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Een structuralistische benadering in de psychiatrie

Jos de Kroon

In wat de auteur aankondigt als zijn 
laatste boek wil hij een inventaris 
maken van indrukken die hij opgedaan 
heeft in 45 jaar werk als psychiater en 
psychoanalyticus. Het is dan ook niet 
verwonderlijk dat deze indrukken 

vervolgens introduceert hij het belang 
van het niets, dat verder in het boek 
een grote rol zal spelen. In het derde 
deel presenteert hij drie klinische 
casussen waarbij hij aanwijzingen ziet 
voor de rol van het niets bij psychiatri-
sche aandoeningen, in het bijzonder bij 
de psychose.
Tot slot werkt hij in het vierde deel het 
alternatief uit dat hij voor ogen heeft, 
of geeft daar in elk geval een aanzet 
toe. In dit laatste deel komen bijzonder 
heldere uiteenzettingen over de rol 
van de taal, de castratie-separatie, en 
het omgaan met het niets in de filoso-
fie en de creativiteit aan bod. Hoofd-
stuk 10 biedt zo een van de hoogte-
punten van dit boek: filosofisch sterk, 
klinisch relevant en passend binnen 
het idee dat psychiatrie gebaat is bij 
breed en diepgaand denken.
In het algemeen leest het boek vlot, 
hoewel complexe thema’s aan bod 
komen. Het richt zich tot een breed 
publiek van hulpverleners in de ggz. 
Deze vlotheid gaat wel gepaard met 
het soms wat te anekdotisch omgaan 
met de auteurs naar wie verwezen 
wordt. De auteur schrijft nogal associ-
atief, waardoor klinische ervaring en 

divers en rijk zijn, en dat we 
geen eenduidig betoog te 
lezen krijgen. Zoals de drie 
titels al doen vermoeden, is er 
niet één focus, maar gaat het 
meer om een bundeling van 
standpunten, inzichten en 
ervaringen die de auteur wil 
delen.
In de inleiding vermeldt hij dat 
het boek een schets wil zijn 
voor ‘een alternatief tegen de 
verregaande materialisering van 
de psychiatrie’. Hoewel ik een 
dergelijk alternatief niet met-
een heb teruggevonden, leest 
het boek vooral als een door-
dacht en doorleefd advies om 
de complexiteit van de psyche 
niet te reduceren en verwon-
derd te blijven voor wat ons 
menselijk maakt, soms al te 
menselijk.
Het boek is opgebouwd uit 4 

thematische delen. In het eerste deel 
bespreekt de auteur zijn kritiek op een 
reductionistische psychiatrie. In het 
tweede geeft hij zijn lezing van het 
structuralisme weer, met nadruk op 
het werk van Foucault en Lacan, en 

ingedeeld naar probleemgebied, de 
andere keer naar leeftijdscategorie. 
Hierdoor zitten er dubbelingen in en 
wordt niet duidelijk welke aanbevelin-
gen de auteur doet voor de klinische 
praktijk.
In deel 5 is er ook aandacht voor klini-
sche toepassingen. Helaas zijn dit 
korte beschrijvingen, niet altijd in over-
eenstemming met de huidige weten-
schappelijke stand van zaken. Zo 
beschrijft de auteur farmacologisch 
onderzoek dat niet bekend is in de 
geldende praktijkstandaarden, en de 
tekst over de werking van methylfeni-
daat onderbouwt hij met literatuur van 
vóór 1985. Ook valt op dat hij niet-far-

macologische interventies bij aan-
dachtsstoornissen, zoals aanbieden 
van externe structuur, hier als comple-
mentair aan medicatie presenteert. De 
volgorde van het hoofdstuk, waarin hij 
eerst behandeling en daarna pas diag-
nostiek bespreekt, is onlogisch. Aan 
(epi)genetica wordt in dit boek geen 
hoofdstuk gewijd en ook prikkelver-
werkingsstoornissen en de transdiag-
nostische benadering komen niet 
expliciet naar voren.
Ik concludeer dat de auteur in dit boek 
een relevant onderwerp behandelt, 
ook voor de kinderpsychiater; het boek 
is heerlijk om in te grasduinen en is 
met passie geschreven. Maar de 

breedte van het onderwerp, de hang 
naar volledigheid en de gecreëerde 
structuur maken het lastig om de 
samenhang te overzien. 

