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Naar een vertrouwd klinkend paradigma en een
voorbeeld van een model voor de psychiatrie
Een conceptuele toevoeging aan de profielschets psychiater
o.r.j. dellemann
samenvatting Binnen de psychiatrie en daarbuiten zijn allerlei ontwikkelingen gaande
die het profiel van de psychiater beïnvloeden. De laatste versie van de Profielschets Psychiater
biedt ons een nieuw houvast door te benadrukken dat de psychiater een medisch specialist is. Het
biopsychosociaal model wordt als werkmodel afgevoerd, na summiere en verwarrende kritiek. Als
nieuw focus dienen intentionele hersenfuncties. Dit focus is onvoldoende toegespitst en biedt weinig
houvast. Bij nadere beschouwing blijkt het niet mogelijk het biopsychosociaal model als model te
behouden. Als een breed en vertrouwd klinkend biopsychosociaal paradigma kan het echter nog
steeds goede dienst bewijzen. In dit artikel wordt een voorbeeld gegeven van een model dat past
binnen dit paradigma.
[tijdschrift voor psychiatrie 48(2006)7, 525-531]
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De ggz is in beweging. Dat vergt een nieuwe
plaatsbepaling van de psychiatrie en de psychiater.
De Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie
(nvvp) neemt hierin het initiatief met een nieuwe
profielschets (Profielschets Psychiater, concept 2003,
herziene versie 2004, laatste versie april 2005). Op
zichzelf een prijzenswaardig initiatief; concep
tueel biedt het echter minder houvast dan ge
hoopt. Het ‘biopsychosociaal model’, een belang
rijk conceptueel baken uit de vorige profielschets,
wordt haast geruisloos als model afgevoerd. De
vraag is of dit is gebeurd op goede gronden en of er
een redelijk alternatief wordt geboden.
Mocht het biopsychosociaal model als model
niet houdbaar blijken, houdt het voor ons dan
toch nog zijn waarde als het op een andere manier
wordt gedefinieerd? Is er een ander model voor
handen? Het formuleren van antwoorden op deze
vragen kan ons helpen het gekozen profiel van de
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psychiater conceptueel aan te vullen.
de profielschets
In een tijd van organisatorische, financiële en
politieke verandering is het verstandig om op
nieuw te definiëren waar een psychiater staat en
waar hij zijn handelen op baseert. Daarbij kan de
nieuwe profielschets houvast geven. Helder is dat
de psychiater medisch specialist is. Wat kan ons
volgens de profielschets houvast bieden als mo
del?
Het tot dusverre gangbare biopsychosociaal
model wordt in de conceptversie van de profiel
schets niet erg overtuigend bekritiseerd en ver
volgens verlaten (Nederlandse Vereniging voor
Psychiatrie juni 2003). Het begrip zou volgens de
auteurs tot misverstanden leiden. Het zou sugge
reren dat er drie zelfstandige domeinen zijn in
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plaats van drie samenhangende niveaus van biolo
gische adaptatie die elkaar onderling beïnvloeden.
De cartesiaanse splijting tussen lichaam en geest
zou worden bestendigd door het begrip ‘biologie’
te verengen tot ‘lichamelijkheid’. Meer woorden
worden er in de eerste conceptversie niet aan ge
wijd. In de herziene versie is het biopsychosociaal
model zonder uitleg komen te vervallen. In de de
finitieve versie krijgt het biopsychosociaal model
vervolgens toch weer een plek – zij het een margi
nale – in de uitspraak dat in de psychiatrie somati
sche, psychologische en sociale benaderingen ge
ïntegreerd dienen te worden en dat dit begrepen
wordt onder het biopsychosociaal model. Deze
gang van zaken geeft aan dat er op z’n minst enige
verwarring bestaat over de status van het bio
psychosociaal model.
