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Voorwoord

Jaap van der Stel snijdt in dit boek een uiterst relevant en
actueel thema aan. De zorg voor psychische aandoeningen
wordt onbetaalbaar, zonder dat harde uitkomstmaten zoals
zelfmoorddoden afnemen. Hoe anders dit tij te keren dan
middels preventie? Toch blijft de psychiatrie in tegenstelling
tot andere gezondheidsdisciplines achter op het gebied van
voorkómen. Er is al zo lang ik weet een schooltandarts en
een schoolarts, waarom geen schoolpsycholoog die basisschoolleerlingen leert hoe je emoties kunt beheersen, hoe je je
zelfvertrouwen hooghoudt en hoe je adequaat met stress kunt
omgaan? Waarom geen schoolmaatschappelijk werker, die
kinderen screent op aanwijzingen van huiselijk geweld, incest,
misbruik? Kinderlijk trauma is met ster de grootste risicofactor
voor vrijwel alle psychiatrische aandoeningen. Zou het lukken
om deze factor uit te bannen, dan zien we prevalenties van
persoonlijkheidsstoornissen, psychotische stoornissen, affectieve stoornissen en angststoornissen dalen naar misschien
een kwart van de huidige aantallen. Waarom geen war on
psychotrauma? Beslist effectiever dan de war on drugs. Het
lijkt zo simpel, toch gebeurt het nauwelijks. Daar zijn redenen
voor, die eerder in discourse en dialectiek te vinden zijn dan in
geld of politiek.
In heldere bewoording en met zorgvuldige zinnen legt Van der
Stel uit waarom preventie in de psychiatrie nog maar mondjesmaat gebeurt en welke struikelblokken een voortvarender
aanpak in de weg staan. Een zo’n struikelblok is de vraag of
9
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het medisch model wel valide is voor psychische aandoeningen. Betreft het ziekten of sociale dysfunctie? Van der Stel
geeft in dit boek zijn weloverwogen dynamische visie op de
huidige gezondheidzorg, met de nodige humor tussen de lijnen door. Voor de opmaak van de balans over voor- en nadelen van preventie in de psychiatrie maakt hij eerst korte metten
met een aantal uiterst pluizige begrippen, zoals ‘geestelijke
aandoeningen’. Hij geeft een heldere definitie van psyche, van
psychische stoornis, van syndroom. Van der Stel maakt goed
duidelijk dat de lichaam-geest-scheiding onhoudbaar is. Het
woord geestelijk reserveert hij voor de kerk. Ook de afkorting
‘ggz’ mogen we dus niet meer gebruiken, we zijn gewoon
gz (gezondheidszorg), of als het per se moet pgz (psychische
gezondheidszorg). Zo helpt hij onze psychische geletterdheid
(ook zijn term) te verhogen.
Ik hoop dat zijn wijze woorden veel gelezen zullen worden en
zijn mooie voorzet tot doelpunten leidt. Wie schopt hem erin?
Laten we beginnen met de kraambedpsychose. Een ernstige
aandoening, die nog steeds onnodig veel doden eist, terwijl
juist kraamvrouwen en hun verse kroost worden omringd
met medische zorg (gz). Waarom vraagt geen van die (para)
medici systematisch naar het psychisch functioneren van de
kersverse moeders? Het antwoord houdt sterk verband met
de door Van der Stel vlijmscherp gefileerde, doch moeilijk
uit te roeien scheiding van lichaam en geest: de (somatisch)
verpleegkundige neemt wel de hielprik af, weegt en meet de
baby, kan ook bloeddruk en pols meten van de kraamvrouw,
maar vragen hoe ze zich voelt, of ze kan slapen, hoe het is om
ineens moeder te zijn, dat past niet meer bij haar vak. Daar
moet een ‘psyche…’ aan te pas komen. Bespottelijk! Ik vind
het onacceptabel dat in ons welvarende land anno 2019 nog
steeds jonge moeders en hun baby’s overlijden aan een goed
te behandelen psychische aandoening. Goed te behandelen,
en mits vroeg opgespoord. Laten we Van der Stels aanbevelingen ter harte nemen, ophouden met scheiden van psyche en
10
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soma en het aantal doden door psychiatrische aandoeningen
ras verminderen. Dat kan niet achteraf, dat moet vooraf, want
vroeger is beter.

