidszorg voor het gehele volk. De Wet
opent ook financieel de mogelijkheden tot sanering, revalidatie, reactivatie, zelfs tot preventie, als wij, psychotherapeuten en psychohygiënisten deze uitdaging ook aanvaarden, de schaalvergroting niet uit
de weg gaan, de geijkte methoden niet als het enige heil uitroepen
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en ons durven zetten, misschien met de moed der wanhoop aan een
taak waar de gemeenschap nu om vraagt. Niet morgen, niet over 10
jaar, maar doodgewoon nu.
Wij hebben al de ervaring dat: '... der Arme noch weniger zum
Verzicht auf seine Neurose bereit ist als der Reiche, weil das schwere
Leben, das auf ihn wartet, ihn nicht lockt, das Kranksein ihm einep
Anspruch mehr auf soziale Hilfe bedeutet.' (Freud). De arme van
nu is echter een geheel andere arme dan die van 1901, ook dan die
van 1919, toen Freud dit schreef. We hebben nu voor ons een bevolking die drie, vier generaties gedwongen geschoold is, die nauwelijks
meer echte materiële bestaansnood kent, echte armoede; maar wat
vroeger door een 'stoflaag van armoede' (Gijsbers) bedekt werd, komt
nu levensgroot naar voren, een armoede in het als mens functioneren,
armoede in de tussenmenselijke verhoudingen, tekort aan welzijn
en geluk, vertaald in een brede scala van psychische, psychosomatische en psychosociale stoornissen, aangediend als arbeidsongeschiktheid, als ziekte en gebrek in de zin der Wet.
Wat zijn nu de problemen en ervaringen in de 'kliniek der geestelijke armoede'?
Wanneer men zich bij een psychiatrisch rapport bezint op het begrip
arbeidsongeschiktheid bemerkt men dat er eigenlijk nergens criteria
zijn geformuleerd over arbeidsgeschiktheid. Wanneer is de puber, de
adolescent in staat het arbeidsleven binnen te treden, wanneer is
het noodzakelijk dat hij, voor zijn geestelijke gezondheid, verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid leert dragen, wanneer is hij 'arbeidsrijp'? Wat voor fixaties hebben een te vroeg, een te laat sociaal zelfstandig moeten, mogen zijn ten gevolge? Wat betekenen te vroege, gedwongen huwelijken voor de verdere levensopbouw, voor de kinderen,
als de ouders zelf nog in hun kinderjaren vertoeven? Allemaal onderwerpen voor nader sociaal psychiatrisch onderzoek. Wij krijgen als
psychiaters geen greep op de wortels van het probleem omdat wij te
zeer kijken naar het individu dat zielig voor ons zit. Wij moeten
aan onze individualistische curatieve instelling een sociaal geneeskundige dimensie toevoegen.
Welke gevallen herbergen nu de duizenden ambtelijke dossiers? In
het derde levensdecennium melden zich de sociaal mislukten, zij die
zich om uiteenlopende redenen niet hebben kunnen inschakelen in het
arbeidsleven, met langdurige rugklachten, met maagklachten, met
dyssocialiteit gepaard aan addictie en delinquentie, uiteraard ook de
gevallen van schizoide defecttoestanden, maar vooral de neurotische
aanpassingsstoornissen in alle mogelijke psycho-socio-somatische combinaties. Een uitermate moeilijk verzekerings-geneeskundig probleem
is bijv. de uitkering van rente aan addicten. Wanneer werkt rente
anti-revaliderend? Zouden wij met het al of niet uitkeren van rente

therapeutisch mogen manipuleren? Een 28-jarige kelner is langdurig

74

in de Ziektewet vanwege maagklachten, onduidelijke leverklachten,
depressieve toestanden tezamen met huwelijksmoeilijkheden en alcoholisme. Moeten wij een dergelijke patiënt zijn vrij hoge uitkering
toekennen? Wij weten dat hij blijft drinken en zijn gezin blijft verwaarlozen; spontaan zal hij zich niet bij een consultatiebureau melden. Als wij dwang toepassen, wat zal het effect daarvan zijn; wat
zijn de kosten van een dergelijke behandeling daarenboven? Toch
is het tegen het gevoel van sociale rechtvaardigheid dat iemand
drinkt van de uitkering die hij krijgt omdat hij drinkt. Een patiënt
is meer dan een patiënt, hij is een sociaal probleem, althans dit geldt
voor vele verzekeringsgeneeskundige gevallen.