Als specifiek focus voor de psychiatrie geldt
‘de gerichtheid op de ontwikkeling van hersen
functies die de intentionele, dat wil zeggen bete
kenisverlenende relatie tussen het individu en
diens omgeving regelen’. Spreken van intentio
nele hersenfuncties is in de eerste plaats verwar
rend. Een persoon als geheel kan intenties hebben,
hersenfuncties hebben dit niet. Eigenschappen die
behoren bij een persoon als geheel toekennen aan
een deel van die persoon, is een mereologische
denkfout (Bennett & Hacker 2003). Ons uitsluitend
profileren via een focus die zich richt op de ont
wikkeling van een bepaald soort hersenfuncties,
biedt in de tweede plaats conceptueel en praktisch
weinig houvast. Het benoemen van een focus zon
der aan te geven hoe het grotere speelveld eruit ziet
waarbinnen die focus zorgt voor een zinvolle afba
kening, geeft onvoldoende duidelijkheid. Daar
naast lijkt het goed de focus zelf nog wat nader toe
te spitsen. Meerdere medisch specialisten hebben
immers te maken met hersenfuncties die de inten
tionele relatie tussen een individu en zijn omge
ving regelen. Dit kan door aan de zin toe te voegen
dat de psychiater met name betrokken is bij inten
tionele hersenfuncties die ondersteunend zijn bij
complexe sociale gedragingen en bijbehorende
emoties en gedachten.
Concluderend kan gesteld worden dat de sta
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tus van het biopsychosociaal model in de profiel
schets verwarrend is; het lijkt in ieder geval niet
langer bedoeld om ons te profileren. De geboden
focus biedt als alternatief conceptueel niet genoeg
houvast en dient, op de voorgestelde manier, wat
nader te worden toegespitst. We kunnen ons
afvragen of de verwarring rondom de status van
het biopsychosociaal model begrijpelijk is en wat
voor factoren aan deze verwarring ten grondslag
liggen.
het biopsychosociaal model
Wat is de huidige status van het biopsychoso
ciaal model zoals destijds werd geïntroduceerd
door Engel (1980) en verder is uitgewerkt door
Schwartz (1981)? Er worden in de wetenschap twee
soorten modellen gebruikt (Harré 2002): analytische
modellen (zoals bv. een anatomisch model van het
brein of een speelgoedauto als model van een echte
auto) en verklarende modellen met als onderwerp
structuren of systemen die tot op heden niet zijn
geobserveerd (bv. Niels Bohrs atoommodel dat ge
modelleerd is naar planeten die draaien om de
zon). De logica van modelgebruik berust op analo
gie, patronen van overeenkomst en verschil tussen
model en bron/subject.
Het biopsychosociaal model, gebaseerd op de
algemene systeemtheorie, is in deze zin eigenlijk
geen model maar een taxonomie: een hiërarchisch
ingedeelde, steeds meer verfijnde laag van klassen,
typen en soorten; in dit geval van atomen en mole
culen tot en met de gemeenschap, de natie en de
biosfeer.
Niet alleen is het eigenlijk geen model, ook
systeemtheoretisch kent het een tekortkoming
(Goodman 1991). In een hiërarchie van systemen
wordt het hogere systeem beschouwd als emer
gent aan – dus oprijzend uit – het onderliggende.
Om bepaalde systemen samen in een hiërarchie
van systemen te mogen zetten, moet er een be
schrijving mogelijk zijn van de onderlinge relaties
of ten minste een taal om die relaties in te beschrij
ven en te verklaren.
De hiërarchie van systemen van Engel (1980)
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begint bij subatomaire deeltjes, gaat verder met
atomen, moleculen, organellen, cellen, weefsels,
organen, het centraal zenuwstelsel, enzovoort.
