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HET EPIDEMIOLOGISCHE NEED-MODEL

door drs. W. NELEMANS te TILBURG

In dit artikel wordt een model ontwikkeld dat het mogelijk moet maken
de toekomstige behoefte aan psychiaters af te leiden uit de ontwikkeling
van het aantal noodgevallen dat voor psychiatrische hulp in aanmer-
king komt. Buiten beschouwing is gebleven de fundamentele vraag in
hoeverre de toekomstige behoefte aan psychiaters wordt beïnvloed door
divergerende en veranderende inzichten bij de psychiaters en bij de
andere hulpverleners over de bijdrage die zij kunnen leveren aan de
liquidatie van de noden. De uitwerking van het onderzoeksprobleem
kan in een artikel maar summier worden behandeld. Een aantal, voor
de beantwoording van de vraagstelling relevante facetten zal nauwelijks
of niet aan bod kunnen komen. Een uitvoeriger studie over het onder-
werp is in voorbereiding. Onze bijdrage beoogt inzicht te geven in
enkele problemen, waarvoor de onderzoeker zich gesteld ziet wanneer
hij de behoefte aan psychiaters en aan psychiatrische voorzieningen wil
afleiden uit de aard en de omvang van de in de samenleving heersende
noden. Zonder hulp van de professie kan zo'n onderzoek niet tot een
goed einde worden gebracht. Door dit artikel hopen wij de belang-
stelling voor het door ons geëntameerde sociologische onderzoek te
wekken.

I ENKELE IMPLICATIES VAN HET EPIDEMIOLOGISCHE

NEED-MODEL

De totale populatie van noodgevallen ondergaat voortdurend aantal-
veranderingen en structuurveranderingen (naar de aard van de noden)
doordat nieuwe gevallen ontstaan en oude gevallen worden geëlimi-
neerd. Nieuwe gevallen ontstaan door de in de samenleving werkende
stress-factoren, hetzij bij nieuwe personen, hetzij bij personen die re-
cidiveren. Gevallen worden geëlimineerd door zelfhulp (met of zonder
de steun van niet-professionals uit de naaste omgeving) of door be-
handeling. Niet alle gevallen, die — hoe ook gedefinieerd — voor
psychiatrische hulp in aanmerking komen zijn bij de professionals
bekend. En de gevallen die bekend worden, worden niet alle in be-
handeling genomen.
Veranderingen in de totale vraag naar psychiatrische hulp — d.z. die
gevallen, die bij de psychiaters geregistreerd staan en waaraan al dan
niet wordt gewerkt — worden bepaald door:
a — de frequentie waarmee noodgevallen de barrière passeren, die ligt
tussen de mens in nood en de professionele hulpverlener,
b — de frequentie waarmee gevallen met succes uit de behandeling
worden ontslagen,
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c — de frequentie waarmee geregistreerde, niet in behandeling genomen,
gevallen zonder de tussenkomst van een professionele hulpverlener
worden geliquideerd en
d — de frequentie waarmee gevallen via abandonnering uit de mani-
feste bevolking verdwijnen.
In het hieronder gepresenteerde schema worden vier probleemgebieden
onderscheiden, waarvan bestudering noodzakelijk is om kwantitatieve
uitspraken met betrekking tot de toekomstige behoefte aan psychiaters
te kunnen doen.

Een sociologische probleemstelling (1) — De bijdrage van de sociologie
tot de kennis van het verschijnsel van de 'geestesziekte'* is wezenlijk
anders dan die welke door de psychologie of de psychiatrie wordt ge-
leverd. In het algemeen beschrijft en verklaart de psycholoog of de
psychiater in de eerste plaats het individuele geval. Hij houdt zich bezig
met het ontstaan ervan. Zijn onderzoek richt zich in de regel op de
verklaring van concrete handelingen, houdingen en meningen van be-
paalde personen. Naast de analyse van motiveringselementen speelt
daarbij de sociale situatie, waarin zich deze personen bevinden en
bevonden een rol. Het object van de psychologische of de psychi-
atrische analyse blijft evenwel de persoonlijkheidsstructuur van de
betrokkenen, zoals die in de ontwikkelingsgeschiedenis van de per-
soonlijkheid onder invloed van het samenspel van aanleg en milieu
gestalte heeft gekregen. De praktische betekenis van zijn werk is in de
eerste plaats therapeutisch. De socioloog daarentegen interesseert zich
niet voor individuele gevallen. Geestesziekte wordt als een maatschap-
pelijk verschijnsel opgevat, dat door middel van een sociaal-statistische
beschrijving kan worden benaderd. De praktische betekenis van zijn
werk ligt in de eerste plaats op het gebied van de sociale preventie,
van de prognose en van de planning ten behoeve van het door de
samenleving in het leven geroepen hulpverlenende apparaat. De sociaal-
statistische beschrijving vereist, dat naar geschikte maatstaven wordt
gezocht waarmee de intensiteit van het verschijnsel — d.w.z. de fre-
quentie waarmee het zich in de samenleving voordoet — kan worden
vastgesteld. Persoonsattributen (zoals leeftijd, geslacht, beroep en bur-
gerlijke staat) worden gebruikt om de populatie in subpopulaties te
verdelen. Voor de prognose is het van belang specifieke risico's voor
afzonderlijke bevolkingscategorieën te kennen, opdat de invloed van
sociaal-demografische structuurveranderingen op de totale relatieve
frequentie kan worden vooruitberekend. Men moet aannemen dat die

Ondanks de bezwaren, die o.a. SZASZ (2) en FOUDRAINE (3) hebben geuit op het
gebruik van termen als 'geesteszieke', sluiten we ons gemakkelijkheidshalve toch
aan bij de meest gebruikte terminologie. In de paragraaf over het noodbegrip
zal een definitie worden gegeven van wat in het onderzoek onder 'geesteszieken'
zal worden verstaan.
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groepsspecifieke risico's zelve niet onveranderlijk zijn, zodat bij een
verder uitgewerkte prognose ook een uitspraak zal moeten worden
gedaan over de veranderingen die zijn te verwachten aangaande de
hoogte van die risico's. Het is dan evenwel nodig dat men inzicht heeft
in de trends, die zich in het verleden hebben voorgedaan, zodat de in de
demografie gebruikelijke projectie-technieken kunnen worden toege-
past. Beschikt men niet over zulke trends, dan moet de vooruitbereke-
ning worden gebaseerd op hypothesen aangaande de werking die de
verschillende, in het geding zijnde, oorzakelijke factoren in de naaste
toekomst zullen uitoefenen. In het onderhavige geval betekent dit, dat
de verschillende stress-factoren zullen moeten worden opgespoord en
dat een uitspraak zal moeten worden gedaan over de betekenis, die
ieder van de onderscheiden stress-factoren in de toekomst op de hoogte
van de relatieve frequenties zal hebben. Dit inzicht is trouwens onont-
beerlijk indien men de plausibiliteit van de extrapolaties wil beoor-
delen.