In het vierde en vijfde decennium komen de mensen, die het dank
zij hun jeugd of hun vitaliteit tot nog toe hebben kunnen volhouden
maar nu decompenseren. Het zijn de matig begaafden en de ongeschoolden die het in deze periode moeilijk krijgen; ze komen onder
druk van de jongeren en kunnen zich slecht handhaven door hun povere prestaties. De ongeschooldheid is vaak het gevolg, hetzij van
matige begaafdheid hetzij van verwaarlozing in het ouderlijk milieu,
meestal een combinatie. In deze leeftijd houden de werkende gescheiden vrouwen de bestaansstrijd vaak slechts met moeite vol; zij converteren hun dépit over het statusverlies.
Een andere klinische indeling volgend kan men zeggen dat de ernstige psychotische defecttoestanden nauwelijks een verzekeringsgeneeskundig probleem zijn. Deze patiënten worden door de klinieken en
inrichtingen uitstekend en door de psychiatrische voor- en nazorgdiensten behoorlijk opgevangen. Daarentegen blijven de — in klinisch opzicht — lichtere gevallen van neurotische en psychopatische
toestanden vrijwel onbehandeld en voor deze gevallen geldt dat hoe
langer zij onbegeleid blijven hoe ongunstiger de prognose is. In dit
opzicht is de GMD, die haar patiënten gemeenlijk pas na één jaar
arbeidsongeschiktheid krijgt gepresenteerd, in een ongunstige positie.
Recentelijk heeft Kuilman meegedeeld dat zijn ervaring met de GMDpatiënten, die ter klinische diagnostische observatie in de Valeriuskliniek waren opgenomen veel ongunstiger was dan met patiënten van
de Medische Dienst van de Nederlandse Spoorwegen, die om vergelijkbare redenen, maar veel vroeger, waren opgenomen. Men kan
stellen dat vroege opvang van sociaal decompenseren maatschappelijke invaliditeit kan voorkomen. Dit betekent dat reeds in de Ziektewetperiode onderkend moet worden wat er werkelijk met de patiënt
aan de hand is. Dit betekent weer: vroegere, betere diagnostiek op
integrale wijze in de zin van Querido. Het korps verzekeringsgeneeskundigen behoort in dit integrale opzicht veel beter geschoold te worden.
Maar wat met de therapie? Het is in ieder geval zeker dat we er
met de bekende vormen van psychotherapie niet zullen komen; zelfs
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simpele schaalvergroting is hier niet de weg. Het goud van de psychoanalyse — Freud voorspelde het — is niet toepasselijk voor massaal gebruik; maar ook — al of niet analytische — korte gesprekstherapie, zelfs groepstherapie met welke techniek dan ook, zal ontoereikend zijn en het is ook duidelijk dat het koper van de directe suggestie geen invloed meer zal hebben. Het is een sociaal probleem waarvan ik vermoed dat we het vanuit de historische continuïteit van de
verzekeringswetten moeten benaderen, vanuit de revalidatie en dat
we aansluiting moeten zoeken met de huidige vooralsnog overwegend
somatische revalidatietechnieken.