Mentale fenomenen worden hierbij beschouwd
als emergent aan het centrale zenuwstelsel. Maar
hier gaat het mis: er bestaat geen linguïstische
brug tussen die twee. Wanneer we een aantal sys
temen uit de hiërarchie zoals te doen gebruikelijk
samen nemen onder de verzamelnamen biolo
gisch, psychologisch en sociaal, is het psycho
logische niveau daarmee emergent aan het bio
logische, en het sociale op zijn beurt aan het psy
chologische, terwijl we volgens Goodman niet
beschikken over een geschikte taal om de onder
linge relaties te beschrijven. Dit maakt een der
gelijke plaatsing in een hiërarchisch systeem
discutabel.
Kan deze onvolkomenheid worden gerepa
reerd?
de organische-eenheidstheorie als
waardevolle aanvulling?
In het Tijdschrift voor Psychiatrie werd de orga
nische-eenheidstheorie (organic unity theorie) van
diezelfde Goodman (1991) beschreven als een mo
gelijk zinvolle aanvulling bij het biopsychosociaal
model (Leentjens 2004). Het biopychosociaal mo
del van Engel wordt dan gekoppeld aan de li
chaam-geesttheorie van Spinoza. In deze theorie
van Spinoza worden biologische en psychologische
processen gezien als twee zijden van een medaille,
zonder dat aan een van beide het primaat wordt
toegekend. In de organische-eenheidstheorie
wordt geprobeerd een oplossing te vinden voor het
eerder genoemde bezwaar dat mentale fenomenen
emergent zouden zijn aan neurofysiologische,
zonder dat er een geschikte linguïstische brug tus
sen die twee bestaat. Dit gebeurt door naast een
hiërarchie van systemen die aangeduid kunnen
worden met fysische termen (bv. atomen, molecu
len) een hiërarchie van systemen voor te stellen die
aangeduid kunnen worden met mentale termen.
Goodman (1991) komt in zijn artikel niet verder
dan het beschrijven van een mentale term op één
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systeemniveau, namelijk dat van de persoon. Op
andere niveaus blijft de gewenste koppeling van
de twee parallelle hiërarchieën van systemen ach
terwege. Hiermee lijkt deze poging om bruggen te
slaan in de praktijk stuk te lopen.
Er zijn auteurs binnen de systeemtheorie die
in de zogenaamde ‘isomorfismen’ wel linguïsti
sche bruggen zien tussen verschillende systeem
niveaus. Tevens benadrukken deze auteurs dat de
verschillende systeemniveaus op elkaar inwerken,
als interactief dienen te worden opgevat (zoals ook
Engel voor ogen stond), en niet als statisch en
slechts beschrijvend.
Maar al zou het mogelijk zijn om op meer
dere niveaus een mentale tegenvoeter te beschrij
ven, dan zal deze exercitie nog niet uitmonden in
een verklarend model. Het gaat dan immers – naar
mijn idee – nog steeds over twee of mogelijk drie
hiërarchisch geordende opsommingen van syste
men, die zo uitgekiend mogelijk naast elkaar zijn
gezet. Ook twee of drie parallel geschakelde hiërar
chische systemen, taxonomieën, vormen samen
nog steeds geen analytisch of verklarend model.
Kortom, de kritiek op het biopsychosociaal
model als model lijkt bij nadere beschouwing
redelijk fundamenteel en de organische-eenheids
theorie biedt geen zinvolle reparatiemogelijk
heden. Maar vervalt daarmee het belang van het
gedachtegoed dat doorgaans met het biopsychoso
ciaal model wordt aangeduid?
wat bedoelen we met
‘biopsychosociaal model’?
Naast de vraag naar de status van het biopsy
chosociaal model is een tweede vraag van belang.
Wat bedoelen we als we het begrip ‘biopsychosoci
aal model’ gebruiken? In de dagelijkse praktijk
gebruiken we het begrip ‘biopsychosociaal model’
in feite niet als een model, maar meer als een breed
in de discipline gedragen gezichtspunt: om be
paald gedrag te begrijpen let men op biologische,
psychologische en sociale factoren, schat men de
relatieve bijdrage van elke factor zo goed mogelijk
in en baseert daarop de behandelaanpak.