De zogenaamde darknumbers — Bij het vaststellen van de frequentie
waarmee de geestesziekte zich in onze maatschappij voordoet, stuit men
— nog geheel afgezien van de verschillende definitorische moeilijkheden
die zullen moeten worden opgelost* — op een probleem, dat ook de
onderzoeker op het gebied van de criminaliteit en de moraliteit bij de
beschrijving of verklaring van zijn bevindingen stoort. We doelen hier
op het verschijnsel van de zg. 'Dunkelziffer'. (4) Niet alle gevallen van
nood worden bij het hulpverlenend apparaat gesignaleerd. De totale
behoefte aan psychiatrische hulp kan worden onderscheiden in een
latente behoefte, dit is een behoefte die niet bij de psychiaters bekend

* B.v. het onderscheid tussen 'ziekte' en 'gezondheid', tussen 'normaal' en 'de-
viant' gedrag is in zekere zin arbitrair. Daardoor kan de totale behoefte aan
psychiatrische hulp niet eenduidig worden vastgesteld.
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is — en in een manifeste behoefte. Deze laatste kan zelf weer worden
onderverdeeld in enerzijds een behoefte die tot uitdrukking komt in een
vraag naar psychiatrische hulp die wordt geëffectueerd en anderzijds in
een behoefte die bij het apparaat wel bekend is, maar waaraan op het
ogenblik nog niet of niet meer wordt gewerkt. Zo stoten we hier op een
methodologisch vraagstuk aan de oplossing waarvan nog wordt ge-
werkt. Want de via een analyse van het cliëntenbestand (de geregi-
streerde, manifeste probleemgevallen) te verkrijgen onderzoeksresul-
taten kunnen — tengevolge van de werking van de barrière-factoren —
niet als representatief voor de structuur van de noodgevallen in de
samenleving worden beschouwd. (5) Mental health surveys bij een
steekproef van de bevolking zouden een oplossing kunnen brengen. De
uitvoerbaarheid van zulke surveys is aangetoond in een door het I.V.A.
ondernomen onderzoek betreffende de frequenties der zwakzinnig-
heid. (6)

De barrières — Aangezien elk noodgeval in zijn ontstaansperiode zich
eerst in een latente fase bevindt, dringt zich de vraag op van welke aard
de factoren zijn die verhinderen dat slechts een deel van de latente ge-
vallen overgaat in een manifeste fase. Dit probleem duiden we aan als
het barrière-vraagstuk, waaraan wij een afzonderlijke paragraaf zullen
wijden. Hier zij slechts vermeld, dat het gehele hierboven geschetste
probleem nog gecompliceerd wordt door het feit, dat ook de hoogte
van de barrières niet constant is. De verhouding tussen het aantal
latente tot het aantal manifeste noodgevallen in de samenleving kan in
de loop der tijd veranderen. Men bedenke daarbij, dat de hoogte van
de barrières voor bepaalde typen van noden groter, voor andere kleiner
kan worden dan zij thans is.

Typologie van psychiatrische cliënten — De onderzoeker zal ruime aan-
dacht moeten besteden aan de keuze van de variabelen, die hij bij het op-
stellen van een typologie van psychiatrische cliënten zal hanteren. Zo'n
typologie zou kunnen worden verkregen door de cliënten in te delen
naar de aard van de noden waarmee zij worden geconfronteerd, of naar
de aard van hun deviant gedrag. De typologie van noden kan worden
gemaakt op basis van een classificatie van de op de populatie inwer-
kende stress-factoren en van de behoeften die worden gefrustreerd. Het
afwijkende gedrag kan o.a. worden getypeerd naar de normen die
worden overschreden, naar de personen voor wie het afwijkende gedrag
zichtbaar is geworden en naar de aard en de kracht van de sancties die
op het afwijkende gedrag worden gesteld. Bovendien zullen ook de
aard van de deskundige begeleiding, de duur ervan en de aard van de
resultaten van de behandeling in termen van bijvoorbeeld ontslag,
recidive en hospitalisering, in de typologie een plaats moeten krijgen.
Of in het kader van het onderzoek andere typologieën moeten worden
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gebruikt, bijvoorbeeld die welke in feite in de psychiatrie worden ge-
hanteerd, dient nader te worden onderzocht.

II HET NOODBEGRIP

Het noodbegrip dat in het model een centrale rol vervult, verdient een
wat uitvoeriger behandeling.
Er zijn personen of groepen die onder omstandigheden leven die door
anderen op grond van criteria, afgeleid van de door hen aangehangen
normen en waarden als niet aanvaardbaar, als problematisch worden
gezien. De betrokkenen behoeven die situaties zelf niet als problema-
tische te ervaren zodat zij niet onder druk staan en ook niet de be-
hoefte gevoelen een verandering in hun situatie aan te brengen. Ter
aanduiding van dit verschijnsel reserveren wij de term objectieve nood.