Het is de psychosomatische en integrale geneeskunde niet gelukt de
burchten van de academische klinieken binnen te dringen op een
enkele uitzondering en de vele lippendiensten en pseudobetuigingen
van inzicht na. De sociale verzekeringsgeneeskunde in háár klinieken, de uitvoerende organen van Ziektewet en WAO, zullen echter,
gedwongen door artikel 60, wel moeten uitgroeien naar een integraal
geneeskundige aanpak* van dit probleem. Waar gemeenlijk sprake
is van een conversie naar het somatische, lijkt een benadering vanuit het somatische psychodynamisch de meest juiste. De psychische
klacht wordt zelden direct als psychisch — dus identiek — doch vrijwel altijd somatisch — niet identiek — gepresenteerd. Een therapeutische benadering met niet-identieke pschotherapievormen is het meest
adequate antwoord. Gezien de historische ontwikkeling lijkt me de
meest gerede aanpak van de baaierd van gevallen die artikel 60 ons
bezorgt, uit te gaan en aan te sluiten bij de somatische revalidatie,
deze uit te bouwen met milieudiagnostiek en milieutherapie, van het
meest simpele maatschappelijke werk tot mogelijk case-work en gezinstherapie. Psychodiagnostiek en psychotechniek vormen de voorportalen tot eenvoudige vormen van psychotherapie, die nauwe relaties moeten onderhouden met arbeidstherapie en arbeidsrevalidatie,
plaatsing in beschuttende werkplaatsen of andere vormen van therapeutische werkgemeenschappen. Men kan zich afvragen of de oude
herstellings-oorden, stammend uit de tijd van de sloppen met hun
tuberculeuze bleekneusjes, mini-psychohygiënische instituten kunnen
worden om de overwerkte huismoeders, de overspannen kantoorbedienden en andere vormen van neurotische decompensaties die niet eens
in de poliklinieken van de psychiaters terechtkomen, meer te verstrekken dan rust en wandelingen in de buitenlucht. Maar dit eist
een andere stellingname van de medici die deze instituten begeleiden, zo goed als de verzekeringsgeneeskundigen en revalidatieartsen
integrale geneeskunde moeten gaan uitoefenen en niet mogen vluchten in de somatische afweer met bloedonderzoek en riintgenfoto. Deze
* Aangezien de uitvoerende organen van ZW en WAO niet zelf mogen behandelen, wordt met 'aanpak' bedoeld het ontwerpen van therapeutische strategieën ten behoeve van curatieve instituten en instanties.
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somatische afweer is de oorzaak van de veelvuldige somatische onderzoekingen van verzekerden en de late verwijzing naar de psychiater.
In de GMD onderzoek ik slechts bij uitzondering een patiënt zelf;
op het moment dat ik toe zou geven aan de vragen om patiënten te
onderzoeken zouden alle verzekeringsgeneeskundigen onmiddellijk alle
pogingen staken iets van de psycho-sociale omstandigheden van de
patiënten te begrijpen; zij zouden deze psychosociale sfeer geheel
vermijden door de mogelijkheid van de verwijzing naar de psychiater.
Hier geldt de Entsagungsregel die Freud in het geciteerde artikel
zo nadrukkelijk noemt. Pas dan wordt artikel 60 WAO de hefboom
voor de geestelijke gezondheidszorg als we deze 'Entsagung' op gepaste wijze volhouden en niet pogen tot schaalvergroting van de
curatieve sector, tegemoet te komen aan de druk der wachtlijsten,
aan het schuldgevoel dat de niet geholpen patiënten ons geven. Uiteraard heeft de curatieve psychotherapie haar eigen historie; alle huidige instituten voor verschillende vormen van psychotherapie vormen
een lappendeken, als gevolg van het steeds weer incidenteel beantwoorden van de opkomende vraag.
