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VOORWOORD

Voor u ligt de bundel van het tweede Symposium Klinische Psychologie Nijmegen. 
Het tweede Symposium heeft plaatsgevonden op 13 september 1991 ter gelegenheid 
van de aanvang van het academisch jaar.

Evenals vorig jaar is dit Symposium door de vakgroep Klinische Psychologie en 
Persoonlijkheidsleer aangeboden aan studenten en stagebegeleiders van de hoofdrich-
ting Klinische Psychologie. Deze hoofdrichting wordt aangeboden binnen de studie-
richting Psychologie van de Katholieke Universiteit Nijmegen.

Daarnaast is met ingang van dit jaar besloten voor het Symposium tevens uit te 
nodigen de assistenten klinische psychologie die deelnemen aan de Postdoctorale Be-
roepsopleiding tot Klinisch Psycholoog, alsmede hun praktijkopleiders. De Postdoc-
torale Beroepsopleiding wordt aangeboden door een samenwerkingsverband van de 
Katholieke Universiteit Nijmegen met de Regionale Instituten voor Nascholing en 
Opleiding in de Geestelijke Gezondheidszorg van Oost-Nederland en Zuid-Neder-
land.

In dit Symposium presenteert de staf van de vakgroep een aantal voordrachten over 
een actueel thema in de klinische psychologie.

Door predoctorale studenten en postdoctorale assistenten in de klinische psycho-
logie, alsmede hun opleiders, bij elkaar te brengen kan het Symposium tevens een 
raakpunt vormen voor predoctorale en postdoctorale opleidingsactiviteiten.

13 september 1991 
 
C. P. F. van der Staak 
C. A. L. Hoogduin
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TEN GELEIDE

Nadat in het eerste Symposium diagnostiek en behandeling van de persoonlijkheids-
stoornis aan de orde zijn gesteld, is voor het tweede Symposium als thema gekozen 
Psychologische aspecten van leefstijl en adaptatie.

Leefstijl en adaptatie zijn kernbegrippen binnen het deelgebied van de klinische 
psychologie dat wordt aangeduid met de benaming gezondheidspsychologie. De ge-
zondheid van de individuele mens wordt gevormd door het geheel van zijn somatisch, 
psychisch en sociaal welzijn zoals dit tot stand komt in de adaptieve transactie met 
zijn omgeving. In deze transactie beïnvloedt de omgeving niet alleen het individu; het 
individu maakt ook zijn omgeving. Met een gegeven biologische uitrusting als uit-
gangspunt vindt een ontwikkeling plaats die zich uitstrekt over de gehele levensloop. 
Aanvankelijk is de mens voor zijn overleving aangewezen op zijn omgeving, maar 
gaandeweg vormt de persoon via een proces van betekenisverlening een individuele 
leefstijl die leidraad is voor zijn interactie met de omgeving.

Het psychologisch onderzoek naar gezondheid stelt zich ten doel de psychische 
processen te bestuderen die in interactie met somatische, sociale en culturele factoren 
relevant zijn voor gezondheid. Tevens wordt bestudeerd op welke wijze deze proces-
sen vatbaar zijn voor psychologische beïnvloeding.

De bundel opent met een bijdrage van Van der Staak, waarin hij aan de hand van 
leven en werk van de Duitse romanschrijver Fallada de begrippen leefstijl en adaptatie 
introduceert.

Daarna volgen vier hoofdstukken waarin diverse aspecten van de leefstijl aan de 
orde komen. Na een inleidend hoofdstuk van Breteler volgt Schippers met een bijdra-
ge over alcohol en het menselijk tekort. Van Strien behandelt vervolgens eetgedrag in 
relatie tot het heersende slankheidsideaal. De Mey en Van Dale gaan in op gezondheid 
bevorderende effecten van sportbeoefening.

Hierna komen een viertal hoofdstukken waarin de adaptatie centraal staat. Als 
inleiding presenteert Hosman een integratieve visie. Daarna bespreken Cuisinier en 
Janssen de verwerking van een zwangerschapsverlies. Schaap, Van Widenfelt en Hos-
man bespreken de adaptieve taken waarvoor kinderen gesteld worden als de ouders 
scheiden. Van Kalmthout bespreekt een aantal aspecten die samenhangen met psycho-
therapie en levensbedreigende ziekten.

In het laatste hoofdstuk tenslotte bespreekt Derksen de belangrijke ontwikkelingen 
die de gezondheidspsychologie het afgelopen decennium te zien heeft gegeven in de 
eerstelijn van de gezondheidszorg.

Deze bundel die een indruk bedoelt te geven van de veelheid van psychologische 
aspecten die naar voren komen bij de bestudering van leefstijl en adaptatie, biedt 
tevens een goed beeld van het wetenschappelijk werk van de vakgroep op het gebied 
van de gezondheidspsychologie.
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DE KLEINE DOOD VAN FALLADA

C. P. F. van der Staak

Als inleiding op het thema van het symposium Psychologische aspecten van leefstijl 
en adaptatie wil ik u laten kennismaken met een Duitse romanschrijver. Zijn naam 
is Hans Fallada en hij heeft geleefd van 1893 tot 1947. Enkele van zijn romans zijn 
wereldberoemd geworden en worden nog steeds veel gelezen.

De literatuur heeft veel te leren aan de psychologie, met name aan de klinische 
psychologie. Als lezer, en zeker als psychologisch geschoolde lezer, willen we van 
een literair werk niet alleen genieten, we willen het ook begrijpen. Er is de oppervlak-
te van het werk die aanspreekt, maar ook de diepte. We proberen een literair werk te 
duiden, omdat er zoveel ervaring en herinnering in zit verwerkt dat het ons aanleiding 
geeft een diepere zin te vermoeden (Wyatt, 1974).

Het hoeft niet zo te zijn dat de zin, die de lezer of criticus ontdekt in een gedicht of 
roman, er door de auteur bewust is ingestopt. Vaak weet de auteur niet eens hoe pijn-
lijk scherp hij de dingen weet te vatten en hoeveel existentiële verwijzingen zijn werk 
bevat. Zoals Adrienne Rich (in Sprengnether, 1985, p. 37) het uitdrukte:

Gedichten zijn als dromen: Je stopt daar dingen in 
waarvan je niet weet dat je ze weet.

De dichter is in zekere zin te beschouwen als de ghost-writer van zijn eigen innerlijk. 
Hij gebruikt zijn fantasie om allerlei ervaringen uit het geheugen in zijn werk te in-
tegreren. Het schrijven kan voor hem een vorm van therapie zijn (Hilsbecher, 1967). 
Met name conflicten tussen onverenigbare impulsen en afweerreacties daarop kunnen 
op deze wijze tot oplossing of tot een compromis worden gebracht. In een roman 
splijt de auteur zijn ik in meerdere deel-ikken en personifieert in zijn werk aldus zijn 
intrapsychische conflicten in meerdere personages. In die zin is er een overeenkomst 
tussen het gedicht en de droom. Ze hebben dezelfde wortels.

In de dichter droomt de mensheid 
(Friedrich Hebbel in Schönau, 1983, p. 46)

De subjectieve vraag van de lezer: waarom maakt dit werk zo’n indruk op mij? leidt 
tot de meer algemene vraag: wat zegt ons dit werk over de condition humaine? Echter, 
ook de literaire interpretatie is een vorm van autobiografie (Sprengnether, 1985). Er is 
een psychologie van de schrijver en er is een psychologie van zijn personages, maar 
er is ook een psychologie van de lezer, van de criticus.
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In het navolgende worden een aantal biografische gegevens van de schrijver Fal-
lada besproken. Daarna volgt een korte bespreking van zijn werk. Tenslotte wordt het 
verband tussen leven en werk samengevat.

Biografische gegevens
De naam Hans Fallada is een pseudoniem. Zijn werkelijke naam is Rudolf Ditzen. Hij 
wordt geboren op 21 juli 1893 in Greifswald aan de Oostzee ten noorden van Berlijn. 
De volgende biografische gegevens zijn ontleend aan Manthey (1963).

Zijn vader is strafrechter in Greifswald en stamt uit een familie van ambtenaren en 
juristen. Zijn moeder is een domineesdochter. De eerste zes jaren in Greifswald noemt 
hij later de gelukkigste van zijn leven. Na deze jaren volgen ettelijke verhuizingen 
vanwege bevorderingen van vader.

Fallada ontwikkelt zich langzamer dan andere kinderen en is veel ziek. Het vele 
ziek zijn leidt tot afzondering. Hij is ziekelijk, maar hyperactief en impulsief en tege-
lijk onhandig. Als hij eens een keer voluit kan meespelen met andere kinderen, valt 
hij en krijgt een hersenschudding of verwondt zich zo dat de dokter eraan te pas moet 
komen. Hij beschouwt zich al vroeg in zijn leven als een echte pechvogel en draagt in 
niet onaanzienlijke mate bij aan zijn eigen pech.

Hij gaat later dan gewoon naar school en behaalt slechte resultaten. Hij wordt ge-
pest en is bang. Hij blijft vaak ziek thuis, eventueel na het drinken van een paar slok-
ken azijn. Zijn ouders bieden hem weinig steun in deze periode, zoals ze dat ook later 
niet zullen doen. Vader is streng, spaarzaam en nauwkeurig. Fallada probeert dezelfde 
principes toe te passen, maar schiet hierin hopeloos te kort. Hij leest veel en vlucht in 
de fantasie. Ondanks zijn labiliteit en zwakke gestel probeert hij steeds opnieuw zijn 
fantasieën tot werkelijkheid te brengen.

Samen met een vriendje besluit hij zich als scheepsjongen aan te laten monsteren 
in Hamburg. De vlucht mislukt, omdat het vriendje zichzelf verraadt. Fallada’s ouders 
zijn diep gekrenkt, met name ook omdat hij dertig mark “geleend” had. Hij wordt van 
zware diefstal en vertrouwensbreuk beschuldigd door zijn vader, de rechter, en naar 
een andere school gestuurd.

Na weer eens een verhuizing en toelating tot een nieuwe school – hij is intussen 
16 jaar – gaat een lang gekoesterde wens in vervulling: hij krijgt een fiets. Hij maakt 
een ritje door de stad en knalt tegen een paard en wagen. Hij wordt overreden met als 
gevolg een zware hersenschudding, een gebroken enkel, een verbrijzelde onderkaak 
en een maagruptuur. Hij ligt drie maanden in het ziekenhuis en verliest weer een jaar 
op school.