Professor Iris Sommer
Psychiater en hoogleraar vakgroep neurowetenschappen van
het UMC Groningen

11

Inleiding en overzicht

Dit is een boek over preventie en vroegtijdig handelen. Het
haalt het denken over het nut, de mogelijkheid en het belang
van (het denken over) preventie en vroegtijdig handelen naar
voren. Het bespreekt de grondslagen, presenteert een visie en
beargumenteert waarom preventie en vroegtijdig handelen in
en om de psychische zorg juist nu zo belangrijk zijn.
Ik richt de focus in het bijzonder op de theoretische of conceptuele grondslagen en voorwaarden van zo’n ontwikkeling. Er
zijn genoeg overzichten beschikbaar voor wat men praktisch
kan doen. De kwestie die hier vooral aan de orde is betreft:
hoe komt het dat we van die overzichten zo weinig systematisch gebruikmaken?
Het boek is gebaseerd op het idee dat preventie mogelijk is,
ook al is de kennis nog gebrekkig en lukt dit lang niet bij iedereen of in alle gevallen. En daar waar voorkomen niet of nog
niet mogelijk is, kan een ernstig beloop worden voorkomen.
Door zo vroeg mogelijk, dat wil zeggen ‘op tijd’ te handelen.
Uiteraard mits een atypische ontwikkeling vroegtijdig kan worden vastgesteld.
Bij somatische aandoeningen, zoals infectieziekten, maar ook
bij bepaalde vormen van kanker (denk aan longkanker en
huidkanker), weten we dat preventie en vroegtijdig handelen
het verschil kunnen maken. Bij (ernstige) psychische aandoeningen wordt hierover verschillend gedacht. Pessimisme
overheerst. Het heeft er mee te maken dat er geen consensus
is over wat een psychische (of psychiatrische) stoornis über13
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haupt is, en of een biomedische benadering daarvan wel of
niet volstaat. Inzicht hierin maakt duidelijk dat en waarom de
een denkt dat er wel of niet een reële verschuiving kan plaatsvinden in de epidemiologie van psychische stoornissen, en of
een planmatige aanpak daarvan zinvol is.

Tegengestelde visies
In de zomer van 2018 ontstond een relletje rondom zorg
verzekeraar Menzis. Deze had aangekondigd dat het met
achttien instellingen voor de psychische zorg afspraken te
hebben gemaakt om niet meer het aantal behandelingen voor
patiënten met een niet-chronische depressie te betalen. Menzis
wilde voortaan alleen het behaalde resultaat vergoeden.
Volgens de voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor
Psychiatrie, Damiaan Denys, zou het afrekenen van psychiaters
op resultaat een minachting zijn voor hun vak. En daarbij,
de kennis over hoe depressie ontstaat, wat een effectieve
behandeling is en voor wie, staat volgens hem nog zo in
de kinderschoenen dat een vergelijking met bijvoorbeeld
heupoperaties, waar wel op uitkomsten wordt gestuurd,
ongepast is (nos: nos.nl/l/2245997).
Denys raakte ook een oude discussie aan waar in de psychiatrie de meningen over zijn verdeeld. Er is het standpunt dat hij
vertegenwoordigt en dat luidt dat ernstige psychische stoornissen overal op de wereld constant, in dezelfde mate (5-7%
van de bevolking) optreden. En dat variatie in deze getallen
louter het gevolg zijn van hoe de samenleving ermee omgaat.
Bijvoorbeeld door de criteria waarmee adhd, autisme, schizo
frenie, enzovoort, worden gediagnosticeerd te veranderen. Een
ander standpunt ontkent niet de maatschappelijke implicaties
en interacties van psychische stoornissen, maar neemt deze
juist mee als aspect van het probleem als zodanig. Dat wil
zeggen: een louter biomedische benadering van psychische
aandoeningen schiet tekort.
14
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Zodra we psychische stoornissen als meervoudig gedetermineerd opvatten: als bepaald door biologische, psychologische
en sociale en culturele processen, dan is het zeer aannemelijk dat de aantallen variëren. Maar ook dat er beïnvloeding
mogelijk is en dat het vanzelfsprekend is dat door preventie
of vroegtijdig handelen de epidemiologische cijfers kunnen
worden beïnvloed. Het is een discussie tussen een statische
en dynamische opvatting, een vooral biologische versus een
meer systemische benadering. Deze discussie is bepalend
voor de vraag of preventie überhaupt mogelijk is.