De curatieve psychotherapie is te vergelijken met de filantropie van
de vorige eeuw. De filantropie verlichtte de armoede, delgde schuldgevoel bij de rijken, maar hief de armoede en de sociale wetmatigheden die de armoede onderhielden niet op. De curatieve psychotherapie is als het pannetje soep voor Kniertje, het tast de veel dieper liggende wetmatigheden die voortdurend 'voer voor psychologen'
produceren, niet aan. Ik geloof zelfs dat een, bij de revalidatietechnieken aansluitende, sociale psychotherapie
als ik het zo voorlopig even mag noemen, we zijn nog erg in het trial and error-stadium — niet lukt als daarmee niet gepaard gaat een theoretische
bezinning over die dieperliggende maatschappelijke wetmatigheden,
waardoor de ene psychisch misvormde generatie een volgende misvormde oplevert. Ik denk hierbij aan het werk van Fromm. Wie voor
de Ziektewet expertises maakt, weet hoe de crisisjaren bij de oudere,
de oorlogsjaren bij de jongere generatie diepe psychische wonden hebben
geslagen; de invloed van de afwezigheid van duizenden huisvaders
door de gedwongen tewerkstelling in Duitsland is een onzichtbare oorlogsschade van psychische aard waar niemand zich tot nog toe mee
heeft beziggehouden. Naar mijn mening kan de moderne psychotherapeut zich niet meer veroorloven niet geëngageerd te zijn, zich op
te sluiten in de ivoren toren van zijn psychotherapeutisch inzicht
waar hij op allerindividueelste wijze de allerindividueelste emoties
van zijn selecte patiënten behandelt. Het genie van Freud voorzag
in 1919 waar wij in 1969, mee geconfronteerd worden: ' eine Situation die der Zukunft angeh&t, die vielen von ihnen phantastisch
erscheinen wird . Es mag lange dauern, bis der Staat die Pflichten als dringende empfindet ' Het heeft lang geduurd en het is
—
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uit geheel andere motieven dat het sociaal verzekeringsstelsel ertoe
gekomen is, maar het is de taak die nu voor deze generatie psychotherapeuten klaar ligt.
Wat is nu de plaats van de psychotherapie, wat de verhouding tussen
het goud van de diepgaande, langdurige curatieve, causaal doelende
psychotherapie en het kleingeld dat ik vooralsnog niet beter weet te
omschrijven dan als sociale psychotherapie? Het woord psychotherapie
doelt hier dan op de wens het psychisch welbevinden van de patiënt
te bevorderen, therapie van de psyche met alle daartoe dienende
middelen. Ik meen dat de instituten voor psychotherapie zich te ambivalent opstellen: zij nemen een taak op zich van diepgaand goed
werk te willen leveren én veel patiënten te helpen.
Ik zou een splitsing, willen maken tussen research en produktie. Alle
vormen van psychotherapie moeten research-object blijven in psychiatrische en kinderpsychiatrische klinieken, in psychiatrische ziekenhuizen, psychotherapeutische instituten, psychologische faculteiten etc.
Daarnaast moeten wij nu weloverwogen vormen van 'produktie'
zoeken, waarbij wij ons niet moeten schamen ons te engageren met
andere disciplines als maatschappijwetenschappen en met het maatschappelijk bedrijf zelve; vooral onze houding t.o.v. de huisartsen
vraagt om drastische bezinning.
Weinig meer dan gedachten over de richting die wij in moeten slaan
is nu nog niet te geven. De pogingen in het revalidatie-instituut Muiderpoort dergelijke integrale ideeën te verwezenlijken zijn nog maar
pril, maar veelbelovend. De GMD kan, omdat zij over de mogelijkheden beschikt, research verrichten op wetenschappelijk niveau, een
uitkijkpost worden van niet geringe importantie — ook voor de somatische geneeskunde. De tijd is voorbij dat een ambitieuze arts kon
hopen een ziekte of syndroom op zijn naam te krijgen: het speurwerk eist ingewikkelde en kostbare statistische bewerking en apparatuur, teamwork met vele en uiteenlopende specialisten. De produktie
van vormen van psychotherapie zal nooit gescheiden kunnen en mogen worden van research; er bestaat geen tegenstelling. De modellen waarmee wij in de naaste toekomst zullen werken zijn niet meer
het uitsluitende bezit van de psychiaters-, zelfs niet van psychologenpsychotherapeuten. Ik zeg dit op grond van een ervaring opgedaan
bij de GMD, die ik zou willen interpreteren als de inzet van datgene
wat Galbraith, Kahn en Wiener, Servan Schreiber en in ons land Polak
signaleerden: de diepgaande maatschappelijke veranderingen die wij