Op 17-jarige leeftijd sluit hij zich aan bij de Wandervögel. In de zomervakantie 
trekken ze vijf weken door Nederland. Als Fallada een keer bonensoep moet koken 
op een houtvuurtje in de duinen, stoot hij per ongeluk de pan om. Om zijn hongerige 
vrienden niet teleur te stellen wast hij de bonen in de Noordzee en doet er flink wat 
suiker bij tegen de zoute smaak. De vrienden zijn woedend en dompelen hem in zee 
tot hij het bewustzijn verliest. Hij krijgt hoge koorts en moet met de trein eerder 
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de kleine dood van fallada

naar huis. Hij blijkt tyfus te hebben opgelopen. Zijn lidmaatschap bij de Wandervögel 
wordt niet meer op prijs gesteld.

Hij krijgt belangstelling voor meisjes, maar voelt zich zeer geremd. Hij schrijft 
anonieme brieven aan een heimelijk begeerde dochter van een collega van vader, brie-
ven met een provocerende, pornografische inhoud. Als uitkomt dat hij de afzender is, 
wil hij zich van het leven beroven met een inmiddels aangeschafte revolver. Er wordt 
tijdig ingegrepen en hij wordt een tijdje opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis.

Intermezzo
Al zijn ondernemingen zijn tot mislukken gedoemd. Zijn ouders willen hem door 
straffen en strenge maatregelen corrigeren. Ze zien niet in dat angst en drang de ach-
tergrond vormen voor zijn ongewild falen.

Hij leeft in twee werelden, een werkelijke wereld en een gefantaseerde wereld. Hij 
leest zeer veel. Hij leert verhalen vertellen, ware en onware. Er zijn affect-doorbraken 
die hij niet kan beheersen. Zijn twee bewustzijnstoestanden zijn zo streng van elkaar 
gescheiden dat hij vaak het gevoel heeft dat iemand anders dan hijzelf hem beheerst. 
Deze splijting leert hij als spanning te waarderen. Als een roes. Later zal hij leren 
deze roes kunstmatig op te wekken, door morfine, door alcohol en nog later door te 
schrijven. In deze periode van zijn leven tracht hij de spanning, de roes door daden op 
te roepen. Deze daden zijn pogingen tot een groots en meeslepend leven in overeen-
stemming met zijn fantasiewereld. Zijn leven in de werkelijke wereld moet daarvoor 
geofferd worden.

In weer een nieuwe stad en op een ander gymnasium leert hij op 18-jarige leeftijd 
een geestverwant kennen. Ze lezen samen Nietzsche en schrijven toneelstukken. Ze 
oefenen met pistolen en sluiten een verdrag dat ze elkaar om het leven zullen brengen 
in een gefingeerd duel. Op een vroege ochtend vindt het duel plaats. Fallada raakt 
zijn vriend maar wordt zelf niet geraakt. De ander is zwaargewond en vraagt een 
genadeschot dat Fallada ook afvuurt. Daarna probeert Fallada zichzelf van het leven 
te beroven. Een schot in de longen, een schot vlak naast het hart. De poging mislukt. 
Hij is weliswaar zwaargewond, maar overleeft. Hij wordt niet toerekeningsvatbaar 
verklaard en voor twee jaar opgenomen in een gesloten inrichting.

Intermezzo
Als hij na twee jaar vrijkomt, komt hij kort daarop met morfine in aanraking. Hij 
noemt dat later zijn “kleine dood”. Sinds die tijd is hij niet meer levensgevaarlijk 
ziek geweest en heeft hij ook geen verdere suïcidepogingen of andere riskante daden 
ondernomen. Het zelfdestructieve gedrag is meer indirect geworden (Farberow, 1980, 
Frissen & Van der Staak, 1991). Zijn innerlijke desintegratie is echter onherroepelijk 
en alleen zijn schrijversarbeid zal daarin tijdelijk nog wat evenwicht kunnen brengen 
(Baden, 1965).
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Na zijn vrijlating wordt hij door zijn vader ertoe aangezet om het landleven te leren 
kennen en boerenknecht te worden. Hij voelt zich verstoten zowel uit het ouderlijk 
gezin als uit het burgerlijk milieu. In de inrichting heeft hij onder de stimulerende 
invloed van een tante verhalen leren schrijven. Op het platteland gaat hij verhalen 
schrijven met een sociaal-kritische inslag. In de eerste wereldoorlog wordt hij aardap-
pel- en zaadhandelaar en verdient veel geld. Hij verkeert in kringen waar veel morfine 
en alcohol gebruikt wordt. In 1917 krijgt hij zijn eerste ontwenningskuur. Daarna 
volgen er nog vele, maar de ontwenning is steeds van korte duur.

In 1920 verschijnt zijn eerste roman Der junge Goedeschal, waarin hij zijn ervarin-
gen op het land heeft verwerkt. Hij kiest een pseudoniem: Fallada. Fallada is de naam 
van een sprekend paard uit een sprookje van Grimm (1991); dit paard werd onthoofd 
omdat het steeds de waarheid sprak, maar het afgesneden hoofd ging door met de 
waarheid te spreken.

Na de oorlog is hij rentmeester en kassier geworden. Hij verduistert geld om in zijn 
verslavingsbehoefte te kunnen voorzien. In 1923 wordt dit ontdekt en hij gaat voor 
drie maanden de gevangenis in.

Zijn levenscurve bereikt nu een dieptepunt. Hij rookt, drinkt en spuit de hele dag 
door. In 1925 gaat hij er met de kas vandoor. Na enige tijd geeft hij zichzelf aan. 
Tijdens de rechtszaak bekent hij niet alleen, maar overdrijft ook de grootte van zijn 
schuld. Hij krijgt twee en een half jaar gevangenisstraf. In de gevangenis voelt hij 
zich goed geborgen. Hij hoopt hier genezing van zijn verslaving te vinden die met 
vrijwillige ontwenningskuren niet lukte. Hij slaagt daar ook in. Op het dieptepunt van 
de sociale ladder gekomen, komt hij echt tot rust in de gevangenis.

Na het ontslag uit de gevangenis wordt hij adressenschrijver en advertentiecolp-
orteur in Hamburg. Ook gaat hij weer verhalen schrijven. Hij leert een meisje Anna 
Issel kennen, met wie hij snel daarna trouwt. Hij noemt haar Suse. Ze is een eenvou-
dige, geestelijk en lichamelijk gezonde vrouw die op Fallada een heilzame invloed 
uitoefent. Lange tijd komt hij niet meer in aanraking met psychoactieve middelen. Hij 
probeert in de wereld van zijn vrouw thuis te raken.

Zijn boek Bauern, Bonzen und Bomben wordt in 1931 goed ontvangen. Ze krij-
gen een kind en kunnen rondkomen van het schrijvershonorarium. Het gezinsleven 
is een idylle in een boze wereld. Deze idyllische sfeer wordt prachtig verbeeld in de 
volgende roman Kleiner Mann – was nun?, die in 1932 verschijnt en onmiddellijk 
een wereldsucces wordt. Behalve de politieke stellingname tegen de nadagen van de 
Weimar-republiek valt de sterke Geborgenheitssehnsucht op.

Na deze gelukkige periode en dit succes loert opnieuw het gevaar: door de rijkdom 
en door de opkomst van de nazi’s, die in hem een tegenstander zien. Fallada begint 
weer te drinken. Als zijn vrouw voor enige dagen naar het ziekenhuis moet, raakt hij 
van slag. Hij smijt met geld en wordt stomdronken.

Hij koopt een huis op het platteland en trekt zich terug uit het publieke literaire 
debat, waaraan hij voorheen deelnam als recensent. Veel schrijvers verlaten Duitsland 
maar Fallada voelt zich daartoe niet in staat. Bekritiseerd door de nazi’s vanwege 
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zijn vermeende communistische sympathieën, gaat hij van de weeromstuit sprook-
jes schrijven. De inhoud van zijn romans past hij aan aan de nationaal-socialistische 
voorschriften. De Schwung is eruit. Hij maakt in de gehele nazi-periode tot het einde 
van de tweede wereldoorlog een defaitistische indruk.

Intermezzo
Hij lijkt slechts te schrijven uit verlangen naar de roes ervan. Als hij zich aan zijn 
schrijftafel zet, regeert de drang. Zelf schrijft hij daarover:

En ik raas verder bladzijde na bladzijde, geplaagd door hoofdpijn, 
amper slapend en steeds overvallen door plotselinge hevige woede-uit-
barstingen

 (Fallada, 1943, p. 137)

Het schrijven wordt ingezet in de strijd tegen de middelen-afhankelijkheid. Het is een 
poging tot zelfgenezing van zijn alles overheersende, destructieve zuchtigheid. Hij 
schrijft om zich te verdoven, om te vergeten, om zijn innerlijke leegte en vertwijfeling 
door tekst te vervangen.

In deze periode oefent hij een ware terreur uit in het gezinsleven. Het huishouden 
moet verlopen volgens de precisie van een Zwitsers uurwerk.

Of men is punctueel, of men is het niet. 
Vijftien over zeven is punctueel, zestien over zeven de hel.

(in Manthey, 1963, p. 130)

Zijns ondanks manifesteert zich hier de ordelijkheid van zijn vader, zelfs in overdre-
ven mate. Ook in zijn werk komt de behoefte aan ordening sterker naar voren. De 
burgerlijke moraal blijft zijn belangrijkste, nooit opgegeven referentiekader. In dit 
opzicht capituleert hij alsnog voor zijn vader, zoals hij voor de nazi’s capituleert.

Intussen gaat het slecht met het huwelijk. Zijn vrouw kan de spanning niet langer 
aan. In 1944 ontmoet hij Ursula Losch, een morfiniste. Hij besluit te scheiden van 
Suse. Vanaf nu gaat het snel bergaf. Hij schiet met een pistool op Suse, waarschijnlijk 
alleen om haar aan het schrikken te maken. Wegens poging tot moord wordt hij be-
recht en voor drie en een halve maand in een gesloten inrichting opgesloten als niet 
toerekeningsvatbaar. Hier schrijft hij de roman Der Trinker.

Na de capitulatie van Duitsland wordt Fallada door de Russen benoemd tot bur-
gemeester van het dorp, waar hij intussen met zijn tweede vrouw is gaan wonen. 
Hij krijgt de opdracht de bevolking uit te leggen dat ze bevrijd zijn en hij tracht zich 
naar beste vermogen te kwijten van deze taak. Hij houdt het niet lang vol en wordt 
ontslagen. Wegens toenemend alcohol- en morfinegebruik worden hij en zijn vrouw 
herhaaldelijk beurtelings of gelijktijdig opgenomen. Er is geen weg terug meer. Op 5 
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februari 1947 sterft hij aan een hartstilstand, geheel in overeenstemming met de titel 
van zijn laatste roman Jeder stirbt für sich allein.