4' In dit artikel zal de liquidatie van de objectieve nood en haar implicatie
voor de omvang van het voorzieningenapparaat niet aan de orde wor-
den gesteld. Sociale actie kan ertoe leiden dat personen zich van hun
— door anderen als onrechtvaardig ervaren — maatschappelijke positie
bewust worden. Daardoor kunnen nieuwe behoeften ontstaan. Indien
verbetering in de situatie uitblijft, kan door de bewustwording de objec-
tieve nood in een subjectieve nood overgaan.
Van subjectieve nood is sprake, wanneer een individu zich ervan be-
wust is in een probleemsituatie te verkeren, waaruit hij zich zonder de
hulp van anderen niet kan bevrijden, ervan afgezien of hij de hulp van
anderen ook daadwerkelijk inroept. Subjectieve nood gaat altijd samen
met stress, waaronder wordt verstaan de spanning die een individu
ervaart als gevolg van een feitelijke of verwachte verstoring van zijn
behoeftebevrediging. Wanneer de stress in intensiteit en duur toeneemt,
moet door het individu een steeds zwaarder beroep worden gedaan op
zijn frustratie-tolerantie (7), d.i. het vermogen om gedurende een
langere tijd een bepaalde hoeveelheid stress te verdragen; stress, die
noch door de eliminatie van de stress-factor opgeheven wordt, noch via
afweermechanismen verwerkt wordt. Personen die onder de last van
hun stress bezwijken (wier frustratie-tolerantie tekort schiet) vormen
een belangrijk deel van het cliëntenbestand van de huidige psychiater.
Een uitspraak over de toekomstige behoefte aan psychiaters vergt een
inzicht in de betekenis van de:
a — in de samenleving gelegen omstandigheden of ontwikkelingen die
stress veroorzaken (de sociale stress-factoren) en van de
b — in de samenleving gelegen factoren, die de frustratie-tolerantie van
een individu beïnvloeden (de sociale frustratie-tolerantie factoren).
Van een subjectieve noodsituatie is ook sprake wanneer een deviant
die zijn situatie zelf niet als problematisch ervaart, door zijn van de
normen afwijkend gedrag, storingen in zijn omgeving teweegbrengt die
daar stress oproepen. De psychopaat, zoals die door GOUGH (8) wordt
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getypeerd, kent geen onlustgevoelens en ziet in de regel de noodzaak
van een wijziging van zijn situatie niet in. Het cliëntenbestand van de
huidige psychiater bevat derhalve naast de personen die problemen
hebben, personen die door hun afwijkend gedrag voor anderen een
probleem zijn. Het onderzoek dient zich derhalve ook te richten op de:
a — in de samenleving gelegen factoren die bepaalde vormen van de-
viant gedrag bevorderen dan wel belemmeren (de sociale deviantie-
factoren) en op de
b — in de samenleving gelegen factoren, die de deviantie-tolerantie van
haar leden beïnvloeden (de sociale deviantie-tolerantie factoren).
Ter toelichting dient te worden gezegd dat niet alle vormen van deviant
gedrag als geestesziek gedrag warden benoemd. Het deviante gedrag
dient allereerst zichtbaar te zijn voor de omgeving van de deviant. Het
spreekt vanzelf dat personen, wier afwijkend gedrag niet wordt waar-
genomen, ook niet als deviant kunnen worden geëtiketteerd. Ten
tweede dient het gedrag als ongewenst te worden beschouwd door de
personen die die deviantie waarnemen. Men kan verwachten dat de
sress, die het deviante gedrag bij anderen oproept, toeneemt naarmate:
—duur en frequentie van het deviante gedrag toenemen,
— de discrepantie tussen het feitelijk gedrag en normgedrag groter is,
—meer waarde wordt gehecht aan de naleving van de norm, die wordt
overschreden en naarmate
— de consequenties die uit het deviante gedrag voortvloeien voor an-
deren nadeliger zijn.
Naarmate het deviante gedrag meer ongewenst is, zal de kans dat de
deviantie de deviantie-tolerantiegrens (9) bij anderen overschrijdt, groter
worden en daarmede de kans dat die anderen — hetzij uit eigen belang
hetzij uit morele verontwaardiging — acties tegen de deviant onder-
nemen. Onder deviantie-tolerantie wordt verstaan het vermogen van het
milieu van de deviant om gedurende een langere tijd de stress, die door
het afwijkend gedrag wordt opgeroepen, te verdragen.
Tot slot dient het waargenomen deviante gedrag als niet invoelbaar,
(10) als onverklaarbaar te worden ervaren. Het afwijkend gedrag, dat
niet verklaard kan worden, wordt door de omgeving 'krankzinnig'
genoemd. Dit is voor haar nog de enige en daardoor de enig redelijke
'verklaring' voor het onverklaarbare.
In het hoger gepresenteerde schema worden vier probleemvelden on-
derscheiden, waarop het onderzoek zich met name zal moeten richten,
namelijk:
1 — de factoren, die de ontstaansfrequentie beïnvloeden,
2 — de factoren, die de zelfliquidatie der noden bewerkstelligen,
3 — de barrière-factoren en
4 — de factoren, die de behandeling belemmeren of haar niet effectief
maken.
Zoals de lezer uit het vervolg van dit betoog zal kunnen concluderen,
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is onze kennis met betrekking tot het probleemveld 4 aanzienlijk uit-
gebreider dan die van de probleemvelden 1, 2 en 3. Dit hangt ver-
moedelijk samen met de cliëntgebonden, therapeutische instelling van
vele psychiaters en andere hulpverleners en hun getringe, hoewel
groeiende belangstelling voor de sociale preventie (11).
In het vervolg van dit artikel zullen de probleemvelden 1 en 2 tesamen
worden behandeld. Vervolgens zullen de probleemvelden 3 en 4 in
afzonderlijke paragrafen aan de orde worden gesteld. Het ligt voor de
hand, dat een onderzoek naar de in de maatschappij gelegen factoren,
die de frequentie van het ontstaan en de frequentie van de liquidatie
der noden beïnvloeden, aanknoopt bij de typering van de noden en de
reactie van de betrokkenen daarop. De volgende paragraaf waarin dit
thema wordt behandeld, draagt een nog sterk-sociologisch en sociaal-

• psychologisch-theoretisch karakter.