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Het zou jammer zijn om het biopsychosoci
aal model van de hand te doen omdat het als model
rammelt, terwijl het als gezichtspunt in de klini
sche praktijk waardevolle diensten kan bewijzen.
Het draagt natuurlijk niet bij aan duidelijk
spraakgebruik als we praten over ‘model’ terwijl
we ‘gezichtspunt’ bedoelen. Is deze verwarring op
losbaar? Kan het begrip paradigma ons hierbij van
dienst zijn?

ken werd over het belang van het biopsychosociaal
model ging het dus eigenlijk over het biopsycho
sociaal paradigma.
De volgende vraag is of dit paradigma ook nu
nog bij de tijd is en of het nog een poosje mee zou
kunnen als houvast en als kenmerk van de manier
van denken en werken binnen onze discipline.

wat is een paradigma?

Om een antwoord te formuleren op deze
vraag nemen we op drie niveaus een steekproef,
een kijkje in de psychiatrie, namelijk op een niveau
dicht bij het wetenschappelijk onderzoek, op het
niveau van de praktijk en op vakfilosofisch ni
veau.
Kandel, een bekend auteur wiens gedachte
goed breed gedragen wordt binnen onze discipli
ne, sluit nauw aan bij bevindingen van het weten
schappelijk onderzoek. Hij noemt een aantal prin
cipes die de relatie van de geest ten opzichte van
het brein kenschetsen (Kandel 1998). Alle mentale
processen, zelfs de meest ingewikkelde psycholo
gische processen, reflecteren functies van het
brein. In dit brein zijn genen en hun proteïnepro
ducten belangrijke determinanten van het pa
troon van verbindingen tussen neuronen, en van
de details van hun functioneren. De variatie van
een bepaalde psychiatrische aandoening wordt
niet alleen verklaard vanuit een verandering van
genen. Sociale factoren en factoren gekoppeld aan
ontwikkeling dragen hier ook in belangrijke mate
aan bij. Veranderingen in genexpressie die geïn
duceerd worden door leren, geven aanleiding tot
verandering in patronen van neuronale verbin
dingen. Als psychotherapie of counseling effectief
is en langetermijnveranderingen produceert in
gedrag, gebeurt dit waarschijnlijk door leren. Dit
vindt plaats door het produceren van verandering
in genexpressie die de sterkte van de synaptische
verbindingen verandert, en door structurele ver
anderingen die het anatomische patroon van ver
bindingen tussen hersencellen wijzigen. Kandel
beschrijft op een basaal niveau hoe de werking van
genen op ons gedrag niet los valt te zien van de in

Het begrip ‘paradigma’ heeft twee verschil
lende betekenissen (Kuhn 1972). Ten eerste is er de
sociologische betekenis, waarbij met paradigma
de hele constellatie aan overtuigingen, waarden en
technieken bedoeld wordt die de leden van een be
paalde wetenschappelijke gemeenschap gemeen
hebben. Ten tweede heeft het begrip paradigma
volgens Kuhn meer fundamenteel de betekenis
van het goede gemeenschappelijke voorbeeld, het
gangbare model. Zo’n model wordt gebruikt bij
het vinden van oplossingen voor resterende we
tenschappelijke puzzels.
In de praktijk is het verwarrend dat het para
digma gebruikt wordt voor twee verschillende
zaken: sociologisch als constellatie van gemeen
schappelijke overtuigingen en daarnaast als gang
baar model. Den Boer & Glas (2004) brengen in het
Handboek Neurobiologische psychiatrie verheldering
in deze verwarring. Zij zien paradigma en werk
model als verschillende begrippen, met in de prak
tijk wel een relatie. Ze verstaan onder paradigma
een geheel van concepten met een heuristische en
oriënterende functie op de grens van vakweten
schap en filosofie, terwijl een model hypotheses
aanreikt die een vraag, meer specifiek een bepaald
probleem proberen te verklaren. Het paradigma is
volgens deze auteurs dus de neerslag van een
bepaalde visie op het geheel, terwijl het model
betrekking heeft op een onderdeel uit het geheel.
