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BRAM BAKKER
Arts Bram Bakker (58) buigt zich elke maand
over onze geestelijke gezondheid.
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Anders kijken naar ziekte

r zijn weinig mensen die het zich nog goed
herinneren, maar er was een tijd dat depressies
en andere psychische 
klachten niét als een
hersenziekte werden beschouwd. Een invloedrijke
groep experts, meest Amerikanen, koos bewust voor
een benadering van mentale problemen vanuit een
ziektemodel. Daardoor spreken we nu vrij achteloos
over aandoeningen en stoornissen als een soort
natuurverschijnselen: ze bestonden al, wij hebben
ze enkel van een omschrijving voorzien. Zoals er
planten en diersoorten ontdekt werden.
Laten we vooropstellen dat er goede argumenten
waren voor deze gang van zaken. Veel mensen die
lijden aan iets onzichtbaars in hun hoofd werden
serieuzer genomen dan voorheen. Geen karakter
zwakte of zoiets raars, maar een serieuze kwaal. Iets
waar je weinig aan kunt doen, vergelijkbaar met
bijvoorbeeld diabetes. Ook iets met een 

erfelijke
component, net als bij veel andere 

ziekten. In
sommige families heerst het, als het ware, met

meerdere gezinsleden die lijden aan depressies,

angsten of verslaving.
En toch: je kunt nog steeds ook wel voelen dat
het soms schuurt, die medische blik. Dat het
regelmatig minder vanzelfsprekend is dan
het lijkt. Het treffendste voorbeeld vind ik
‘pathologische rouw’ of PCRS, zoals het heet
in de classificatiesystemen. De afkorting staat
voor Persisterende C
omplexe Rouw
stoornis,
en je kunt in dikke boeken en op internet
vinden wat de kenmerken zijn. Maar:
rouw is een echt natuurverschijnsel.
En 
verzinnen w

anneer het
abnormaal wordt, is toch een

beetje kunstmatig. Dat je pas na
een bepaald 
aantal m
 aanden
de 
diagnose mag stellen, en
dat ‘verscheurd door verdriet’
tot dat moment geen PCRS
genoemd mag worden.
Als arts heb ik geen enkel
principieel bezwaar 
tegen het
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gebruik van een medisch model. Maar als hulp
verlener denk ik heel anders – iemand kan wel of
geen professionele ondersteuning gebruiken, of nu
nog niet en later misschien wel. En stel jezelf eens
de vraag: is het wel eerlijk om iemand die even heel
verdrietig is en tot weinig in staat, te typeren als een
hersenziek persoon? Is het niet verstandig om altijd
ook een andere manier van kijken te behouden?

Niemand is graag patiënt
maar bij tijd en wijle worden
we het toch, allemaal
Dat dementie een hersenziekte is, wordt nog veel
minder betwist dan bij depressie. Maar ook daar kun
je anders naar kijken. Iemand met een ziekte is een
patiënt. Iemand met ernstige geheugenproblemen is
nog altijd eerst en vooral partner, v ader, opa, broer,
timmerman en voetballiefhebber. Om maar eens wat
willekeurige kenmerken te noemen.
Er is een heuse benaming voor deze blik op dementie:
de sociale benadering. Je hoeft geen dokter te zijn
om te begrijpen dat een iets socialere benade
ring van mensen met psychische klachten mis
schien geen kwaad kan. Zacht uitgedrukt.
In de eerste plaats zijn we allemaal mens. En
alle mensen vervullen in hun leven uiteen
lopende rollen. Sommige van die rollen zijn heel
erg leuk en zeer gewenst, andere een
stuk minder. Patiënt is niemand graag,
maar bij tijd en wijle worden we het
toch, allemaal. Door je steeds te
blijven realiseren dat je meer bent
dan deze rol, is die rol gek genoeg
een stuk draaglijker.
Maar dat moet je wel oefenen.