III ONTSTAANSWIJZEN EN REACTIES

Typering van subjectieve noodsituaties — Elke behoeftebevrediging
wordt beoordeeld vanuit de standaarden (geïnternaliseerde normen,
waarden e.d.) die het handelende en uit verschillende alternatieven kie-
zende individu met betrekking tot die behoeftebevrediging bezit. Op
een afwijking van een vanuit zijn omgeving afgedwongen norm worden
negatieve sancties gesteld. Bovendien vraagt de verwerkelijking van
elke behoefte de toepassing van middelen. We kunnen nu de proble-
matische behoeftebevrediging op de volgende wijze typeren:
1 — behoefte in conflict met normen. Dit kan inhouden:
a de onaanvaardbaarheid van de behoefte of van de wijze waarop
de behoefte wordt bevredigd voor de betrokkene, omdat zowel doel-
einden als middelen in strijd kunnen zijn met de door betrokkene ver-
innerlijkte normen,
b de onaanvaardbaarheid van de behoefte of de wijze waarop de be-
hoefte wordt bevredigd voor de omgeving; de behoefte of de gehan-
teerde middelen zijn in conflict met een gesanctioneerde norm,
2 — de ontoereikendheid van de ter beschikking staande middelen,
3 — tegenstrijdigheid van behoeften, van normen en van verwachtingen.
Het gewetensconflict of het sociale (d.i. een norm- of belangen-)
conflict moet tot een oplossing worden gebracht. De betrokkene kan
— gegeven zijn probleem — op verschillende wijzen reageren.
Ad la Daar waar sprake is van een conflict tussen enerzijds een be-
hoefte en anderzijds een door het individu geïnternaliseerde norm, kan
het conflict worden opgelost door de behoefte te verdringen, te onder-
drukken of door een toevlucht te nemen tot rationalisaties. Vanzelf-
sprekend kan de oplossing ook worden gevonden door de normen- en
waardensets te herzien. Van een rationalisatie is sprake als aan een
zich opdringende behoefte een mindere waarde wordt toegekend (ra-
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tionalisatie van de behoefte) waardoor de bevrediging minder aan-
trekkelijk wordt. Ook wanneer de bevrediging van de behoefte op een
acceptabele wijze kan worden gerechtvaardigd, is van rationalisatie
sprake (rationalisatie van de norm).
Ad lb Indien de problematische situatie een conflict inhoudt tussen
een behoefte en een door de omgeving afgedwongen norm, kan de
betrokkene pogen zich uit zijn conflict te bevrijden door ofwel de be-
hoefte los te laten ofwel door de bevrediging van die behoefte voor zijn
omgeving verborgen te houden. Tenslotte kan hij — door een strijd
tegen de gesanctioneerde norm aan te binden — een conflict met zijn
omgeving aangaan.
Ad 2 Wordt de situatie waarin de actor verkeert gekenmerkt door de
ontoereikendheid van zijn middelen tot behoeftebevrediging, dan staat
hem naast abandonnering van de behoefte de mogelijkheid van inno-
vatie (d.i. de verovering en aanwending van nieuwe middelen) open.
Ad 3 Bij tegenstrijdigheid van behoeften, van normen en van ver-
wachtingen tenslotte kunnen de het individu ter beschikking staande op-
lossingen worden getypeerd met dominantie, isolering en compromis
(12). Dominantie houdt in, dat aan een der conflicterende behoeften de
volledige voorrang wordt gegeven. Isolering is de oplossing waarbij een
optimale bevrediging wordt gezocht door conflicterende behoeften in
gedachten te scheiden en de bevrediging naar tijd en ruimte uiteen te
leggen. Van een compromis tenslotte wordt gesproken indien de op-
lossing een gedeeltelijke, maar gelijktijdige bevrediging inhoudt van
twee of meer — niet inhoudelijk, maar economisch — onverenigbare
behoeften.
Wanneer tegenstrijdige normen zijn verinnerlijkt, blijkt een aantal
personen zijn toevlucht niet te kunnen nemen tot dominantie, isolering
of tot compromis, daar voor hen elke oplossing een schending van een
verinnerlijkte norm betekent: de double-bind situatie (13). Niet slechts
wanneer de oplossingen ontbreken, maar ook wanneer de gekozen
oplossing grote psychische kosten met zich meebrengt, kan de spanning
waaraan het individu blootstaat, een min of meer chronisch karakter
krijgen. Hij staat als het ware schaakmat.

Typologie van behoeften nodig — Als voorbereiding van een veld-
onderzoek is het ontwerp van een typologie der behoeften onvermijde-
lijk. Deze zal in de typologie der psychiatrische cliënten moeten
worden opgenomen.
Verschillende psychologen hebben zich met de opstelling van een ty-
pologie van behoeften bezig gehouden. Een eerste onderscheid wordt
vaak gemaakt in fysiologische en niet-fysiologische behoeften, waarbij
dan onder fysiologische behoeften wordt verstaan die behoeften, die uit
zelfbehoud moeten worden verwezenlijkt. De niet-fysiologische be-
hoeften kunnen worden onderverdeeld in intra-psychische behoeften
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en in interpsychische of psycho-sociale behoeften. Psycho-sociale be-
hoeften zijn dan niet-fysiologische behoeften, die — in tegenstelling tot
de intra-psychische behoeften — in intermenselijke relaties kunnen
worden bevredigd. We willen hier niet verder ingaan op het feit, dat de
intra-psychische en de interpsychische behoeften weer verder kunnen
worden onderverdeeld, maar we stellen hier dat kennis over de aard
van de behoeften wier bevrediging faalt of in gevaar komt en kennis
over de aard van de stress-situaties waarmee mensen worden gecon-
fronteerd, het mogelijk zal maken dat een meer genuanceerd beeld
kan worden verkregen over de werking van de in de samenleving ge-
legen 'ziekmakende' factoren. De hier gegeven benadering is nog zeer
theoretisch. De ervaring zelf zal de informatie moeten geven, die bij het
ontwerp van de typologie kan worden benut (empirische typologie).

• 
Deviantie en reactiewijzen op de etikettering — We hebben gesteld
dat tot het cliëntenbestand van de huidige psychiater worden gerekend
zowel personen die onder de last van hun stress — dreigen te — be-
zwijken, als ook personen die door hun afwijkend gedrag stress in hun
omgeving teweegbrengen. In deze subparagraaf zullen we nader ingaan
op de wijze, waarop de deviant de deviantie-stress van zijn omgeving
kan vermijden.
In de psychiatrie wordt de term etikettering veelal in neutrale zin ge-
bruikt. Ze bevat naast een naamgeving (de diagnose-stelling) ook een
voorschrift (het begeleidingsadvies). In de sociologie wordt de term
etikettering meestal in pejoratieve zin opgevat. De term etikettering
duidt dan op drie verschijnselen:
—aan een aantal leden van deze samenleving wordt een etiket toege-

kend,
—de inhoud van het etiket berust min of meer op vooroordelen en
—de toekenning van het etiket roept een stigmatiseringsproces op,

waaronder wordt verstaan het verschijnsel, dat de etiketdragers
overeenkomstig het stereotiepe beeld dat er met betrekking tot hen
bestaat, geconfronteerd kunnen worden met discriminatoire maat-
regelen.