We zouden het breed gedragen gezichtspunt
van de afgelopen periode dus een paradigma kun
nen noemen, in dit geval het biopsychosociaal pa
radigma. Daar waar er de afgelopen jaren gespro
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teractie met de omgeving en welke processen in de
hersenen dit alles ondersteunen.
Op het niveau van de praktijk zijn psychia
ters zoals gezegd dagelijks bezig problemen in de
interactie tussen een individu en diens omgeving
te diagnosticeren en te behandelen. Hierbij maken
ze steeds een weging van de bijdrage van biologi
sche, psychologische en sociale factoren en van
hun onderlinge samenhang.
Op het vakfilosofisch niveau schreef Den Boer
(2003) een spraakmakend boek waarin hij opvat
tingen verwoordt die naar mijn inschatting even
eens breed gedragen worden binnen de discipline.
Een centrale these in zijn boek is dat de trias herse
nen, mentale processen en omgeving onlosmake
lijk met elkaar verbonden zijn. In de praktijk
wordt er volgens hem bij de verklaring van mense
lijk gedrag vaak één uitgelicht en als losstaande
entiteit beschouwd, waarbij wordt genegeerd dat
de drie domeinen steeds naar elkaar verwijzen.
Hij licht dit toe op meerdere terreinen en komt
daarmee dichter bij de dagelijkse praktijk van de
psychiater dan Kandel. Hij heeft het namelijk ook
over complex gedrag, complexe belevingen van
een individu in relatie tot zijn omgeving met de
bijbehorende hersenfuncties, zoals gezegd het
toegespitste focus van de psychiater.
Hierover valt natuurlijk veel meer te zeggen,
maar samengenomen reiken de inzichten uit de
steekproef op drie verschillende niveaus binnen de
psychiatrie uitgangspunten, overtuigingen, werk
wijzen en waarden aan die in grote lijnen de con
touren schetsen van een eigentijdse gemeenschap
pelijke visie van onze discipline. Dit gemeenschap
pelijke gedachtegoed zou wat mij betreft nog
steeds kernachtig omschreven kunnen worden als
het biopsychosociaal paradigma. Dit kan dienen
als houvast, naast de voorgestelde focus in de toe
gespitste zin. Een extra reden waarom het hante
ren van een breed en interactief paradigma zinvol
kan zijn, is het risico van biologisch reductionisme
in de huidige tijd.
Is het vervolgens binnen dit paradigma mo
gelijk om een of meer passende verklarende mo
dellen te formuleren? Zo’n model is dan vooral
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richtinggevend in wetenschappelijk onderzoek. In
de dagelijkse behandelpraktijk hebben we zoals
gezegd meer aan het beschreven paradigma. Bij
het beschrijven van een verklarend model kunnen
we profiteren van de inzichten uit de neuroweten
schappen. In de profielschets wordt het belang van
de ontwikkelingen in de neurowetenschappen on
derstreept, maar vervolgens gek genoeg niet uitge
werkt in conceptuele of praktische consequen
ties.
een voorbeeld van een model vanuit
de neurowetenschappen
Valt er een verklarend model te formuleren
vanuit de ontwikkelingen in de neurowetenschap
pen dat aansluit bij het geformuleerde paradigma
en zo ja, hoe ziet dat model er dan uit?
Het lijkt goed mogelijk om tot een dergelijk
model te komen, gelet op het gedachtegoed van de
al genoemde Kandel, aangevuld met de inzichten
van LeDoux. Kandel (1998) biedt een model aan om
te begrijpen hoe iemands brein verandert door
diens interactie met de omgeving. Dat gebeurt via
beïnvloeding van genexpressie en daarmee van de
aanmaak van eiwitten. Dit beïnvloedt op zijn
beurt de verbindingen tussen individuele hersen
cellen en mogelijk tussen hersencellen als groe
pen/kernen. Hierbij zijn mensen en hun hersenen
plastisch dankzij en niet ondanks hun genen.