Aannames van dit boek
Alhoewel de scheidslijnen tussen preventie en het bevorderen
van gezondheid vaak niet zo duidelijk zijn, is een belangrijk
uitgangspunt dat het niet volstaat om alleen problemen te
voorkomen. Het gaat er ook om gezondheid (en datgene wat
daar voor nodig is) te bevorderen. Bij het schrijven van het
boek waren wat dat betreft verder de volgende twee aannames richtinggevend.
•
Het bevorderen van de psychische gezondheid van mensen met een psychische aandoening is afhankelijk van de
mate waarin en de wijze waarop de psychische gezondheid van de bevolking in zijn algemeen in ogenschouw
wordt genomen c.q. wordt bevorderd.
•
Voor het bevorderen van de psychische gezondheid van
mensen met een psychische aandoening is het belangrijk
aandacht te besteden aan de context ervan (ontstaan, beloop, maatschappelijke reacties enzovoort). Deze aandacht
is in de eerste plaats nodig voor het voorspellen en verklaren van voorliggende problemen. In de tweede plaats
is die aandacht nodig om beïnvloeding van die context
gerichte interventies op gang te brengen.

15
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Andere aannames hebben betrekking op het belang van een
dynamische visie op gezondheid en gezondheidszorg. De legitimiteit van de psychische gezondheidszorg is dat het bijdraagt
aan behoud en verbetering van de psychische gezondheid van
burgers (Van der Stel, 2017; 2018). Gezondheid kunnen we
definiëren als het mede door eigen inspanning en naar welbevinden kunnen behouden en ontwikkelen van de gezien de
levensfase en levensomstandigheden noodzakelijke lichamelijke, psychische en sociale functies. Deze omschrijving maakt
duidelijk dat gezondheid geen op zichzelf staande entiteit is,
maar een geheel van relaties. Het doet recht aan de levensloop. Het geeft aandacht aan de beleving van degene waar
het om gaat. Het houdt rekening met de omstandigheden.
Verder maakt het duidelijk dat gezondheid iets is dat iemand
niet overkomt, zoals bij ziekte het geval kan zijn, maar eigen
activiteit veronderstelt. Het sluit ook goed aan bij de biopsychosociale benadering waar veel werkers in de zorg vertrouwd
mee zijn.
Het is belangrijk dat we ook zo veel als mogelijk een dynamische visie ontwikkelen over de psychische gezondheidszorg.
Hoe trots we ook mogen zijn over behaalde resultaten, we
moeten onder ogen zien dat er geen progressie is in de epidemiologische kerncijfers, ook al is dat niet het enige criterium
waaraan vooruitgang kan worden afgemeten.