Hiermee ging in vervulling wat hij de protagonist van zijn voorlaatste roman Der 
Alpdruck in de mond gelegd had:

Doll noemde het snelle verdoofd worden door medicijnen zijn “Kleine 
Dood”. 
Hij hield van hem. De laatste tijd had hij zo vaak aan zijn broer 
de “Grote Dood” gedacht, hij had met hem geleefd, huid aan huid in 
zekere zin; 
hij was eraan gewend geraakt hem als de enige nog overblijvende hoop 
te zien, 
die hem zeker niet zou teleurstellen.

(in Manthey, 1963, p. 160)

Het literaire werk
Fallada is een geboren verteller, een criticus en chroniqueur van de Duitse samen-
leving in de dertiger en veertiger jaren. Het feit dat Fallada aan zijn verslaving ten 
gronde ging, heeft aanvankelijk maar een beperkte betekenis gehad in de literatuur-
wetenschappelijke interpretatie van zijn werk (Jürss, 1985). Hij heeft daar zelf een 
bijdrage aan geleverd.

Hij heeft een aantal autobiografische werken geschreven: Damals bei uns da heim 
(1942), Heute bei uns zu Haus (1943) en Wie ich Schriftsteller wurde (1946). Hij heeft 
er echter geen geheim van gemaakt dat in dit werk veel Wahrheit is weggelaten en 
Dichtung is toegevoegd.

De reden voor zijn terughoudendheid persoonlijke levensdetails mee te delen, kan 
worden afgeleid uit inmiddels gepubliceerde brieven. Zijn leven werd door diepsnij-
dende conflicten getekend die in relatie met zijn familie stonden. Hij wilde zijn ouders 
sparen en had reeds op jonge leeftijd ervaren dat hij van de buitenwereld nauwelijks 
steun en vooral veroordeling kon verwachten (Jürss, 1985).

Versluiering en anonimiteit werden belangrijk. Fallada heeft steeds moeite gedaan 
zijn strafblad en zijn middelen-afhankelijkheid voor de buitenwereld verborgen te 
houden. Zijn uitgever was hem daarbij graag behulpzaam, mede vanwege de blijvend 
hoge verkoopcijfers. Pas tien jaar na zijn dood begonnen de eerste berichten over 
Fallada’s verslaving publiek te worden.

In de, inmiddels voormalige, DDR werd hij gezien als een burgerlijke humanist, 
die weliswaar de maatschappelijke problemen van zijn tijd onderkende, maar daar-
voor verkeerde, namelijk persoonlijke, oplossingen zocht (Hüppauf, 1976).

In West-Duitsland komt dit persoonlijke aan bod in het benadrukken van de rol van 
de kindertijd, met name bij Manthey (1963). De ouders, zelf beheerst door seksuele 
conflicten, stellen te hoge eisen aan het kind dat hierdoor en mede ten gevolge van een 
biologisch bepaalde dispositie een persoonlijkheidsstoornis ontwikkelt.
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Jürss tenslotte, in zijn dissertatie van 1985, stelt de verslavingsthematiek centraal 
in het werk van Fallada zonder verwijzing naar andere psychische of sociale factoren.

Het ligt voor de hand zowel sociale, psychische als somatische factoren in de be-
schouwing te betrekken. Natuurlijk is Fallada in een kritische periode van zijn leven 
beïnvloed door de maatschappelijke ontworteling op het einde van de Weimar-repu-
bliek en door de opkomst van het autoritaire nationaal-socialisme. Natuurlijk is hij 
beschadigd door het weinig begripvolle, bekrompen en autoritaire optreden van zijn 
ouders. En natuurlijk droeg ook zijn biologisch bepaalde zwakke gestel en impulsieve 
temperament bij aan een conflictueus leven dat een vruchtbare voedingsbodem vorm-
de voor de ontwikkeling van een antisociale persoonlijkheidsstoornis.

Voor de interpretatie van zijn werk lijken echter de roes en de realiteitsvlucht het 
beste als ankerpunten te kunnen dienen (Jürss, 1985).
In het werk van Fallada kunnen vier fasen worden onderscheiden:
1. het expressionistische vroege werk (1920-1923);
2. de nieuwe zakelijkheid in de laatste jaren van de Weimar republiek (1930-1933);
3. het ingehouden werk gedurende de nazi-jaren (1934-1944);
4. het na-oorlogse werk (1945-1947).
In deze vier fasen komt de verslavingsthematiek op verschillende wijzen aan bod:
1. In het vroege werk komt het verslavingsthema niet direct aan bod, ondanks het feit 

dat de auteur morfinist en alcoholicus is. In het kader van droombeschrijvingen 
komt het thema wel indirect aan de orde.

2.  In de tweede fase wordt de verslaving in een sociale context gepresenteerd. Alle 
protagonisten in de romans van deze fase vertonen een neiging tot middelen-af-
hankelijkheid.

3.  In de jaren van het fascisme komt verslaving eveneens vaak aan de orde, maar nu 
als ziekte los van de sociale context.

4. In drie van de vier werken uit de laatste fase is middelen-afhankelijkheid het cen-
trale thema. Het cyclische proces van de verslaving wordt beschreven, waaraan 
het leven van de protagonist ten gronde gaat. Het wordt zonder omwegen beschre-
ven. Verbanden worden niet meer gelegd. De grenzen tussen roman en bericht, 
tussen literatuur en bekentenis verdwijnen.

Alle verslaafden in het werk van Fallada hebben tevoren vernederingen en nederlagen 
meegemaakt, zowel in hun privé- als in hun beroepsleven. Het hoofdmotief om mid-
delen te gebruiken is de afweer van spanningen en conflicten die voortvloeien uit de 
contacten met de buitenwereld. In de fantasiewereld wordt geborgenheid gezocht. Het 
middelen-gebruik dient als vlucht uit een realiteit van onderworpenheid. Het maakt 
de droom mogelijk van een leven zonder mislukkingen. Deze onvervulbare droom 
doortrekt het hele proces vanaf het incidentele begin van het gebruik tot de volledige 
fysieke en psychische ineenstorting.

Het onderzoek naar de verslavingsthematiek in het werk van Fallada is niet mo-
gelijk zonder zijn biografie erbij te betrekken. Toch moet men voorzichtig zijn de 
conflicten van de protagonisten met die van de auteur gelijk te stellen. Zijn literaire 
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werk is juist te zien als een poging om zijn conflicten te overwinnen. Pas in zijn laatste 
romans geeft hij zich over en wordt zijn roes direct aan het papier toevertrouwd.

Samenvatting
Fallada’s leven wordt beheerst door een alles dominerende destructieve leefstijl. Na 
aanvankelijk verwoede, maar steeds tot mislukken gedoemde, pogingen tot adaptatie 
aan zijn waarlijk veeleisende omgeving, besluit deze kwetsbare man de werkelijkheid 
te ontvluchten door er letterlijk uit te stappen. Als deze suïcidepogingen mislukken, 
zoekt hij vergetelheid in de surrogaatvlucht van de verslavingsroes.

Na een diepe crisis bieden daarop zijn huwelijk en zijn schrijverschap tijdelijk een 
uitweg uit de doodlopende straat van de zelfdestructie. De verworven vrijheid is ech-
ter niet bestand tegen zijn eigen diepgewortelde overtuiging dat psychische deforma-
ties irreversibel zijn. Literair heeft hij deze overtuiging verwoord in zijn roman Wer 
einmal aus dem Blechnapf frißt (1934). Hij heeft een biologistische opvatting over 
verslavingsgedrag en delinquentie. In 1926 schrijft hij:

Psychische deformaties zijn niet herstelbaar, evenmin als op lichamelijk 
gebied een arts in staat is een tussen tandraderen verminkte arm 
zijn vroegere vorm terug te geven.

(in Jürss, 1985, p. 77)

De Kleine Dood dient als wegbereider voor zijn grote broer, de Grote Dood. Het 
probleem van Fallada is niet de dood; die wordt eerder als verlossing gezien. Het pro-
bleem is het leven. Voor de oplossing van dit probleem staan hem twee wegen open: 
de roes, het korte vergeten, en de dood, het lange vergeten.
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EEN PSYCHOLOGISCHE CALEIDOSCOOP VAN LEEFSTIJL 
EN GEZONDHEID

M. H. M. Breteler

Een caleidoscoop is een buisje met een groot aantal stukjes gekleurd glas. Als we 
erin kijken zien we een en hetzelfde bontgekleurde beeld vanuit verschillende hoeken 
zodat een soort ster ontstaat. Als we de inhoud schudden, verandert onze ster in een 
bloem. Het aantal manieren om naar de inhoud te kijken lijkt onbeperkt.

In deze bijdrage komen een aantal gewone alledaagse dingen aan de orde die we 
allemaal in meer of mindere mate doen; in de psychologie beter bekend als leefstijl. 
De rode draad in het betoog zal worden gevormd door het biopsychosociaal model.

Velen van ons hebben net de vakantie achter de rug, anderen moeten er misschien 
nog aan beginnen. Een mooie gelegenheid om de relatie tussen zonnebaden en ge-
zondheid eens onder de loep te nemen. De blootstelling aan zonnestralen is een oor-
zaak van huidkanker. De UV-stralen van de zon activeren in onze huid de aanmaak 
van melanine, dat bescherming tegen die stralen geeft. Onze melanineproduktie is 
echter slechts beperkt. Bij langdurige en intensieve blootstelling is de melaninepro-
duktie ontoereikend en ontstaat daarom verbranding. Bij herhaalde blootstelling aan 
UV-stralen droogt de huid uit, waardoor gemakkelijker huidkanker kan ontstaan. 
Sommige vormen van huidkanker zijn gemakkelijk te genezen, andere, zoals het me-
lanoom, hebben een snelle dodelijke afloop. Deze vormen van kanker zijn relatief 
gemakkelijk te voorkomen door bij het zonnebaden goede sun-blocks te gebruiken, 
of door niet te lang in de zon te liggen. Zonnebaden hoort tegenwoordig echter zo bij 
vakantie, zand en zee dat zelfs “bruin-wedstrijden” worden gehouden.

Wat heeft zonnebaden met psychologie te maken? Om hier een antwoord op te 
vinden onderzochten Keesling en Friedman (1987) badgasten in Californië. Eén van 
hun vragen was: wat onderscheidt de diepbruine zonnebaders in psychologisch op-
zicht van de lichtbruine? Het bleek dat de donkerbruinen zichzelf als actief, gezond en 
attractief beschouwden. Hun gezondheidsgedrag bleek vooral beperkt tot gedragingen 
die met uiterlijk te maken hadden. Daarnaast hadden ze vaak vrienden die ook diep-
bruin waren. Het betrof hier dus een soort subcultuur. Hun gedrag had veel te maken 
met een gezond, actief beeld van zichzelf dat ze aan de buitenwereld wilden laten 
zien. Cody en Lee (1990) ondervroegen Australische studenten naar de mate waarin 
ze hun huid tegen de zon beschermden. Zij vonden dat vrouwen over het algemeen 
hun huid beter beschermden dan mannen; daarnaast speelden kennis over de gevaren 
en de gevoeligheid voor verbranding een rol. Kortom, een volksgezondheidsprobleem 
als huidkanker kent een aantal oorzaken op verschillende niveaus: 
1. op het biologische niveau: een bovengrens aan de melanineproduktie en uitdro-

ging van de huid;
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2. op het psychologische niveau: kennis, ervaring, self-image, leefstijl;
3. op het sociale niveau: subgroepen en sekserollen in de maatschappij.
Dit biopsychosociaal model is geënt op het systeemdenken: de wereld is op te vatten 
als een dynamisch systeem bestaand uit componenten die onderling voortdurend met 
elkaar interacteren. Op hun beurt zijn ook die componenten (lees: maatschappijen en 
mensen) systemen.

