COLUMN

Bram Bakker

MEER DAN DE ZIEKTE VAN
EEN INDIVIDU
Bram Bakker (52) is psychiater en publicist. Hij is
momenteel medisch directeur van verslavingskliniek
RoderSana.

De meeste mensen hebben geen flauw idee wie de auteur
was van het boek ‘Wie is van hout?’ Ze weten ook niet waar
het boek over ging, en dat er destijds meer dan 200 duizend
exemplaren van werden verkocht. Het verscheen dan ook al
in 1971. Toch had het boek een boodschap die nog steeds
het overdenken waard is.
De schrijver van het boek was psychiater Jan Foudraine, die
recent op 87-jarige leeftijd overleed, en daarmee kwam zijn
werk ook weer even in het nieuws. Foudraine was een van de
grondleggers van de antipsychiatrie, een stroming die zich
verzette tegen het reduceren van patiënten tot ziektebeelden.
De antipsychiatrie keerde zich tegen
het volstoppen van mensen met
medicijnen en tegen het gebruik
van elektroshocks om hen koest te
houden. Meer aandacht voor het
individu en meer menselijkheid was
het streven. Een ziekte als schizofrenie
zag men binnen de antipsychiatrie
ook als gevolg van de maatschappij,
die ziekmakend zou zijn.
In dezelfde tijd dat ‘Wie is van hout?’ een bestseller was,
maakte ook de film ‘One flew over the cuckoo's nest’ furore,
waarin dezelfde boodschap werd gebracht. Het imago van
de elektroshocks werd door de marteling van hoofdrolspeler
Jack Nicholson blijvend beschadigd.
De vraag die zich bij mij opdrong toen ik las over het
overlijden van Foudraine is of de doelen van de antipsychiatrie
uiteindelijk wel zijn behaald. Is de psychiatrie anno 2016
voldoende humaan? Wordt er gedoseerd omgegaan
met medicijnen? En hebben we voldoende oog voor de
ziekmakende invloeden van de maatschappij? U voelt het al
aankomen: ik ben bang dat we de doelen van Foudraine en

zijn tijdgenoten nog altijd niet hebben bereikt.
Dat zie je ook terug in de verslavingszorg: mensen worden
behandeld op geleide van het ziektebeeld dat ze toebedeeld
hebben gekregen, zonder heel veel aandacht voor de
maatschappij die bij het ontstaan van een verslaving per
definitie een belangrijke rol speelt. Een diagnose moet uit
het DSM-systeem komen, eisen onze zorgverzekeraars. En in
dat classificatiesysteem staat niets over de oorzaak van een
bepaalde aandoening. Dat verslaving een systeemziekte is
weten de meeste professionals wel, maar is er in de praktijk
ook voldoende aandacht voor?
Nog altijd worden veel mensen
met psychische klachten vooral
behandeld met medicatie. Ook al
weten we dat het weinig zin heeft
een alcoholist een antidepressivum
voor te schrijven, het gebeurt op
grote schaal. Zonder dat goed
wordt gekeken of er echt een
indicatie is voor behandeling
met medicatie. Het grote aantal
mensen dat kampt met een verslaving aan slaap- en
kalmeringstabletten (benzodiazepines) is een direct gevolg
van de voorschrijfcultuur. Is onze samenleving gezonder
geworden van het grootschalig gebruik van psychofarmaca?
Natuurlijk niet. En zolang we minderjarigen laten roken,
werken we als maatschappij verslaving in de hand.
Als we verslaving beter willen behandelen, want zo succesvol
zijn we daar niet in, dan moeten we beter begrijpen hoe de
samenleving die ziekte in de hand werkt. Wat de context van
een verslaving is, en hoe de omgeving die mede veroorzaakt
en in stand houdt. De kritiek van de antipsychiatrie is helaas
onverminderd actueel. ●

‘Het grote aantal
mensen dat kampt
met een verslaving
aan benzo’s is een
direct gevolg van de
voorschrijfcultuur’
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