Opbouw van dit boek
Het eerste hoofdstuk gaat in op de vraag hoe we rondom het
thema psychische problematiek betere resultaten kunnen
boeken. Nederland steekt in vergelijking met veel andere landen gunstig af. Maar daar staat tegenover dat ondanks forse
investeringen en de beschikbaarheid van een goed toegeruste
kennisinfrastructuur, we geen progressie zien in de resultaten.
Hoe komt dat?
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Het tweede hoofdstuk bespreekt globaal drie praktische oplossingsrichtingen: behandeling en herstel (inclusief vroegtijdig
handelen), preventie en maatschappelijke interventies. Wat zit
er in het vat om epidemiologische kerncijfers in gunstige zin te
beïnvloeden? Het draait in ieder geval om de aandacht en het
handelen te vervroegen: vroeger is beter.
Hoofdstuk 3 gaat dieper in op de vraag wat een psychische
stoornis is, en of het überhaupt nog een valide concept is.
Voorgesteld wordt de focus te richten op psychische disfuncties (in plaats van louter op symptomen) en een transdiagnostische benadering de voorkeur te geven. In zo’n benadering,
wanneer deze gebaseerd is op een levensloopperspectief,
richt de aandacht zich als vanzelfsprekend op risico’s en op de
determinanten en mechanismen van een atypische of ongunstige ontwikkeling. En, niet onbelangrijk, biedt zo’n benadering
meer zicht op aangrijpingspunten voor preventie en vroegtijdig handelen.
Het vierde hoofdstuk bespreekt enkele algemene thema’s van
de filosofie van preventie. Het legt het accent op de noodzaak
van een publieke benadering oftewel: de focus richten op de
volksgezondheid. Het illustreert het belang van preventie door
te wijzen op enkele basale statistische redeneringen die aan
preventie ten grondslag liggen.
Hoofdstuk 5 legt het accent op het verschil, maar ook de samenhang tussen gezondheid en welzijn. Het zijn twee relatief
onafhankelijke dimensies en kunnen fungeren om helder te
krijgen dat en waarom mensen met psychische aandoeningen
toch een subjectief gevoel van welzijn ervaren, maar ook dat
de afwezigheid van een psychische aandoening nog geen positief gevoel van welzijn garandeert.
Hoofdstuk 6 werkt ideeën die eerder in dit boek zijn besproken over de rol van de omgeving verder uit. Wat verstaan
we onder sociale determinanten? Wat kan de impact zijn van
ingrijpende, ongunstige levensgebeurtenissen? Wat weten we
of kunnen we verwachten over de psychische belasting die
17
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gemoeid is of kan zijn met de verandering van het klimaat? En
niet in de laatste plaats: hoe kunnen externe omstandigheden,
ontwikkelingen en initiatieven wel of niet bijdragen aan het
gevoel van geluk?
Hoofdstuk 7 pakt de draad van het eerste hoofdstuk weer op
door opnieuw de vraag te beantwoorden waardoor de psychische zorg niet kan bogen op een gestage progressie in de
behaalde resultaten en wat nodig is om dat te veranderen. Anders gezegd: hoe kan de zorg voor de directbetrokkenen meer
waarde creëren? Maar ook: wat kunnen anderen doen om dit
mogelijk te maken?
Het laatste hoofdstuk stelt voor om, als vervolg op het ontwikkelen van multidisciplinaire richtlijnen en zorgstandaarden,
scenario’s te schrijven voor de wijze waarop betere resultaten geboekt kunnen worden en deze zo goed als mogelijk te
onderbouwen met de beschikbare kennis en data. Door alternatieve scenario’s uit te werken, kunnen we duidelijk maken
hoe het nu gaat versus wat kunnen we bereiken door meer
te investeren in (curatieve) zorg, meer in (publieke) preventie
en/of de focus juist meer te richten op vroegtijdig handelen.
Daardoor kan de discussie over de psychische zorg in een rationeler spoor komen dat is gebaseerd op feiten en empirische
analyses.
Een boek schrijf je nooit helemaal alleen. De inhoudelijke
inspiratie komt in het bijzonder voort uit discussies met collega’s op de drie organisaties waaraan ik verbonden ben: ggz
inGeest, Brijder-Parnassia en Hogeschool Leiden. Hiernaast
dank ik mijn vrouw, Mieke Wiggers, die in de hete zomer van
2018, bijna dagelijks, concepten kritisch doornam en voorzag
van commentaar.
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Gebrek aan vooruitgang in
incidentie en prevalentie van
psychische aandoeningen
De meeste mensen vertrouwen erop dat artsen ‘steeds meer
kunnen’ en dat de kansen op genezing bij ziekten door nieuwe
inzichten en technologie toenemen. Dat vertrouwen is er niet
of nauwelijks bij psychische stoornissen. Gebrek aan vooruitgang in behandelresultaten, dat ook zichtbaar kan worden
gemaakt in epidemiologische kerncijfers (zie voor Nederland
bijvoorbeeld: De Graaf, 2012), is een probleem voor de directbetrokkenen en daarmee voor de psychische gezondheidszorg.
Dit hoofdstuk verkent het terrein.