Jarenlang heeft de gezondheidszorg vooral aandacht gehad voor de biologische 
factoren van gezondheid. Pas in 1979 verscheen in de VS een geruchtmakend rapport 
waarin gesteld werd dat ongeveer de helft van de kosten van de gezondheidszorg door 
beïnvloedbare gedragsfactoren werd veroorzaakt.

Het systeemdenken maakt een aantal benaderingen van gezondheid en psychologie 
mogelijk: psychologie en omgeving, psychologie en gedrag, psychologie en licha-
melijke processen. Bij de opkomst van het biopsychosociaal (BPS) model ging men 
enthousiast op zoek naar samenhangen tussen de verschillende dimensies. Zoals wel 
vaker bij nieuwe ontwikkelingen kwam men tot een teleurstellende conclusie: biolo-
gische parameters hadden vaak geen relatie met psychologische. Zo vertoont bijvoor-
beeld de mate waarin astmatici rapporteren dat ze benauwd zijn hoegenaamd geen 
verband met de mate waarin de vertakking van de luchtpijp vernauwd is (Vromans, 
1990). Mensen blijken slechte waarnemers van hun interne milieu te zijn. Onderzoek 
naar symptoomperceptie probeert te verklaren hoe de beleving van deze symptomen 
tot stand komt, ervan uitgaande dat onze beleving ons gedrag c.q. onze leefstijl stuurt.

De Amerikaanse onderzoeker Pennebaker (1980) heeft een aantal onderzoekingen 
gedaan naar symptoomperceptie. Heel aardig is een onderzoek naar lichaamsbewe-
ging, joggen. Als fanatiek jogger kreeg Pennebaker de indruk dat hij altijd veel ver-
moeider van de sintelbaan afkwam dan wanneer hij dezelfde afstand door het bos 
liep. Om deze indruk te onderzoeken liet hij een groep joggers gedurende veertien 
dagen elke dag wisselend 1800 meter op een bospaadje lopen of op een sintelbaan. 
De afstanden in het bos werden gemiddeld een minuut sneller afgelegd en de lopers 
vonden het bos interessanter. Dit resultaat past in het paradigma van de competition 
of cues: de cognitieve informatieverwerking van mensen is beperkt en daarom zal bij 
een toenemend complexe omgeving een steeds groter aantal prikkels, zowel intern als 
extern, niet worden waargenomen. Deze informatieverwerking is bovendien selectief: 
cognitieve schema’s, in de taal van alledag benoemd als ervaring, overtuiging en visie 
bepalen datgene wat we waarnemen. Het lijkt aannemelijk dat tijdens de bosloop min-
der vermoeidheidsprikkels werden waargenomen. De eerlijkheid gebiedt overigens 
te vermelden dat in symptoomperceptie geen verschil werd gevonden, vermoedelijk 
omdat de lopers op beide afstanden het laatste stuk op hun hardst liepen waardoor het 
interne milieu sterk op de voorgrond trad.
Illustratief voor de rol van cognitieve schema’s is een ander experiment van Penneba-
ker. Vier groepen van twaalf personen kregen elk een van volgende instructies:
─ let op de verstopping van je neus (verstoppingstoename-conditie);
─ let op het vrije ademen door je neus (vrije-ademtoename-conditie);
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─ let op het ademen door je neus (neutrale conditie);
─ denk aan de rotonde vlak bij de universiteit (afleidingsconditie).
De beide eerste groepen verschilden in hun beoordeling van de verstopping van hun 
neus significant van elkaar in de verwachte richting. Bij de debriefing snoten drie 
van de twaalf personen in de verstoppingstoename-conditie hun neus, terwijl een van 
de vrije-ademproefpersonen zei dat haar neus sinds tijden niet meer zo open was ge-
weest. Ze had geregeld neusdruppels gebruikt en ze vermoedde dat de onderzoekers 
misschien ongemerkt een krachtig neusverwijdingsmiddel in de onderzoeksruimte 
hadden aangebracht! Ook in studies naar hartslag, pijn, en pijn versus genot bleken 
cognitieve schema’s de perceptie van dit soort zeer specifiek geachte lichamelijke 
sensaties te kunnen beïnvloeden. De schema’s (door de onderzoekers aangeboden/
opgedrongen) riepen verschillende zoekstrategieën op, die leidden tot een verschil in 
perceptie.

Symptoomperceptie kan een belangrijke rol spelen bij psychologische klachten. 
Wanneer mensen in uiteenlopende domeinen onderbelast of overbelast zijn, geeft dit 
aanleiding tot lichamelijke sensaties. Deze sensaties kunnen worden geïnterpreteerd 
vanuit dysfunctionele schema’s. Ik denk aan de sociaal-angstige probleemdrinker die 
in een volle bus (overbelasting) de angstsensaties interpreteert als de behoefte aan 
drank. Hierdoor kunnen de leefstijl van zwaar alcoholgebruik en sociale angst elkaar 
versterken door de op dysfunctionele schema’s gebaseerde interpretatie van diffuse 
sensaties.

Vanuit het oogpunt van de gezondheidszorg is symptoomperceptie van belang. 
Diekstra (1990) schat dat in de geïndustrialiseerde landen 30 tot 50% van de patiën-
ten bij de huisarts komt met klachten die niet zijn terug te voeren op een organische 
pathologie, of die buitensporig aandoen gezien hun lichamelijke conditie. Anderzijds 
zou 75% van de tijd die verstrijkt voordat iemand met een hartinfarct door een arts 
wordt behandeld, plaatsvinden voor het moment dat de patiënt besluit om contact te 
zoeken. De symptomen worden niet herkend (Janis in Sarafino, 1990): er is geen toe-
passelijk cognitief schema aanwezig.

Een ander onderwerp betreft de vatbaarheid voor problemen met de gezondheid. 
We schijnen allemaal een systematische misvatting te hebben over onze vatbaarheid 
voor gezondheidsproblemen. In een studie bij een representatieve steekproef uit de 
Amerikaanse stad New Brunswick ondervroeg Weinstein (1987) de respondenten 
over 32 gezondheidsproblemen, onder andere over de kans die men dacht te hebben 
om een probleem te krijgen in vergelijking met anderen van hetzelfde geslacht en 
dezelfde leeftijd. Scoring vond plaats op een zevenpuntsschaal, van -3 (ver onder het 
gemiddelde) tot +3 (ver boven het gemiddelde). Als de inschattingen accuraat zouden 
zijn, zouden sommigen de kans op een probleem hoog inschatten en anderen laag. Het 
gemiddelde voor elk probleem zou dan nul zijn. De praktijk laat een ander beeld zien: 
er bestaat een systematische misvatting in die zin dat men de kans op eigen gezond-
heidsproblemen in vergelijking met anderen te laag inschat.
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Tabel 1 
Relatieve inschatting van risico op het krijgen van een probleem en het verband met 
subjectief ervaren risicofactoren
Probleem Relatief 

risico
Subjectief oordeel 
eigen risicofactoren

Correlatie

Probleemdrinken -2.02**  Drankgebruik 0.42**
Suïcide plegen -1.94**  Onwelbevinden 0.38**
Longkanker -0.77**  Familiegeschiedenis 0.06

 Sigarettenroken 0.56**
Tandbederf -0.58**  Snoepen 0.12

Gaatjes bij tandarts 0.51**
Flossen 0.12

Hartaanval -0.24 Cholesterolarm dieet -0.09
Lichamelijke inspanning -0.10
Familiegeschiedenis 0.09
Sigarettenroken 0.26*
“Draufganger” 0.19

*p <  0.05. **p < 0.001

De subjectieve inschatting van objectieve risicofactoren speelt in de beoordeling van 
de kans op problemen nauwelijks een rol. De correlaties zijn vaak laag en niet signi-
ficant. Soms is dit duidelijk wel het geval zoals bij longkanker en roken, en zien we 
dan het ogenschijnlijk paradoxale beeld dat mensen weten dat ze gezondheidsrisico’s 
lopen maar dat ze desondanks een risicovolle leefstijl handhaven.

De voornaamste factoren die de misvattingen kunnen verklaren blijken van een 
andere orde te zijn:
1. De overtuiging dat, wanneer je in het verleden niet met een probleem te maken 

hebt gehad, je er in de toekomst ook van gevrijwaard bent.
2. Het idee dat het probleem door individuele actie te voorkomen valt.
3. Het idee dat het risico weinig voorkomt, c.q. weinig ervaring met het probleem.
Concreet vertaald naar een ziekte als longkanker heeft een rokende vrouw die haar 
kans op longkanker laag inschat nog geen last van haar longen, denkt ze dat ze altijd 
nog kan stoppen met roken en kent ze weinig mensen die aan longkanker hebben ge-
leden, c.q. denkt ze dat longkanker niet vaak voorkomt.

Een van de vroege interventies is dan ook geweest om door verspreiding van ken-
nis en angstaanjagende informatie de subjectieve inschatting van kans op longziekten 
te verhogen. Juist het biopsychosociale model verklaart waarom een dergelijke be-
nadering tekort schiet. Nicotinegebruik leidt vaak tot nicotine-afhankelijkheid. Het 
effect van nicotine treedt zeer snel op: al binnen zeven seconden. Het wordt vaak ge-
bruikt om negatieve stemmingen op te heffen, c.q. te voorkomen, daarnaast helpt het 
om je te concentreren. Bovendien kan nicotine bijna in elke gewenste situatie gebruikt 
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worden, al wordt dit de laatste jaren wat minder. Ook wanneer rokers hun vatbaarheid 
voor longziekten hoog inschatten en hun afhankelijkheid hebben doorbroken, blijkt 
de sociale omgeving een belangrijke rol te spelen. Stelselmatig komt uit onderzoek 
naar voren dat succesvolle stoppers meer steun uit hun omgeving en minder rookge-
drag van anderen in hun omgeving rapporteren dan falende stoppers (Breteler, 1988).