In de deviantie-sociologie heeft men aan de reactiewijzen van de kant
van de deviant op het etiketterings- en stigmatiseringsproces vanuit de
samenleving ruime aandacht geschonken.
Voor de deviant staan verschillende wegen open, die getypeerd zijn met
isolering, abandonnering en normalisering (14).

Isolering — Wanneer de betrokkene gevoelig is voor de maatschappe-
lijke afkeuring, die aan een etiketteringsproces in pejoratieve zin ten
grondslag ligt, is te verwachten dat de deviant geneigd zal zijn zich te
isoleren.
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Door het isolement* dat hij opzoekt, is zijn deviantie voor anderen on-
zichtbaar geworden en heeft hij hen de mogelijkheid ontnomen hem
als geesteszieke te etiketteren. Soms zal de persoon, die het isolement
opzoekt, de hem bekende omgeving willen verlaten. De nieuwe vesti-
gingsplaats** zal dan in de regel een grotere stad zijn, daar deze ge-
kenmerkt wordt door haar grotere tolerantie enerzijds en door haar
grotere mogelijkheden om anoniem te blijven anderzijds.

Abandonnering — Voor hen die grote waarde toekennen aan de per-
soonlijke relaties waarin ze zijn opgenomen en die in de vervulling van
hun maatschappelijke rollen materiële en emotionele bevrediging vinden,
brengt een isolering en een verbreking der contacten grote offers met
zich mee. In dat geval kunnen ze er toe over gaan een soort van dubbel
leven te leiden. Ze komen tegemoet aan de verwachtingen die anderen
ten aanzien van hun gedrag koesteren wanneer die anderen met hen in-
terakteren, maar ze deviëren wanneer die anderen afwezig zijn. Indien
deze oplossing of die van de normalisering (zie hieronder) voor de de-
vianten niet mogelijk of wenselijk is, kunnen ze trachten hun deviante
verlangens te onderdrukken. Zij vermijden dan bewust personen of
situaties, die hun deviante behoeften oproepen en omgekeerd zoeken
zij bewust personen of situaties op, die hen in hun afweerhouding
sterken. In hoeverrre een verzetshouding kan leiden tot verdringing,
moge hier onbesproken blijven.

Normalisering — Normalisering wil zeggen dat de deviante verlangens
op sociaal aanvaardbare wijze aan de oppervlakte treden. Een groot
deel van de neurotische en zelfs van de psychotische afwijkingen wor-
den zodanig gekanaliseerd, dat de herkenbaarheid tot een minimum
beperkt blijft. De actor zoekt die maatschappelijk gewaardeerde rollen
uit waarvan de vervulling een gedrag vereist, dat in hoge mate overeen-
stemt met zijn symptomatische gedrag. Daarenboven hebben YARROW
ET. AL. (15) in een onderzoek aangetoond, dat de rolpartners van de
deviant hun rolverwachtingen zodanig kunnen wijzigen, dat alsnog het
feitelijke rolgedrag van de actor binnen de grenzen van hun roldefinitie
valt. Ook nu blijft een etikettering achterwege, daar het gedrag van de
deviant — hoewel zichtbaar — niet meer als ongewenst of als onver-
klaarbaar wordt ervaren. Normalisering leidt ertoe, dat de deviant
voor zijn rolpartners ophoudt deviant te zijn.

* Het moge de lezer bekend zijn dat dit slechts een van de theorieën is die de
samenhang tussen 'geestesgestoordheid' en isolement wil verklaren. Het isolement
kan bijvoorbeeld ook als een bron van stress worden beschouwd.
** Alternatieve theorieën over migratie, woongebied en 'geestesziekte' worden
uiteengezet door o.a. DUNHAM, WARREN H., 'Anomie and Mental Disorder',
Elinard Marshall B., Anomie and Deviant Behavior, New York, 1967: 128-157.