LeDoux (2002) werkt dit in zijn laatste boek verder
uit en geeft een model om te begrijpen hoe
hersenen plastisch kunnen zijn. Dit loopt via het
versterken, verzwakken of verbreken van verbin
dingen tussen hersencellen op synapsniveau.
Natuurlijk is daarmee slechts een tip van de sluier
opgelicht bij het verhelderen en beschrijven van
deze complexe interactie. Hij maakt op deze
manier inzichtelijk hoe leren tot stand komt en
hoe het geheugen functioneert. Samengenomen
bieden de inzichten van Kandel en LeDoux op een
genetisch en synaptisch niveau een verklarend
model om de interactie tussen een individu en
diens omgeving te begrijpen, met speciale aan
dacht voor de processen in de hersenen die deze
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interactie ondersteunen.
We moeten ons hierbij realiseren dat zo’n
model slechts betrekking heeft op een onderdeel
van het geheel en geen verklaring kan bieden voor
de interactie tussen de drie domeinen als geheel.
Meerdere modellen voor verschillende onder
zoeksvragen zijn vanzelfsprekend denkbaar en
ook noodzakelijk.
conclusie
Het biopsychosociaal model zorgt conceptu
eel voor de nodige verwarring en lijkt daarmee als
model niet langer houvast te kunnen bieden in de
hedendaagse psychiatrie. Opgewaardeerd van bio
psychosociaal gezichtspunt naar biopsychosociaal
paradigma kan het ons echter nog steeds een goede
dienst bewijzen. Als voorbeeld van een verklarend
model op basaal niveau binnen dit paradigma zou
een combinatie van het genexpressiemodel van
Kandel (1998) en het synapsmodel van LeDoux
(2002) kunnen fungeren. Andere verklarende mo
dellen op andere niveaus zijn echter denkbaar en
ook noodzakelijk. De in de profielschets gekozen
focus kadert vervolgens het speelveld verder in,
geeft aan waar we ons als psychiaters in de klini
sche praktijk en in het onderzoek vooral op rich
ten. De focus verdient dan wel enige toespitsing,
het gaat zoals gezegd om hersenfuncties die on
dersteunend zijn bij complexe sociale gedragingen
en bijbehorende emoties en gedachten.
Op deze manier hebben we niet alleen een fo
cus als houvast, maar ook een vertrouwd paradig
ma om onze gemeenschappelijke uitgangspunten
mee aan te duiden. Dit biopsychosociaal paradig
ma helpt ons om de blik breed te houden in een
tijd dat biologisch reductionisme op de loer ligt.
Het formuleren en accepteren van nieuwe model
len kan richting geven aan verder onderzoek.
De combinatie van paradigma, focus en werk
model maakt helder hoe de psychiater zich binnen
dit brede veld profileert. U kunt bovenstaand be
toog dan ook zien als een poging tot een conceptu
ele verheldering van en toevoeging aan de onlangs
aanvaarde profielschets psychiater.
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summary
Towards a familiar-sounding paradigm and an example of a model for psychiatry
– O.R.J. Delleman –
The profile of the psychiatrist is being affected by all kinds of developments that are occurring
in psychiatry and in many other fields and disciplines. The latest profile depicts the psychiatrist
primarily as a medical specialist. The biopsychosocial model has been discarded following a round
of brief and confusing criticism and the focus is now on intentional brain functions. However, the
latter is not completely in focus and the interpretation is ambiguous. On closer consideration we
find it impossible to continue supporting the biopsychosocial model. Nevertheless, it can still serve
us well as a broad-based familiar-sounding paradigm. We describe a model that fits into this
paradigm.
[tijdschrift voor psychiatrie 48(2006)7, 525-531]
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