We hebben nu al een paar keer een belangrijk onderwerp binnen de gezondheids-
psychologie aangeroerd: hart- en vaatziekten. De helft van de Nederlandse sterfgeval-
len wordt hieraan toegeschreven. De meesten van ons zullen wel van meer of minder 
dichtbij zo’n sterfgeval hebben meegemaakt. Belangrijke risicofactoren zijn roken, 
cholesterol en het coronary prone behavior pattern, horend bij het type A-gedrag. Het 
was artsen al jaren bekend dat vooral de gezonde, dynamische, altijd actieve mensen 
soms plotseling worden overvallen door een hartinfarct. Twee cardiologen (Friedman 
& Rosenman, 1974) onderzochten dit fenomeen en introduceerden de A/B-typologie 
van gedrag. Kenmerken van het type A-gedrag zijn:
─ Competitieve doelgerichtheid:

─ een sterke drang om veelal slecht omschreven eigen doelen te bereiken;
─ de neiging om te wedijveren;
─ verlangen naar erkenning en vooruitgang.

─ Tijdsdruk: voortdurend bezig zijn in meerdere en verschillende functies en daar-
bij aan tijd gebonden zijn.

─ Vijandigheid: woede, irritatie en afschuw kunnen snel worden opgewekt door 
frustrerende omstandigheden.

De helft van de bevolking kan ongeveer als type A worden geclassificeerd. Vroeger 
werd iedereen die geen type A was als type B beschouwd; tegenwoordig maakt men 
onderscheid in de typen B en C, waarbij de laatste als cancer prone behavior pattern 
wordt beschouwd (Sarafino, 1990). Meerdere studies hebben laten zien dat het vooral 
de vijandigheidsfactor is die een rol speelt bij hart- en vaatziekten.

Hoe valt dit te begrijpen? Uit de omschrijving kunt u al opmaken dat type A-men-
sen voortdurend onder stress leven. Stress leidt tot een aantal lichamelijke reacties 
waaronder bloeddrukverhoging, hartslagversnelling en afscheiding van hormonen. 
Hoge bloeddruk kan leiden tot beschadiging van bloedvatwanden. Deze beschadigin-
gen kunnen op hun beurt weer afzetting van cholesterol tot gevolg hebben waardoor 
de bloedbaan langzaam dichtslibt. Bij een bepaalde mate van dichtslibben krijgt het 
hart te weinig zuurstof en sterft een deel van de hartwand af; we spreken dan van een 
infarct. Vast staat dat de vijandigheid die hoort bij het type A-gedrag een onafhanke-
lijke risicofactor voor hart- en vaatziekten vormt.

Hiermee is voor psychologen de kous echter niet af. Wij stellen ons vragen als: hoe 
ontstaat een dergelijk gedragspatroon? Is het te voorkomen, of te veranderen?

Hoewel er nog geen studies zijn die het type A-gedrag volgen van de wieg tot het 
graf, is het construct ook onderzocht bij kinderen. Uiteenlopende studies laten zien 
dat kinderen met het type A-gedrag agressiever zijn dan kinderen met type B-gedrag. 
Type A-kinderen zouden ook meer aversieve levensgebeurtenissen hebben meege-
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maakt, een lagere zelfwaardering en een externe locus of control hebben (Nay & Wag-
ner, 1990). Retrospectief onderzoek (zie Falger, 1989) maakt eveneens aannemelijk 
dat type A-personen in hun kindertijd en jeugd, maar ook in werk, carrière en in hun 
sociaal en familieleven meer belastende levensgebeurtenissen hebben meegemaakt 
dan anderen. Het is nog onduidelijk in hoeverre type A-gedrag ontstaat als coping-
vorm om met de belastende gebeurtenissen om te gaan. Interventies ter verandering 
van type A-gedrag zijn met succes uitgevoerd (Levenkron & Moore, 1988), met dien 
verstande dat er nog belangrijke conceptuele problemen bestaan.

Het belang van het biopsychosociaal model en de verschillende onderzoeks- en 
interventiemogelijkheden die dit model biedt is duidelijk. Het is belangrijk dat inter-
venties op verschillende niveaus aan grijpen. Als voorbeeld van de bescheiden rol die 
voor interventies tot dusverre is weggelegd, moge het volgende gegeven bij stoppen 
met roken dienen. Van alle Nederlandse stoppers zegt minder dan één procent te zijn 
gestopt met behulp van een cursus of therapie.

Het is nu bijna vijftien jaar geleden dat de Wereldgezondheidsorganisatie haar pro-
gramma Health for All by the year 2000 (HFA 2000) initieerde (World Health Organi-
sation, 1985). Achterliggende gedachte bij dit programma is dat ons gedrag in belang-
rijke mate onze gezondheid beïnvloedt. Te veel eten, te veel roken, te veel drinken en 
te veel zitten veroorzaken een groot deel van de kosten van onze gezondheidszorg. 
Een onderdeel van HFA 2000 is dan ook dat psychologische en gedragsmatige hulp 
een onderdeel dient te vormen van de gezondheidszorg. Klinisch psychologen zijn 
nu al vaak betrokken bij hartrevalidatieprogramma’s, rugpijnscholen, en astmacen-
tra. In toenemende mate zullen ze ook een functie in de eerste lijn dienen te krijgen. 
Diekstra (1990) oppert zelfs de mogelijkheid van een gecombineerde praktijkvoering 
van artsen en psychologen, waarbij de laatsten naast leefstijlinterventies ook angst-
stoornissen behandelen en begeleidingsgesprekken uitvoeren. Mocht dit perspectief 
verwezenlijkt worden dan zal er in toenemende mate behoefte ontstaan aan kennis 
rond gedrag en gezondheid.
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ALCOHOL EN HET MENSELIJK TEKORT

G. M. Schippers

De gewoonte van het drinken van bier, wijn en andere alcoholische versnaperingen is 
zulk alledaags en wijdverspreid gedrag, dat het bij uitstek tot de leefstijl gerekend mag 
worden. Voor veel mensen heeft het drinken van alcohol een belangrijke adaptieve 
functie die we nog zullen toelichten. Omdat drinken vaak gewoontegedrag is en een 
adaptieve functie heeft, is alcohol onderwerp van studie geworden voor de psycholo-
gie. Het drinkgedrag van mensen is slechts begrijpelijk wanneer de psychologische 
betekenis voor de drinker van de stof èn van het gedrag worden doorgrond. Heel wat 
mensen komen met hun drinkgewoonte in de problemen, maar het blijkt dat ze daar 
met psychologische middelen soms goed vanaf geholpen kunnen worden. Dit artikel 
illustreert de bijdrage van de klinische psychologie.

In Noord-Mexico in de provincie Sonora wonen en woonden Indianen, bekend 
onder de naam Papago. Aan de buitengewone onvruchtbaarheid en onvriendelijkheid 
van de streek hebben de Indianen te danken dat ze door de blanken betrekkelijk met 
rust zijn gelaten en in het verleden alleen een Indianenstam, de Apachen, tot vijand 
hadden. Later, toen de blanken het continent hadden bevolkt, werkten de Papago 
graag samen met de Amerikaanse cavalerie, omdat die voor hen de Apachen verjoeg 
en verder weinig van hen nodig had. Dit boerenvolk was, zoals te begrijpen, sterk 
afhankelijk van de regen. Om die te bevorderen hadden ze een ceremonie waarmee ze 
de regen opriepen. Aan die ceremonie lag een mythe ten grondslag. Deze luidde dat 
“Oude Broer”, hun god, eens tijdens een droge periode door hemzelf gezegende zaden 
geplant had in de grond en de plaats vier dagen met zijn aanwezigheid had vereerd. 
Aan het eind ervan was er een saguaro-cactus gegroeid die vruchten droeg. “Oude 
Broer” vermengde de vruchten met zijn speeksel, nuttigde de ontstane drank en op dat 
moment begon het te regenen. De Papago brengen deze mythe in hun jaarlijkse cere-
monie tot leven. In zeer grote hoeveelheden drinken ze daarbij een alcoholhoudende 
drank, gemaakt van de saguaro- cactus, een vijgachtige vrucht die juist op het eind van 
het droge seizoen rijp is. Ze verzadigen zich met drank, zoals de aarde zich verzadigt 
aan het regenwater. De drank, zeggen ze, geeft hun de macht de “wolken naar bene-
den te trekken”. Dat gaat gepaard met toespraken en bezweringen van de hemel. De 
ceremonie, die dagenlang kan duren, is een buitengewoon feestelijke gebeurtenis met 
zang en dans. Alle beschikbare mannen nemen deel aan het ritueel, de medicijnman-
nen en de regenhut nemen er een centrale plaats in. Heel de gemeenschap kijkt er het 
hele jaar naar uit. Het opvallende is dat de mannen, ofschoon ze drinken tot ze erbij 
neervallen, in hun gedrag bijzonder vredelievend blijven. De diverse antropologische 
observaties van deze ceremoniën geven aan dat er geen sprake is van moeilijkheden, 
van gevechten, seksuele uitspattingen e.d.
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Later leerden de Indianen echter ook whisky en rum te drinken. En toen ging het 
mis. Vechtpartijen, vrouwen die geslagen werden, verwaarlozing e.d. Drank, tenmin-
ste de drank van de blanken, werd een vijand. Jarenlang probeerde de Amerikaanse 
overheid, die het verschil niet zag, alle drinkgewoonten uit te bannen. Tevergeefs en 
in 1933 stopte men met die pogingen. Maar in de regenceremonie kwam toch wel de 
klad. De jonge Papago’s gingen werken op de haciënda’s en verlieten de dorpsge-
meenschappen. Ondanks protesten van de oudere leden die, terecht, voorzagen dat het 
zou betekenen dat de jeugd zich zou onttrekken aan het ouderlijk gezag, zouden gaan 
drinken en in de problemen zouden raken. Aldus geschiedde: het is niet goed gegaan 
met de Papago’s. In de vijftiger jaren werd de verkoop van sterke drank aan Indianen 
gelegaliseerd en velen vervielen tot “Indianen”-alcoholisme. Net als zoveel andere 
Indianenstammen kwamen de Papago’s bekend te staan als “regular sots and wino’s”; 
“just another bunch of drunken Indians”.

De geschiedenis van de Papago-indianen is ontleend aan de fraaie cultureel-antro-
pologische studie van MacAndrew en Edgerton (1968). Zij beschrijven een hele reeks 
culturen en hun omgaan met alcohol en tonen daarbij overtuigend aan hoezeer de 
functie en het gedrag onder invloed afhankelijk is van, of sterker nog, bepaald wordt 
door de omstandigheden waaronder en de verwachtingen waarmee wordt gedronken, 
kortom de cultuur van het drinken en de roesbeleving. Tevens tonen ze aan dat de 
effecten van het gebruik binnen aanvaardbare grenzen blijven, zolang het gebruik ge-
bonden is aan normen die zijn afgeleid van thema’s met een bredere of dieperliggende 
betekenis, veelal zingevingsthema’s, maar ook dat het drinken uit de hand kan lopen 
zodra dat niet meer het geval is.