1

1
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Een voorbeeld (16) — Het lijkt vanzelfsprekend dat de toenemende
tolerantie die de samenleving ten opzichte van homofilie tentoonspreidt,
in de toekomst een vermindering van het aantal noodgevallen onder
homofielen tot gevolg zal hebben. Over een lange termijn bezien zal
dit vermoedelijk ook wel het geval zijn. Immers steeds minder indivi-
duen zullen nog normen internaliseren, die het van de conventionele
seksuele moraal afwijkende gedrag afwijzen, waardoor steeds minder
homofielen door schuldgevoelens zullen worden gekweld. Bovendien
behoeven homofielen door het gunstiger wordende klimaat steeds min-
der stigmatisering te vrezen. Over een korte termijn bezien schept zij
vermoedelijk ook nieuwe problemen voor verschillende categorieën van
homofielen. We noemen slechts drie, met elkaar samenhangende, nega-
tieve gevolgen, die — naar wij vermoeden — onder invloed van de toe-
nemende tolerantie ten opzichte van homofilie zouden kunnen op-
treden.
1 — Een dalende zelfwaarde onder homofielen, die zich in de sub-
cultuur hebben opgesloten.
De homofiele subcultuur — produkt van de maatschappelijke afwijzing
van homofilie — toont door de toenemende aanvaarding steeds duide-
lijker desintegratieverschijnselen. Deze toenemende desintegratie blijkt
niet alleen uit het feit, dat de jongeren zich steeds minder van de
subculturele taal en tekens kunnen bedienen; zij blijkt ook uit een ver-
zwakking van een soort elite-besef en uit een vermindering van solida-
riteitsgevoelens, die onder homofielen kunnen worden aangetroffen. De
subcultuur verliest steeds meer haar opvangfunctie en daarmede haar
aantrekkingskracht. Zij, die de identiteit van het ghetto zich hebben
eigengemaakt en die hun cognitieve en emotionele zekerheden uit de
subcultuur putten, dreigen hun houvast te verliezen, dreigen ook te
vereenzamen.
2 — Toenemende angst voor afwijzing en voor ouderdom.
Daar de subcultuur haar vroegere opvangfunctie steeds meer gaat ver-
liezen, blijft zij steeds meer als seksuele markt over. De relaties dragen
dientengevolge steeds meer een seksueel-zakelijk karakter. De zelfwaar-
de wordt steeds meer afgemeten naar de maatstaf van uiterlijke schoon-
heid. Een overaccentuering van de fysieke aantrekkelijkheid heeft niet
alleen tot gevolg dat de minder aantrekkelijken binnen de subcultuur
geïsoleerd raken én omdat hun gezelschap niet wordt gezocht én omdat
zij vanuit hun minderwaardig geachte positie zelf maar moeizaam
contacten durven te leggen; deze norm tiranniseert ook de fysieke aan-
trekkelijken in een obsessionele angst voor ouderdom, in een voort-
durend zoeken naar een bevestiging, dat men nog in de markt ligt, nog
begerenswaardig is.
3 — Seksuele uitbuiting van en toenemende gevoelens van onzekerheid
bij personen, die gedurende lange tijd hun homofiele behoeften hebben
geabandonneerd.
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Het wordt steeds moeilijker voor de homofiel zijn homoseksuele be-
hoeften te abandonneren en daarin een bron van zelfwaardering te
vinden. Immers hij wordt steeds vaker geconfronteerd met een visie,
waarin de seksualiteit positief wordt benaderd.
In deze visie betekent seksuele onthouding niet alleen afzien van iets
positiefs, van iets prettigs en van een belangrijke mogelijkheid tot crea-
tiviteit en expressie; ze krijgt daarin ook een pejoratieve betekenis. Het
leiden van een celibatair leven wordt als preuts, als conservatief, eigen-
lijk als iets achterlijks beschouwd. Dank zij de toenemende tolerantie
roepen de overgangsmoeilijkheden, die menig homofiel moet door-
maken, wanneer hij besluit zich overeenkomstig zijn gerichtheid te
verwerkelijken, minder stress op. Dank zij die toenemende tolerantie
wordt de groep, die in deze stress-situatie verzeild raakt, groter. Af-
gezien van bovengenoemde overgangsmoeilijkheden, moet de persoon
die op oudere leeftijd zijn celibataire leven loslaat, constateren, dat hij
—bovenstaande visie ten spijt — op grond van zijn uiterlijk veelal wordt
verworpen. Voor de bevrediging van zijn seksuele behoeften is hij vaak
op anonieme ontmoetingsplaatsen of op de homofiele prostitutie aan-
gewezen. Zij vormen vermoedelijk de groep, die het meest frequent
wordt geconfronteerd met chantage, beroving en mishandeling.

Conclusie — Uit het bovenstaande moge gebleken zijn dat we nog wel
in staat waren de ontstaanswijzen der noden te benoemen. We moeten
—door gebrek aan informatie — gissen naar de mate waarin een ver-
schijnsel als seksuele normverandering de bevrediging van bepaalde be-
hoeften in gevaar zal brengen en andere in veiligheid zal stellen en
daardoor tot stress-toename of tot stress-afname in de samenleving
aanleiding zal geven. Wie zich in de problematiek verdiept, zal tot de
conclusie moeten komen dat — ceteris panbus — deze gevolgtrekking
ook geldt voor andere stressveroorzakende factoren als werkloosheid
of woningnood. Voor wat betreft de factoren die van invloed zijn op de
frustratie-tolerantie, op de deviantie en op de deviantie-tolerantie moet
hetzelfde worden geconcludeerd. Het macro-sociologische onderzoek
dat de informatie zou moeten aandragen staat nog in zijn kinder-
schoenen en laat een volledige toepassing van het epidemiologische
need-model nog niet toe. Dit neemt niet weg, dat een inventarisatie
der noden, het vaststellen van de frequentie waarmee zij op dit ogen-
blik in de bevolking voorkomen en van de plaatsen waarin zij in onze
samenleving zijn gelokaliseerd, van grote betekenis kunnen zijn voor
de prognose van de toekomstige behoefte aan psychiaters (en even-
tueel van andere hulpverleners). Die informatie kan slechts worden
verkregen door middel van een mental health survey en door een
steekproef uit het cliëntenbestand van de psychiaters en van anderen,
die hulp verlenen aan personen, die in geestelijke nood verkeren.
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IV FACTOREN DIE DE OVERGANG VAN DE LATENTE NAAR DE
MANIFESTE NOOD VERANDEREN (HET BARRIèRE-VRAAGSTUK)

De zelfhulp — Wanneer een individu zich voor een probleem gesteld
ziet, zal hij vaak de hulp van anderen nog niet onmiddellijk in-
roepen. Hij vindt veelal dat hij zelf zijn problemen tot een oplossing
moet brengen. Het vragen van hulp veronderstelt dat de betrokkene
voor zichzelf de beperkingen van zijn capaciteiten heeft erkend en aan-
vaard, alsook dat hij zijn onvermogens aan anderen wil toegeven. Dit
wordt vaak als een vernedering, als een gezichtsverlies ervaren. Immers
hij kan niet voldoen aan de algemene verwachting dat mensen — en
dit geldt vooral voor de mannen — zelfstandig en onafhankelijk van de
hulp van anderen zich door het leven moeten slaan (17). Eerst wanneer
de betrokkene tot de erkenning moet komen dat hij zich via zelfhulp uit
zijn problemen niet kan bevrijden, dat hij de hulp van anderen be-
hoeft, kan het vasthouden aan het zelfhulpbeginsel worden opgevat als
een factor die de gang naar de hulpverlener verhinderen kan.