1

Epidemiologische variaties

Dit boek gaat in op de vraag of en hoe we door meer aandacht
voor preventie en vroegtijdig handelen epidemiologische
doelen (minder incidentie en prevalentie) kunnen bereiken met
betrekking tot psychische aandoeningen. Door epidemiologen
worden deze geschaard onder de hersenaandoeningen of
hersenziekten. Samengevoegd nemen in de wereld psychische
en neurologische aandoeningen plus verslaving ongeveer
13% van de ziektelast voor hun rekening (Collins e.a., 2011;
Beddington e.a., 2011).
Alleen al in Europa gaat het om 200 miljoen personen; een
kwart van de bevolking heeft er op enig moment in het leven
mee te maken. De jaarlijkse kosten bedragen vele honder19
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den miljarden euro’s, en naarmate de bevolking ouder wordt,
nemen deze kosten alleen maar toe (Wittchen e.a., 2010;
Gustavsson e.a., 2011). Recent publiceerde het rivm cijfers over
de situatie in Nederland. Het instituut stelde vast dat 1 op de 4
Nederlanders een hersenaandoening heeft (psychische stoornissen, inclusief dementie, epilepsie, parkinson, beroerte en
dergelijk), en dat in 2016 3,8 miljoen mensen bij de huisarts
vanwege een hersenaandoening geregistreerd staan. Door
onderrapportage is het aantal patiënten waarschijnlijk hoger.
Van deze totale groep hebben bijna 2 miljoen mensen een psychische stoornis, zoals depressie, angststoornis, schizofrenie,
enzovoort. De gegevens zijn gepubliceerd op een website van
het rivm: https://www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/
hersenaandoeningen/overzicht. Belangrijk inzicht waarop dit
boek is gebaseerd, is ook dat tussen ongeveer 15 en 45 jaar de
ziektelast vooral wordt bepaald door psychische aandoeningen (Public Health Group, 2001). Men kan hieruit afleiden dat
in de zorg voor jonge mensen de
aandacht voor psychische proIn de zorg voor jonge
blematiek centraal moet staan –
mensen moet de aan
jeugdzorg verdient prioriteit.
dacht voor psychische
In een recente, kritische analyse
problematiek centraal
van de wijze waarop in de wereld
staan.
epidemiologische data worden
verzameld en gegroepeerd kwamen Vigo en collega’s (2016)
tot de conclusie dat de huidige benaderingen de ziektelast als
gevolg van psychische aandoeningen meer dan een derde
onderschatten. Bij elkaar genomen staan psychische aandoeningen volgens hun berekeningen veruit aan kop voor wat
betreft het aantal jaren dat de betrokkenen met de aandoening
moeten leven. De onderzoekers noemden vijf redenen die
deze onderschatting van de ziektelast kunnen verklaren: (1)
overlap tussen psychiatrische en neurologische stoornissen,
(2) de aparte groepering van suïcide en zelfbeschadigend gedrag; (3) de samenvoeging van alle chronische pijnsyndromen
20
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met aandoeningen aan het bewegingsapparaat, (4) de uitsluiting in de berekeningen van persoonlijkheidsstoornissen,
en (5) inadequate inschattingen van de bijdrage van ernstige
psychische aandoeningen in de analyse van mortaliteitscijfers.
Vigo en anderen pleitten voor een structurele verandering van
het gezondheidsbeleid van overheden om deze ziektelast door
psychische problematiek het hoofd te kunnen bieden.
Het probleem is dat er geen vooruitgang plaatsvindt in de
incidentie en prevalentie van psychische aandoeningen. Dat
is een probleem voor alle mensen die meer dan gemiddeld
kwetsbaar zijn voor een psychische stoornis en hun naasten.