Het zijn deze twee aspecten van alcohol die in dit hoofdstuk verder uitgewerkt 
worden: ten eerste de invloed van verwachtingen op het effect van de stof en ten 
tweede de achtergrond van normen over drinkgedrag en dronkenschap. Over het eer-
ste aspect, de invloed van verwachtingen, wil ik duidelijk maken dat de werking van 
alcohol geleerd moet worden en dat hetgeen wij ervaren en doen onder invloed van 
alcohol het produkt is van onze individuele en culturele socialisatie. Over het tweede 
aspect, de achtergrond van normen over het gebruik, wil ik duidelijk maken dat die 
normen hun kracht ontlenen aan de mate waarin ze betekenis hebben in het kader van 
zingeving.

Verschillende betekenissen van de roes
Het gebruik van alcohol moge gewoon zijn, de effecten van alcohol kunnen bijzonder 
zijn: onder invloed gaan sterke mannen huilen, worden zwakke mannetjes dapper, 
worden vijanden tot vrienden en vrienden tot vijanden, saaie meisjes tot opwinden-
de vamps en verlegen bleekneuzen tot macho-versierders. De lijst met dingen die 
mensen ervaren en doen in een alcoholroes is onuitputtelijk: van het slaan van hun 
kinderen tot het doen van “de tante van Charley”-acts aan het bruiloftsmaal. Van het 
ten dans durven vragen van het meisje van je dromen tot het aan de grond doen lopen 
van een supertanker in een baai in Alaska.
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In het voorgaande hebben we gezien dat de alcoholroes gebruikt kan worden om 
er iets mee te vieren, om onderdeel te zijn van ceremoniën en godsdienstige rituelen. 
Trimbos hield in 1978 een gedenkwaardige lezing, waar ik de titel van dit hoofdstuk 
aan heb ontleend. Hij onderscheidt twee belangrijke betekenissen van de alcoholroes.

De eerste betekenis is die van de behoefte aan roes. Trimbos omschrijft ze als de 
behoefte aan topervaringen, aan onmatigheid, uitbundigheid, aan een zich laten gaan, 
aan uitgelatenheid en extase.

De tweede betekenis gaat in op het menselijk tekort. Trimbos: de condition humai-
ne, het existentiële manco, het onaffe, het onvolkomene, het onvolmaakte dat behoort 
tot het lot van de mens, vastgeklonken als hij is in ruimte en tijd. Menselijke tekorten 
zijn de ervaren grote en kleine onheilen in het bestaan, de “Erkenntnis daß die Welt, 
das Leben kein rechte Gnügen geben könne”, naar een uitdrukking van Schopenhauer. 
Het menselijk tekort is het ontberen van gelukservaringen, van satisfactiegevoel, van 
positieve ervaringen. Het menselijk tekort is de onmacht, het tobben, het verdriet, 
de angst, de verveling, de apathie. Talloze woorden kent onze taal voor tekorten: de 
lusteloosheid, de grauwheid, de sleur, de vermoeidheid, de deprivatie, de dwang, de 
onvrijheid, de pijn (zowel geestelijk als lichamelijk), de innerlijke conflicten, het on-
behagen, het onwel zijn, het tekort schieten, de faalangst, de remmingen, de span-
ning- en stressgevoelens, de vervreemding, de gemiste kansen, de twijfels, de onbe-
vredigdheid, de eenzaamheid enz. Men zal begrepen hebben wat de inhoud is van het 
menselijk tekort. Het is niet spectaculair, niet afwijkend, integendeel het is de scha-
duwkant van alle menselijke bestaan. En op deze bodem groeit de behoefte aan ont-
spanning, aan roes, aan even buiten dit alledaagse treden. De ervaring van dat tekort 
weet de alcoholroes te verdrijven. Alcohol schenkt vergetelheid. Tijdelijk weliswaar, 
en niet zonder prijs, maar effectief.

Hoe kan het eigenlijk dat alcohol zulke intensieve, belangrijke, maar ook zulke uit-
eenlopende functies kan vervullen? Laten we daarvoor eerst eens naar de stof alcohol 
kijken. Belangrijkste kenmerken zijn de potent psychotrope en non-specifieke wer-
king. Potent betekent krachtig en psychotroop betekent: de geest in beweging zettend, 
bewustzijnsveranderingen bewerkstelligend.

De werking van alcohol
Ethanol, het werkzame bestanddeel van voor consumptie bestemde alcoholica, is 
een giftige stof en de enige der alcoholen die niet reeds bij kleine doses dodelijk is. 
Ethanol (en zijn afbraakprodukten) is een potente stof. Het heeft een diffuus, verdo-
vend effect op het zenuwstelsel. Hogere centra (denken, redeneren en beoordelen, 
maar ook reactiesnelheid en dieptezien) worden bij kleine hoeveelheden reeds aan-
getast, lagere centra (motoriek, ademhaling, hartslag) bij grotere. Dat levert een van 
de dosis afhankelijke werking op: opwekkend na een of enkele glazen, verdovend 
na meer dan zo’n vier à zes glazen. Maar voor het overige is de verdovende werking 
non-specifiek. Dat heeft een belangrijk consequentie, namelijk dat het netto-effect 
op gevoelens en gedrag niet precies te voorspellen valt. Wat mensen beleven aan die 
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verdovende psychotrope werking ligt niet vast. Dus zijn de effecten afhankelijk van 
een reeks andere factoren.

Die factoren zijn de omstandigheden van het gebruik en de verwachtingen van de 
gebruiker op grond van de leergeschiedenis. In de individuele en sociale leergeschie-
denis worden de betekenis van gedrag en ervaring onder invloed overgedragen. Die 
leergeschiedenis is zozeer van belang dat effecten van alcohol zelfs op kunnen treden 
zonder dat er alcohol aan te pas komt, zuiver en alleen op grond van verwachtingen 
treden er al veranderingen op in gedrag en gevoelens.

Onder invloed van sinaasappelsap
Dat kan fraai geïllustreerd met behulp van de zogenaamde balanced placebo experi-
menten. Dat zijn experimenten waarbij aan mensen alcohol wordt geschonken zonder 
dat ze dat zelf weten. De effecten daarvan worden vergeleken met de effecten bij 
mensen die geen alcohol krijgen maar dat wel verwachten. De experimentele situatie 
in één zo’n onderzoek (Keane en Lisman, 1980) bestond eruit dat de proefpersonen 
in aanraking werden gebracht met een voor hen onbekend meisje, met wie ze geacht 
werden zich enige tijd te onderhouden en er een goede indruk op te maken. In die 
experimenten wordt een onderscheid gemaakt tussen de feitelijke farmacologische 
werking en een psychologische factor: de verwachting van de effecten van alcohol. 
De helft van de proefpersonen kreeg sinaasappelsap puur te drinken en de andere helft 
sinaasappelsap met een flinke scheut wodka, goed voor een promillage van 0,5. De 
invloed van de verwachting kon bestudeerd worden omdat bij een dergelijke mix niet 
geproefd kan worden of er alcohol in het vruchtesap zit.

De (mannelijke) proefpersonen werden in vier groepen verdeeld. De eerste en 
tweede groep kregen geen alcohol, terwijl de eerste groep wel in de veronderstelling 
werd gebracht dat er alcohol in hun sinaasappelsap zat. De derde en de vierde groep 
kregen wel alcohol, maar dat werd alleen aan de derde groep verteld. Alle proef-
personen werden vervolgens in contact gebracht met een meisje, assistente van de 
experimentatoren.

En wat gebeurde er? De meeste proefpersonen die dachten alcohol gedronken te 
hebben meenden zich heel wat vlotter te hebben gedragen dan zij die dachten geen 
alcohol te hebben gedronken ongeacht of zij alcohol kregen of niet: hier weerspiegelt 
zich de rol van de verwachting. Maar objectieve observatoren en het oordeel van het 
meisje waren vernietigend. De proefpersonen die feitelijk hadden gedronken functi-
oneerden beduidend slechter dan zij die feitelijk niet hadden gedronken. Zo spraken 
zij driekwart minder, pauzeerden ze twee keer zo lang en hadden veel minder oogcon-
tact dan degenen die niet gedronken hadden – kortom, ze waren veel stunteliger. De 
meeste proefpersonen waren zich echter van hun stuntelig gedrag niet bewust.

De werkelijkheid blijkt overigens altijd weer ingewikkelder dan het in eerste in-
stantie lijkt. In een replicatiestudie konden de resultaten niet zonder meer gerepliceerd 
worden (De Boer, Schippers, & Van der Staak, in druk). Zo blijkt er een verschil te 
moeten worden gemaakt tussen mannen en vrouwen, waarbij het erop lijkt dat vrou-
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wen eerder wat meer op hun hoede zijn als ze gedronken hebben dan dat ze loslippig 
worden. Over de verschillen tussen mannen en vrouwen in het omgaan met alcohol 
heeft Lammers op onze vakgroep onderzoek gedaan. Haar onderzoek heeft voorna-
melijk betrekking op vrouwen die problemen hebben gekend met alcohol.

De conclusie kan niet anders zijn dan dat de effecten van alcohol voor een belang-
rijk deel worden medebepaald door wat de gebruiker van die effecten verwacht. Deze 
conclusie wordt ondersteund door een reeks andersoortige onderzoekingen waarin is 
aangetoond dat de effecten van alcohol en de drinkgewoonten van mensen inderdaad 
samenhangen met de opvattingen, en verwachtingen die ze erover koesteren. Daar-
toe zijn diverse schalen ontwikkeld (Brown, Goldman, & Christiansen, 1985; Schip-
pers, 1981). In een recente studie werd aangetoond dat het succes van contact met de 
Anonieme Alcoholisten, een zelfhulporganisatie voor mensen met alcoholproblemen, 
uitgedrukt in de tijd dat de drinkers abstinent bleven, in sterke mate samenhangt met 
de verwachtingen die ze koesterden over de positieve effecten van alcohol (Rather & 
Sherman, 1989).

Dat het omgaan met alcohol geleerd moet worden betekent dat zowel de effecten 
als het gebruik gesocialiseerd moeten worden. Dat gebeurt in de cultuur; in de over-
dracht van opvattingen en van gewoonten; van de ouders in de eerste plaats, maar ook 
van de leeftijdsgenoten, met name in de adolescentie.