Irma M. Hein, kinder- en 
jeugdpsychiater, Amsterdam
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De Oostenrijkse filosoof en cultuurwe-
tenschapper Thomas Macho wil met 
dit boek een ‘cultuurwetenschappelijke 
suïcidologie’ verkennen. Het gaat bij-
gevolg niet om individuele motieven 
voor zelfdoding, evenmin over de 
mogelijkheden van preventie en inter-
ventie. Macho wil met dit boek een 
overzicht geven over de culturele bete-
kenissen die aan zelfdoding worden 
verleend.
De moderne tijd is volgens Macho een 
tijd van culturele herwaardering van de 
zelfdoding. Hij beschrijft hierbij een 
chronologisch proces van ontheroïse-
ring, ontmoralisering en ontcriminali-
sering, mede mogelijk gemaakt door 
een omvangrijke pathologisering. Van-

van enige voorkennis bij de lezer, 
waardoor de leesbaarheid soms in het 
gedrang komt. Zo gaat hij in het hoofd-
stuk ‘Filosofie van de zelfdoding in de 
moderne tijd’ vrij uitvoerig in op het 
werk van Heidegger, een hoofdstuk 
waar men zonder de nodige voorken-
nis veel van de boodschap dreigt te 
missen. Ook Macho’s wijdlopige en 
breedsprakige schrijfstijl kan de lezer 
afschrikken.
Deze cultuurwetenschappelijke bena-
dering blijft evenwel een frisse wind 
voor de psychiater (in opleiding), die 
meestal in aanraking komt met de 
suïcidologie als preventie- en inter-
ventiewetenschap. Dit boek biedt ons 
vooral de kans om een metaperspec-
tief in te nemen en ons eigen handelen 
in een culturele context te plaatsen. 

Katelijn De Queecker, arts in 
opleiding psychiater, Leuven
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daag de dag wordt ook deze 
pathologisering in twijfel 
getrokken, een tendens die 
volgens Macho zichtbaar 
wordt in de debatten rond 
bijvoorbeeld de liberalisering 
van hulp bij zelfdoding. 
Volgens Mcho is de eigen 
dood in de moderne tijd 
gepromoveerd tot een ‘zelf-
techniek’ (naar het begrip 
van Michel Foucault): ‘De 
eigen dood wordt een project 
dat ik zelf moet vormgeven en 
niet aan een of andere instan-
tie of aan nabestaanden wil 
overlaten.’ In deze zelftech-
nieken zit meestal een soort 
‘subjectsplijting’: het subject 
verschijnt als auteur en 
tegelijk als werk, als getuige 
en als waargenomene, als 
speler en als inzet van het 
spel, en als dader en als 
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een diversiteit aan filosofische ideeën 
met elkaar verbonden worden. Er 
zitten enkele schoonheidsfoutjes in, 
waaronder herhalingen van paragra-
fen. Desondanks zet het vooral aan tot 
verder denken, en dat is waar de 
auteur vermoedelijk op had gehoopt.

Zeno Van Duppen, psychiater en 
filosoof, Leuven

slachtoffer. Macho gaat hierbij ook in 
op de invloed van de massamedia op 
de toegankelijkheid van zelftechnieken 
voor alle lagen van de bevolking.
Macho geeft binnen dit chronologisch 
relaas een goed gedocumenteerd 
overzicht van de gebieden waarop 
deze herwaardering zichtbaar is: reli-
gie, politiek, recht, literatuur, filosofie, 
beeldende kunst en film. Hij slaagt er 
bovendien in om bruggen te slaan 
tussen deze disciplines. Bijzonder 
boeiend is het hoofdstuk over zelfdo-
ding in de kunsten waarbij hij veel tijd 
besteedt aan het werk van de Belgi-
sche filosofe Patricia De Martelaere 
rond de esthetica van de zelfdoding.
Hij lijkt bij dit overzicht wel uit te gaan 
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