In beginsel zijn overigens alle mensen kwetsbaar voor psychische stoornissen. We weten niet goed hoe dat komt, maar een
hypothese is dat het samenhangt met de relatief zeer snelle
evolutie van ons brein en de mentale capaciteiten die daarmee
verband houden. Het is als het ware de prijs voor ons evolutionair succes (Song e.a., 2018). In zoverre kan men zo redeneren
dat er altijd mensen zullen zijn met een psychische aandoening. Maar de wijze waarop en de mate waarin dit plaatsvindt
staat niet vast.
Dit gezegd hebbende: zijn de cijfers die daarmee verband houden constant? Is er variatie wat betreft tijd, bevolkingsgroep en
levensomstandigheden? Komen psychische stoornissen in alle
landen evenveel voor en is daar niets tegen te doen? Diverse
studies stellen daar vraagtekens bij (zie bijvoorbeeld: Steel
e.a., 2014). Daarbij gaat het niet alleen om relatief lichte psychische problemen, maar ook om aandoeningen die behoren tot
het domein van de psychiatrie, bijvoorbeeld eetstoornissen,
schizofrenie, depressie of een verslaving. Een belangrijke uitzondering betreft autisme en verwante ontwikkelingsstoornissen (Elsabbagh e.a., 2012) (zie ook hoofdstuk 7, paragraaf 1).
Laten we psychose of schizofrenie als voorbeeld nemen. Een
grote internationale studie toonde recent aan dat de incidentie
van psychotische stoornissen enorm uiteenloopt. Het ondersteunt het idee dat naast genetische kwetsbaarheden ook
21
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sociale (zoals etniciteit, huisvestingssituatie) en geografische
factoren in het geding zijn (Jongsma e.a., 2018). Het onderzoek
bevestigde belangrijke uitkomsten van de uitgebreide review
van Brown (2011) over de betekenis van omgevingsfactoren
voor de kwetsbaarheid voor schizofrenie. Brown ging onder
andere in op voedselinname, obstetrische complicaties en
andere risico’s rondom de geboorte, stress bij moeder, de
ervaring van trauma en het gebruik van cannabis bij de directbetrokkene, sociaaleconomische status en infectieziekten.
Bij elkaar genomen claimde hij dat – gesteld dat we al deze
risico’s zouden kunnen beheersen door publiek gezondheidsbeleid – de incidentie van schizofrenie bij de bevolking met
een derde zou kunnen verminderen.
Traditioneel is de aandacht voor preventie en vroegtijdig handelen in de psychiatrie betrekkelijk gering. Als we kijken naar
enkele recente studieboeken, dan is de hoeveelheid tekst die
besteed is aan deze onderwerpen buitengewoon weinig (zie:
Franken e.a., 2015; Hengeveld, e.a., 2016; Staal e.a., 2016; Prins
& Braet, 2014; Doreleijers e.a., 2015). De focus is vanouds gericht op behandelen en over het algemeen in een relatief laat
stadium, dat wil zeggen: er is dan al sprake van een stoornis.
In het bijzonder betekent dit dat de aandoening valt binnen de
criteria van de dsm-5.
Het denken over de preventie van psychische stoornissen is
uiteraard niet nieuw. Een bekende denker op dit gebied was
Gerald Caplan die in 1964 al een grondleggend boek schreef
over preventieve psychiatrie. Vele boek- en tijdschriftpublicaties hebben zijn voorbeeld gevolgd. Maar in het algemeen
overheerst de scepsis, in het bijzonder waar het de klassieke
ziektebeelden betreft zoals schizofrenie, bipolaire stoornis of
autisme. Ik stel hier niet, tegen beter weten in, dat deze scepsis
niet op empirische bevindingen is gestoeld. Maar ik stel wel
vraagtekens bij het perspectief vanwaaruit die bevindingen
zijn geëvalueerd. De primaire preventie van de voornoemde
ziektebeelden lijkt inderdaad, gezien de huidige kennis, goed22