Alcohol en religie
Nu het tweede aspect: de normen voor gebruik. Ook het omgaan met de stof, dat wil 
zeggen in welke omstandigheden het gebruik geoorloofd is en wanneer welke effec-
ten opgewekt mogen worden, moet geleerd en gereguleerd worden. Van vrijwel alle 
menselijke culturen is bekend dat ze alcohol gebruiken. We kunnen indenken dat het 
beschikbaar zijn van zo’n krachtige, relatief eenvoudig te maken psychotrope stof 
maatschappelijk gereguleerd moet zijn om een teveel aan ongeremd gedrag te voor-
komen. Het is een stof die bovendien, zoals we in het voorgaande zagen, in staat is 
uiteenlopende, maar essentiële functies te vervullen.

Menselijke culturen hebben steeds de behoefte gehad om het gebruik van alcohol 
te ritualiseren. Vooral godsdiensten hebben de morele taak op zich genomen dat te 
doen. In veel culturen is het gebruik verankerd in een door de godsdienst voorgeschre-
ven leefwijze. We noemden reeds als voorbeeld een Indianenstam. Ook de grotere 
godsdiensten, met een sterkere intellectuele en morele inslag, kennen die ritualiserin-
gen. Zo kent de Islam een vrij absoluut verbod op alcohol en is het alcoholgebruik in 
de Joodse religie sterk aan banden gelegd.

De Westerse christelijke cultuur staat ambivalent tegenover alcohol. Alcohol màg, 
zij het met mate (Schippers, 1981). In het Evangelie komt het gebruik van alcohol 
zowel in negatieve als in positieve vorm voor. Denk wat dit laatste betreft maar aan de 
Bruiloft van Kanaän en aan het Laatste Avondmaal.

Ook in onze cultuur bestaat er een niet te verwaarlozen relatie tussen godsdien-
stigheid en alcoholgebruik. Degenen die zichzelf religieus noemen zijn matiger in het 
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gebruik van alcohol (Gadourek, 1963; Schippers, 1981). Het is te verwachten dat als 
gevolg van de ontkerkelijking van de laatste decennia de matigende werking van reli-
gie op het alcoholgebruik is verminderd. Van een algemeen geldende reglementering 
en ritualisering die het gebruik van alcohol koppelt aan bredere zingeving is daarbij 
geen sprake meer. We beschikken overigens niet over onderzoeksgegevens die dat 
kunnen staven.

Het interessante van de relatie tussen religie en alcoholgebruik is niet alleen gelegen 
in de normering die op het drinkgedrag uitgaat. Religie is zelf ook bij uitstek verbon-
den met de ervaring van het menselijk tekort. Immers meest kenmerkend voor religie 
is wel dat ze een aanvulling is op de menselijke ontoereikendheid (Fromm, 1950). 
Men kan erover strijden of met deze beschrijving het wezen van religie is blootgelegd, 
of slechts een beperkte betekenis. Onontkoombaar is dat religie een functioneel karak-
ter kan hebben en de vervulling kan betekenen van allerlei al dan niet bewuste, al dan 
niet kinderlijke wensen (cf. Fortmann, 1968, p. 185). De vraag doet zich daarmee voor 
of religie ook die betekenis kan krijgen bij mensen met alcoholproblemen.

Abstinentie en zingeving
Interessant zijn in dat verband verslagen over het proces dat ertoe leidt dat mensen 

breken met een verslaving. Niet zelden blijkt daarin een element van religieuze erva-
ring, van zingeving centraal te staan.

De AA, de Anonieme Alcoholisten, de meest oorspronkelijke en wijdverspreide 
zelfhulpbeweging, hamert er in haar programma op dat de probleemdrinker moet ko-
men tot een nieuwe identiteit. De nieuwe identiteit die ze aanreikt is die van de ex-ver-
slaafde, die van de alcoholist-die-droog-staat, zoals zij dat noemen. In het programma 
is verder de taak opgenomen om het bestaan en de macht van een Allerhoogste te 
erkennen en te aanvaarden. Op deze, in wezen nogal moralistische werkwijze is de 
nodige kritiek te leveren. Door haar evangelische trekjes stoot de AA waarschijnlijk 
velen van zich af. Dat neemt echter niet weg dat het relatieve succes van de AA mede 
te danken is aan het feit dat het proces van herstel en abstinentie gekoppeld wordt aan 
de identiteit van de drinker en aan de dwang die iedereen voelt zijn of haar leven een 
zin te geven.

In een bijdrage aan het binnenkort te verschijnen boek Contributions to the psy-
chology of addiction voert Van Kalmthout (1991) een reeks verslagen op van herstel 
van een langdurige verslaving. Hij analyseert het verschijnsel spontaan herstel. Daar-
mee wordt bedoeld dat een probleemdrinker op eigen kracht, dus zonder duidelijke 
professionele of non-professionele hulp komt tot volledig en langdurig stoppen met 
gebruik en een daarmee samenhangende verbetering van de lichamelijke en sociale 
gezondheid. Het blijkt dat in de beschreven gevallen steeds dezelfde psychologische 
processen zich lijken te voltrekken. Daarbij is sprake van een intensieve persoonlijke 
crisis van iemand die “de bodem heeft geraakt”, wanhopig is en dan, soms heel plotse-
ling, een existentiële ervaring heeft die het begin van herstel inluidt. Niet zelden heeft 
deze ervaring een zingevende, soms religieuze connotatie. Een voorbeeld (citaat):
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Op die morgen werd ik om een uur of 7 wakker. Ik voelde me hondsberoerd en 
was hard aan een borrel toe. Ik zocht de fles die ik ergens verstopt had, maar kon 
hem niet meer vinden. Ik keek naar buiten, we wonen in de bossen weet je. Het 
was februari, er lag wat sneeuw en het was prachtig buiten. Ik liep op slippers en 
droeg alleen een kamerjas over mijn pyjama. Ik ging toch naar buiten en begon 
te lopen, te lopen en te lopen. Na een tijd ging ik zomaar ergens op de grond zit-
ten en ik begon te huilen. En toen zag ik dat konijn, eigenlijk een heel stel konij-
nen. Ik zag een hert en tal van vogels. Ik bedoel eigenlijk dat ik ineens zag hoe 
mooi het bos was. Zo zuiver. En toen kreeg ik dat gevoel. Ik vroeg mezelf af wat 
ben ik in godsnaam aan het doen? Wie en wat ben ik? Wat gebeurt er met me? 
Ik heb daar zeker een uur gezeten, proberend een antwoord te vinden. Toen ben 
ik teruggelopen naar huis en heb tegen mijn vrouw gezegd dat ik nooit meer een 
druppel drank zou aanraken. Met mezelf sprak ik af dat ik dat in ieder geval die 
dag zou volhouden. De volgende morgen werd ik wakker en ging weer het bos 
in. Weer dwaalde ik een aantal uur rond met dat diepe gevoel van verwondering. 
Ik zei tegen mezelf: O.k. dat was één dag, nu nog een. Die dag was verschrikke-
lijk en de paar volgende ook. Maar toen er vier of vijf dagen verstreken waren 
begon ik me prettiger te voelen. Mijn God, ik ontdekte hoe geweldig het leven 
was, ik vond een geweldige vrede in mezelf. Er moet in dat bos iets geweest zijn 
ik weet niet wat, maar het was iets sterks. Of misschien was het alleen maar de 
natuur.

Tot zover deze ervaring, die niet op zichzelf staat. Verslagen van deze aard treft men 
veel vaker aan in de belevingen van nogal wat ex-verslaafden. Zij konden het gebruik 
van alcohol alleen staken wanne743761847 230592Tovlov1
er een andere vorm van zingeving werd gevonden. We kunnen speculeren dat wan-
neer alcohol de functie heeft gehad de ervaring van het tekort op te heffen, de drinker 
alleen dan in staat is de alcohol op te geven wanneer die functie door een andere erva-
ring kan worden overgenomen.

Betekent dit nu dat voor de drinker die vanwege de onverdraaglijkheid van het 
menselijk tekort vergetelheid zoekt in de alcohol, religie de enige uitweg vormt? Nee 
en ja. Nee, als men onder religie een beperkte vorm van godsdienstigheid, of kerke-
lijkheid zou willen verstaan. Ja, als men religie in haar letterlijke betekenis neemt, 
namelijk die van religare, verbinden (Fortmann, 1968). Religiositeit krijgt dan de be-
tekenis van gebondenheid. Gebondenheid aan, ofwel aanvaarding van zin. Die zin kan 
in meerdere aspecten van het menselijk bestaan gevonden worden.

Voorlichting in evenwicht
Gegeven de belangrijke zingevende betekenis die alcohol kan hebben voor mensen 
als verdringer van het menselijk tekort, een betekenis die nog versterkt wordt doordat 
er door religie gedragen normen voor bestaan, is het opmerkelijk dat aan dit aspect 
betrekkelijk weinig aandacht wordt geschonken. Het is immers niet uitgesloten dat re-
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gulering van het gebruik van alcohol (en andere psychotrope stoffen) veel effectiever 
is wanneer het in overeenstemming is met het systeem van zingeving dat een individu 
(of groep) hanteert. Het bewust maken van de koppeling zingeving en alcoholnormen 
zou dan een regulerende invloed op het gebruik kunnen uitoefenen.

Jongeren worden op tal van plaatsen voorgelicht over het gebruik van alcohol en 
drugs. Dat gebeurt met behulp van zogenaamde preventieprogramma’s, vaak gericht 
op middelbare schooljeugd, maar ook op jeugd in andere plaatsen. Deze programma’s 
hebben in de loop van de tijd een reeks veranderingen doorgemaakt: in het algemeen 
van bestraffend-waarschuwend naar informatief-voorlichtend. Veel huidige program-
ma’s zijn gebaseerd op cognitief-gedragsmatige principes en richten zich naast de 
overdracht van kennis op het aanleren van vaardigheden zoals: nee kunnen zeggen, je 
maat aanleggen en houden, trucjes om te herkennen wanneer je over de schreef dreigt 
te gaan, versterken van het zelfgevoel teneinde het zelf sterker te maken tegen verlei-
ding en het volgen van de eigen stem, desnoods door jezelf te belonen of te bestraffen.

In het beste geval bevatten de programma’s ook een component van waardenver-
heldering. Dat wil zeggen dat men met de jongeren een discussie aangaat over hun 
opvattingen over het gebruik van alcohol om daarmee te trachten het bewustzijn te 
vergroten en tot een meer genuanceerd gebruik te komen.