De cognitieve, emotionele en materiële onbereikbaarheid van de psy-
chiater — Duw en LEOPOLD (18) spreken van onwetendheid en van
verwarring bij het publiek over de rol en de functie van de psychiater.
De mogelijkheid van psychiatrische hulp wordt dientengevolge niet in
overweging genomen. Van een emotionele onbereikbaarheid is sprake,
wanneer de betrokkene zich tegen een contact met een psychiater
verzet, daar hij beseft dat hij zichzelf daardoor als 'geestesziek' zal
moeten beschouwen — een gedachte, die hij niet kan verwerken. Hij
kan zich er ook tegen verzetten omdat hij vreest, dat daardoor een
stigmatiseringsproces vanuit zijn omgeving op gang kan worden ge-
bracht. Bovendien kunnen de financiële consequenties van het contact
met de psychiater worden gevreesd.
Het is vanzelfsprekend niet uitgesloten, dat door het inroepen van de
hulp van niet-psychiaters een oplossing voor zijn problemen wordt
bereikt. Wordt de oplossing niet bereikt, dan kunnen de reeds ge-
noemde barrières, nu gelegen in de omgeving van de persoon die psy-
chiatrische hulp behoeft (19), een gang naar de psychiater blokkeren.
Het door het I.V.A. in Amsterdam uitgevoerde onderzoek onder
zwakzinnigen heeft o.i. duidelijk de kracht van de in de omgeving van
een zwakzinnige werkende barrière-factoren aangetoond. In dit onder-
zoek bleek, dat bijna 40% van de uithuisgeplaatste, diepgestoorde
zwakzinnigen voor hun vijfde levensjaar nog niet in contact waren ge-
komen met het begeleidend apparaat (20).
Men moet verwachten, dat de barrière gemakkelijker zal worden ge-
nomen naarmate:
— het prestigeverlies dat gevreesd wordt doordat men de hulp van an-
deren moet inroepen, geringer wordt;
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— uithuisplaatsing bij de primaire relaties van de geesteszieke minder
schuld- en schaamtegevoelens oproept;
— de houding van de bevolking jegens geesteszieken meer tolerant, hun
beeld over geesteszieken minder stereotiep wordt;
— de beroepskrachten die werkzaam zijn in de gezondheidszorg of in
de maatschappelijke dienstverlening meer bereid zijn hun cliënten naar
psychiaters te verwijzen;
—de psychiaters meer bereid zijn samenwerking te zoeken met andere
hulpverleners en naarmate
— de psychiaters een minder afwachtende en een meer actieve op-
sporingsfunctie op zich nemen.
Conclusie: de barrière zal aan betekenis verliezen naarmate de houding
van de bevolking jegens geesteszieken in gunstige zin verandert en
naarmate andere taakopvattingen en samenwerkingsvormen tussen de
verschillende hulpverleners ontstaan. Men kan in onze samenleving
ontwikkelingen in deze richting bespeuren. De kwantitatieve effecten
daarvan zijn nauwelijks te schatten. Een longitudinaal onderzoek zou
meer zekerheden bieden.

V DE BEHANDELING BELEMMERENDE FACTOREN EN DE
FACTOREN DIE DE EFFECTIVITEIT VAN DE BEHANDELING
BEPALEN

Aard en duur van de behandeling buiten de inrichting — Amerikaanse
onderzoekers (21) wijzen erop dat de sociale herkomst van de cliënt
van invloed is op de aard en de duur van de behandeling, die hij van
de psychiater krijgt. Of soortgelijke selectieve processen ook voor
Nederland gelden lijkt — mede door een groot tekort aan mankracht — 4
waarschijnlijk, maar dient nader te worden onderzocht. In de Ver-
enigde Staten bleek, dat de psychotherapeutische en met name de
psycho-analytische behandeling hoofdzakelijk worden toegepast bij
personen uit de hogere klassen. Personen uit de lagere klassen ont-
vingen vaker geen of de veel minder tijdrovende somatische behande-
ling. De beslissing of en zo ja welke vorm van hulp wordt geboden
hangt vermoedelijk af van de wijze waarop de cliënt zijn problemen
aan de psychiater voorlegt, als ook van de verwachting die de psychia-
ter met betrekking tot de bereidwilligheid van de cliënt om aan een
behandeling mee te werken, heeft (22). Personen uit de lagere klassen
blijken minder in staat te zijn 'psychologisch' over hun probleem te
denken, d.w.z. ze zijn vaker en meer geneigd hun klachten in fysieke
termen te omschrijven en meer geneigd ook de oorzaken van hun
klachten in omstandigheden buiten zichzelf gelegen, te zoeken. Dit is
vermoedelijk de reden waarom zij vaker door de psychiater voor be-
paalde vormen van psychotherapeutische hulp ongeschikt worden be-
vonden. Bovendien wordt gewezen op de aanwezigheid van communi-
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catiestoornissen, die de overdrachtsrelatie tussen de middenklasse psy-
chiater en de cliënten uit de lagere klassen bemoeilijkt.
Terwijl de psychotherapeut of de vrij gevestigde psychiater bepaalt aan
wie hij zijn diensten aanbiedt, bepaalt de patiënt of hij de aangeboden
hulp zal aanvaarden of verwerpen. Onderzoek heeft aangetoond dat
met name personen uit de lagere klassen geneigd zijn de therapeutische
relatie voortijdig af te breken.
OVERALL en ARONSON (23) geven hiervoor de volgende verklaring.
Cliënten uit de lagere klassen verwachten van de therapeut, dat hij
gedurende het interview een actieve, medische rol op zich zal nemen.
Deze verwachting is in strijd met de uitgangspunten van de non-
directieve psychotherapeutische methode. De verwachtingen van de
therapeut en van de cliënt met betrekking tot de door beide partijen te
spelen rollen, congrueren niet. Dit verklaart vermoedelijk ook, waarom
personen uit de lagere klassen vaker een directieve behandeling krijgen.