binnen niet al te lange tijd zullen bespeuren, nl., de gevolgen van de
afnemende werkgelegenheid door automatisering en fusies, de schaalvergroting van de economische markt, de geleidelijke spreiding van
de welvaart, het steeds minder belangrijk worden van arbeid en het
in toenemende mate belangrijk worden van intellectuele produktie. De
ervaring waarop ik doel is het feit dat werknemers ouder dan 55
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jaar, die uit het arbeidsproces geraakt zijn, zeer moeilijk in het
arbeidsleven terug te voeren zijn. In de arbeidsongeschiktheid door
ziekte of gebrek sluipt dan op deze manier een stuk structurele werkloosheid binnen, wordt werkloosheid verdisconteerd. De kwetsbare
sociale lagen, de matig begaafden, de dyssocialen, de verwaarloosden, de contactlozen en de boven 55-jarigen, worden uit de maatschappij gedrukt, maar zij zijn nog maar de voorhoede. Zijn wij nu
nog bezig met de consequenties van de moderne anti-conceptionele
middelen voor de tussenmenselijke relatie, binnenkort krijgen wij te
maken met de problemen van grote groepen mensen die niet meer
werken of slechts een deel van de week werken. Dit leefpatroon zal
de hele gezinsstructuur veranderen, andere identificatiepatronen geven;
de overgang naar deze 'brave new world' zal niet zonder manifestaties van onlust en agressie geschieden, ' eine Situation, die der
Zukunft angeb5rt, die vielen von ihnen phantastisch erscheinen wird '
De toekomst zal geen 50 jaren op zich laten wachten; zij geeft ons
psychohygiënische problemen waarbij de huidige kinderspel zijn. Een
wereld van schaarste, waar de arbeid de volle tijd in beslag nam,
verheven was tot zin en levensvervulling, wordt een wereld van
overvloed waarin de mensen voor het eerst in de geschiedenis tijd
hebben om te leven. Maar waar hebben ze dat geleerd en wie zal
het hun leren?
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SUMMARY
The Accident Law of 1901 quaranteed the employee a payment if he, struck by
an accident, was unable to work to earn his living.
The Social Insurance Bank, the executive organisation of this law established a
medical apparatus for control.
In this way this law compelled the medical apparatus above mentioned, to care
also for the lower class patients, who in the beginning of the century got
insufficient medical care and rehabilitation.
The new Incapacity Insurance Law of 1967 provides the insurance of employees
who are disabled for a period longer than one year.
The executive organisation, the 'Gemeenschappelijke Medische Dienst', (G.M.D.,
Common Medical Service) is obliged to care a.o. for the rehabilitation of several
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thousands of patients with psychosomatic and psychosocial syndromes who are
not seeking active help from organisations for psychotherapy and social work.
This means that these organisations, already overcharged with a great amount
of people who are asking active help, must care for this much bigger group of
non-motivated people, compelled by the law. Scale enlargement of the existing
institutes is impossible. New forms of psycho- and sociotherapy therefore must
be found, and also new executives. A more comprehensive teaching of medical
doctors is necessary; the role of the general practitioner is of paramount importance.
The thousands of case histories of the G.M.D., 40.000-50.000 pro year, teach
us that even in a prosperous country as the Netherlands, a lot of people live
in mental 'poverty'.

VERANTWOORDING
Het hoofd van dit dubbelnummer wordt gevormd door de voordrachten die
Fischer, Trimbos en Weijel op 22 maart 1969 in Amsterdam hielden t.o.v. de
Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie. De redactie voldeed gaarne aan
het verzoek van genoemde vereniging om deze drievoudige benadering van een
zo belangrijk onderwerp in een speciaal nummer van het Tijdschrift te bundelen.
De bijdrage van Boerman moest in verband met actuele inzendingen halverwege
worden afgebroken; het slot van dat artikel volgt in 1970/4.
Met het aanvullend commentaar van Collega Van Hiele wordt een nieuwe rubriek
geopend: IN DISCUSSIE. De redactie sprak al eerder de hoop uit dat het Tijdschrift
gebruikt zou gaan worden als forum voor gedachtenwisseling, een wens die nu
in vervulling gaat.