Aard, duur en gevolgen van een psychiatrische behandeling binnen de
inrichting — Wat hierboven is gesteld over de aard en de duur van de
psychiatrische behandeling buiten de inrichting, blijkt — althans in de
Verenigde Staten — grotendeels ook van toepassing te zijn op de be-
handeling binnen de inrichting. Leden uit de lagere klassen ontvingen
vaker de minder tijdrovende behandelingsvormen en werden vaker in
het geheel niet behandeld. Ook de duur van het verblijf in de psychia-
trische inrichting blijkt klasse-bepaald te zijn. De processen, die duur
en gevolgen van een verblijf in een psychiatrische inrichting bepalen,
kunnen gedeeltelijk door de secundaire deviantietheorie worden ver-
klaard.
De secundaire deviantietheorie is in 1951 door LEMERT (9) ontwikkeld
en is nadien o.a. door SCHEFF (14) verder uitgewerkt. Deze theorie
wordt gebruikt ter verklaring van het zogenoemde hospitalisatie-
syndroom, dat met name blijkt op te treden bij cliënten die gedurende
langere tijd in een inrichting zijn opgenomen, en van recidive na
ontslag.
De secundaire deviantietheorie beschrijft de overgang van primaire naar
secundaire deviantie onder invloed van de maatschappelijke reactie.
Primaire deviantie kan door verschillende (biologische, genetische,
psychische of sociale) factoren zijn ontstaan, maar verschilt van de
secundaire deviantie in zoverre er geen symbolische herorganisatie heeft
plaats gevonden van de houding van de deviant jegens zichzelf en van
de rollen, die hij zal spelen. De secundaire deviant is door de maat-
schappelijke reactie een ander geworden; iemand die 'geschift' is,
iemand bij wie het etiket dat hem is opgeplakt keurig past. Zijn gedrag
raakt steeds meer in overeenstemming met het stereotiepe of klinische
beeld, dat de etiketterenden zich over de etiketdrager hebben gevormd.
Hij aanvaardt de voorgeschreven deviante identiteit, de door zijn om-
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geving opgedrongen deviante rol en handelt dienovereenkomstig. Met
de maatschappelijke reactie wordt gedoeld én op de activiteiten die
binnen de inrichting tegenover de cliënt worden genomen (de op-
stelling van de diagnose en de uitvoering van de behandelingsmaat-
regelen) én op de vooroordelen en discriminatie, waaraan de cliënt
binnen en buiten de inrichting blootstaat. We mogen hier volstaan
met erop te wijzen, dat verschillende auteurs hebben gepoogd aan te
tonen onder welke voorwaarden (24) de opstelling van de diagnose en
de uitvoering van de behandelingsmaatregelen de psychiatrische cliënt
tot secundaire deviantie kunnen aanzetten. Daarmede wordt de kans
verhoogd, dat de betrokkene zich geheel aan het inrichtingsleven aan-
past (25) of — indien hij wordt ontslagen — dat hij recidiveert. Hij is
niet meer in staat of bereid de rol van zieke (26) te verlaten en de
daarbij behorende beloningen te ontberen voor de vervulling van rollen,
die hem binnen de inrichting waren ontnomen. Bovendien kan reci-
divering door de volgende situaties (27) worden bevorderd:
— Vaak keert de ex-patiënt terug in de omgeving, waarin hij vroeger
verkeerde en waarbinnen ondraaglijke conflicten heersten. Dit pro-
bleem zal zich vooral voordoen bij patiënten, die gedurende korte tijd
opgenomen zijn geweest.
— De ex-patiënt kan vervreemd geraakt zijn van zijn vroegere om-
geving, die gedurende zijn verblijf in de inrichting is veranderd. Deze
aanpassingsmoeilijkheden zullen vooral optreden bij langdurig opge-
nomen patiënten.
— Bovendien kan de ex-patiënt buiten de inrichting geconfronteerd
worden met vooroordelen en met discriminatie. De overtuiging, dat de
ex-patiënt wel sociaal incompetent, onbetrouwbaar en onvoorspelbaar
zal zijn maakt dat zij, die bevooroordeeld zijn, zich van hem isoleren
en hem beletten zijn vroegere rollen op zich te nemen.

Slotopmerking — Hebben wij hiermede een aantal factoren genoemd
die de afvloeiing van cliënten uit de manifeste populatie beïnvloeden;
we tasten ook hier in het duister als wij het effect van hun toekom-
stige werking moeten taxeren.

VI BEMOEDIGING

Het in dit artikel gegeven overzicht van de problemen, die de toe-
passing van het need-demand model in de geestelijke gezondheidszorg
met zich meebrengt, zou ook de meest welwillende lezer moedeloos
kunnen maken. Volgens sommigen zou het epidemiologische onder-
zoek, dat aan de toepassing ervan vooraf moet gaan en dat hierboven
in hoofdtrekken werd geschetst, een 'onbegonnen zaak' zijn. Welnu,
niets is minder waar. Met onze analyse heeft het werk zijn begin reeds
gekregen.
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De ervaring door het I.V.A. bij het reeds eerder genoemde onderzoek
van geestelijk gehandicapten opgedaan heeft geleerd, dat — ook als het
onderzoeksdoel niet volledig wordt bereikt — vele voor het beleid zeer
relevante gegevens kunnen worden verkregen. Het onderhavige onder-
zoek zal — misschien in slechts enkele zeer globale categorieën in-
gedeeld — de groepsspecifieke frequenties der noden kunnen vast-
stellen. En deze zullen het in elk geval het mogelijk maken de invloed
van komende sociaal-economische en demografische structuurverande-
ringen in de Nederlandse samenleving op de toekomstige behoefte aan
psychiaters vast te stellen. Helaas zullen de rebus sic stantibus en de
ceteris paribus clausules al zeer vroeg in het rekenmodel moeten
worden ingevoerd. Ter bemoediging vooraf wordt de lezer aanbevolen
van VERBAAK'S (6) studie over 'Het aantal geestelijk gehandicapten in
Nederland' kennis te nemen.

SAMENVATTING

Het in de literatuur, die de planning van de gezondheidszorg behandelt,
aanbevolen need-demand model wordt met behulp van de sociologische
theorie geanalyseerd. Het blijkt, dat de toepasbaarheid ervan sterk
wordt beperkt door gebrek aan informatie. Deze zal moeten worden
verzameld door een mental health survey en door een analyse van het
cliëntenbestand van de psychiater en van anderen, die in de geestelijke
gezondheidszorg en in de aangrenzende gebieden, werkzaam zijn.

SUMMARY

THE EPIDEMIOLOGICAL NEED-MODEL IN THE PLANNING
OF PSYCHIATRIC FACILITIES
The Epidemiological need-model frequently advocated in literature on planning
of (mental) health care is analysed in the frame-work of modern sociological
theories. The author's basic concept is that the system's quality and size should
be based on the incidence and frequency of subjective stress-provoking need
situations in society. Four fields of research are distinguished:
I — Factors determining the incidence and frequency of need situations (in-
cluding recurrence);
2 — factors causing the selfliquidation of cases;
3 — factors itnpeding the client to come info contact with the psychiatrist or with
other professionals working in the field of mental health care;
4 — factors preventing treatment or its effectiveness.
It appears that the applicability of the epidemiological need-model is severely
restricted by the lack of adequate information. This will have to be gathered by
nzeans of mental health surveys and by an analysis of the client records of the
psychiatrist and others working in mental health care and connected fields.
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