Bij het ontwerpen van voorlichtingsprogramma’s voor jongeren wordt aan de mo-
gelijk zingevende aspecten van leefstijlgewoonten meestal weinig aandacht besteed. 
Jongeren worden aangesproken met het argument van de gezondheid – en dat is een 
gebrekkig argument. Jongeren zijn immers meer gericht op originaliteit, op identiteit 
en op zingeving dan op lichamelijke gezondheid (Mönks en Knoers, 1983). Gezond-
heid wordt als vanzelfsprekend beschouwd en bedreiging ervan op de lange termijn 
vormt nauwelijks een motief. Voorlichtingsprogramma’s voor jongeren sluiten niet 
aan op de betekenis die alcohol kan hebben en op het drinken van alcohol als deel van 
hun identiteit, laat staan dat ze het gebruik plaatsen in het bredere perspectief van zin-
geving. Zelden treft men dus programma’s aan die een wat breder levensperspectief 
hanteren en het gebruik van alcohol plaatsen in een zingevingskader. Zulke program-
ma’s zouden kunnen aansluiten bij de vraag naar de zin van het jezelf onthouden van 
genotmiddelen. Wanneer een programma daarin slaagt zou dat kunnen resulteren in 
een beter gereguleerd alcoholgebruik. Een test van die gedachte is uitgevoerd in het 
navolgende onderzoek.

Op de faculteit theologie van de Katholieke Universiteit Nijmegen is voor middel-
bare scholieren een voorlichtingsprogramma over alcohol ontwikkeld waaraan een 
zingevingsperspectief is toegevoegd (Roemer, Schippers, & Van der Ven, 1990). Het 
programma wordt aangeboden door de leraren catechese op een reeks HAVO-scholen. 
In een empirisch onderzoek worden de effecten geëvalueerd van meerdere versies van 
het programma.

Een neutrale versie bestaat uit een normaal alcoholvoorlichtingsprogramma, waar-
in informatie wordt verschaft en waarin wordt opgeroepen tot verantwoord gedrag, op 
de wijze waarop zojuist aangestipt.
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In een experimentele variant wordt het drinken van alcohol in een ethisch kader 
geplaatst. In een ethische paragraaf wordt met de leerlingen uitvoerig ingegaan op de 
zogenaamde deugd der matigheid. Onder die deugd wordt meer verstaan dan simpele 
matiging: bedoeld wordt wat in het engels zo fraai heet temperance. Soberheid of 
beter: evenwichtigheid. In het programma worden de pro’s en contra’s van een even-
wichtige levensstijl besproken; als ideaal en als feitelijke mogelijkheid. Evenwichtig-
heid als ideaal heeft uiteraard op veel meer levensgebieden betrekking dan op het ge-
bruik van alcohol. Men kan er zelfs een ideale persoonlijkheidsontwikkeling in zien. 
Met de klas wordt doorgesproken in hoeverre het aantrekkelijk is evenwichtigheid 
als onderdeel van de eigen identiteit te beschouwen, respectievelijk te ontwikkelen.

Een derde variant tenslotte biedt het genoemde programma aan met een ethische 
paragraaf, maar voegt daar ook nog een religieuze dimensie aan toe. Enkele evangeli-
sche teksten worden gepresenteerd teneinde een christelijk perspectief op evenwich-
tigheid te bieden.

Drie programma’s dus, gevolgd door enkele honderden 4-HAVO-scholieren. En 
het opmerkelijke geschiedde. Scholieren bij wie het alcoholgebruik was geplaatst in 
een ethisch perspectief blijken één jaar na het programma aanwijsbaar minder te drin-
ken dan scholieren die uitsluitend het gewone programma hadden gevolgd. Dat wil 
zeggen: alle jongeren waren wel meer gaan drinken, dat is het leeftijdseffect, maar 
die toename was voor degenen die de ethieklessen volgden aanzienlijk minder. Toe-
voeging van de aan het evangelie ontleende voorbeelden, die de religieuze variant 
vormde, leidde niet tot nog grotere verschillen in alcoholgebruik.

Wij menen uit deze summier weergegeven resultaten een aanwijzing af te leiden 
dat jongeren gevoelig zijn voor inbedding van het alcoholgebruik in een zingevend 
perspectief. Het maken van keuzes voor niet of wel alcohol drinken, en zo ja, voor 
hoeveel en hoe vaak, raken blijkbaar aan bredere vragen zoals wat de zin is van het 
leven en aan de vraag wat werkelijk bijdraagt aan de kwaliteit van het bestaan. Toe-
voegen van deze dimensie aan voorlichting verdient aandacht.

Slot
De effecten van alcohol hangen samen met de culturele en individuele betekenis die 
eraan worden toegekend. De stof alcohol is door zijn potente, non-specifieke wer-
king geschikt om gebruikt worden als ervaringsveranderend middel en is daarmee een 
machtig en multifunctioneel middel om tegemoet te komen aan de behoefte aan extase 
en om te ontsnappen aan de ervaring van de beperktheid van het menselijk bestaan. 
Die betekenis krijgt ze uiteraard niet voor iedereen, maar bij veel problematische 
gebruikers vormt die betekenis een belangrijk motief voor gebruik. De betekenis die 
alcohol kan hebben raakt dan aan essentiële menselijke waarden.

Het gebruik van alcohol is in tal van menselijke culturen geritualiseerd, vaak ge-
dragen door de godsdienst. Om veranderingen in gebruikgewoonten tot stand te bren-
gen, lijkt het van belang met die dieperliggende verankering rekening te houden. Dat 
geldt zowel voor de voorlichting over als voor de hulpverlening bij alcoholproblemen.
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EETGEDRAG EN SLANKHEIDSIDEAAL

T. van Strien

Bij eetstoornissen als anorexia nervosa, bulimia nervosa en obesitas is sprake van een 
samenhang van deze stoornissen met sekse, cultuur en tijdperk. Dit verschijnsel geeft 
aan dat bij het ontstaan van deze eetstoornissen behalve voor biologische, gezins- en 
psychische factoren, ook voor sociaal-culturele factoren een rol is weggelegd. Twee 
verschijnselen van de huidige cultuur die in dit verband vaak worden genoemd zijn 
het slankheids-schoonheidsideaal en de emancipatie-golf die, naast het bieden van 
nieuwe mogelijkheden, ook nieuwe eisen stelt aan vrouwen. Over de preciese rol 
van deze verschijnselen bij het ontstaan van eetproblemen lopen de meningen nogal 
uiteen. Meestal wordt hierbij niet ingegaan op de oorsprong en betekenis van het hui-
dige slankheidsideaal, zodat in nevelen gehuld blijft waarom het ideale vrouwelijke 
lichaam vanaf de jaren zestig steeds magerder is geworden.

Sociaal culturele factoren en eetproblemen
Volgens sommige auteurs (Boskind-Lodahl, 1976; Wolf, 1991) is het huidige slank-
heidsideaal direct verantwoordelijk voor de huidige toename in eetproblemen, omdat 
het in verhouding tot het feitelijke lichaam van vrouwen veel te slank is. In deze visie 
vinden veel vrouwen, die zich immers van oudsher veel aan een schoonheidsideaal 
gelegen laten liggen, zich te dik. Ook als zij helemaal niet te zwaar zijn vinden veel 
vrouwen zich te dik, waarbij met name de dijen, heup en taille een bron van onbeha-
gen vormen (Wooley & Wooley, 1984). Zij raken gepreoccupeerd met hun figuur en 
slankheid en trachten door onder meer lijngericht eetgedrag het ideaalbeeld te benade-
ren. Lijngericht eetgedrag gaat echter gepaard met fysiologische (Wooley & Wooley, 
1979) en psychische (Herman & Polivy, 1980) nevenwerkingen, waarbij een vicieuze 
cirkel van lijnpogingen en mislukken van deze lijnpogingen dikwijls onvermijdelijk 
is en in het ergste geval een evenwichtsverstoring plaatsvindt die tot overgewicht, 
anorexia nervosa of bulimia nervosa kan leiden (Polivy & Herman, 1983). Andere 
auteurs (Orbach, 1978) zijn van mening dat niet zozeer vrouwen die aan het slank-
heidsideaal trachten te voldoen, maar juist vrouwen die zich hier tegen afzetten last 
zouden kunnen krijgen van eetproblemen. Volgens Orbach ontstaan eetstoornissen bij 
sommige vrouwen juist vanuit een al dan niet bewust protest tegen het maatschappe-
lijke schoonheidsideaal en traditioneel vrouwelijke normen en waarden. In haar ogen 
maakt een vrouw die te dik of te mager is het slankheidsideaal vooral tot karikatuur.

In verklaringen met de huidige emancipatiegolf als centraal element ligt bij som-
mige auteurs vooral het accent op nieuwe mogelijkheden voor vrouwen, bijvoorbeeld 
dat tegenwoordig ook vrouwen in mannenberoepen worden toegelaten of carrière 
kunnen maken (Chernin, 1981). Zo zouden carrièrevrouwen er niet in eerste instantie 
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op uit zijn zich aan een heersend schoonheidsideaal aan te passen. Als deze vrou-
wen al belang hechten aan de uiterlijke verschijning streven ze eerder een lichaam na 
waarmee zij in de mannen-wereld serieus worden genomen. In deze wereld wordt, zo 
blijkt uit onderzoek (Cash & Janda, 1984; Kleinke & Staneski, 1980), een vrouw met 
een vrouwelijk uiterlijk (bijvoorbeeld grote borsten, “vrouwelijke” kleding) als min-
der intelligent en competent gezien. En ook zelf hebben vrouwen die zich op traditio-
neel mannelijk terrein willen begeven een voorkeur voor een plat vrouwelijk lichaam. 
Een gevuld vrouwelijk lichaam met grote borsten en brede heupen associëren zij met 
de rol van moeder en echtgenote, rollen waarvan zij zich door een slank “mannelijk” 
lichaam trachten te distantiëren (Beck, Wardhull, & McLear, 1976).

Bij andere auteurs (Noordenbos, 1987) ligt de nadruk meer op de problemen, de te-
genstrijdige eisen en verwachtingen die met de nieuwe mogelijkheden gepaard gaan. 
Hier vormt de preoccupatie met lichaamsgewicht een vorm van pseudo-controle: het 
dwangmatige niet eten en het stellen van een steeds lager streefgewicht vormt een 
soort houvast in een voor sommige vrouwen voor het overige bedreigende situatie. 
Het traditioneel vrouwelijke gedrag dat veel vrouwen is bijgebracht staat immers op 
gespannen voet met het nieuwe vrouwbeeld in de maatschappij: dat van de onafhan-
kelijke, zelfstandige vrouw met een eigen baan en inkomen, die haar eigen behoeftes 
kan uiten, haar eigen belangen verdedigen. Inderdaad vond Noordenbos in haar on-
derzoek (1987) dat vooral die vrouwen eetstoornissen ontwikkelden die van huis uit 
weinig getraind waren assertief met de buitenwereld om te gaan of situaties naar haar 
hand te zetten. Volgens Noordenbos fungeerde het slankheidsideaal hierbij vooral 
als toevallig aanwezig aangrijpingspunt om controle te verwerven. Te verwachten is, 
en hier zijn ook aanwijzingen voor (Johnson, Tobin, & Lipkin, 1989), dat dergelijke 
vrouwen ten aanzien van het gespierde schoonheidsideaal van de jaren negentig nu 
eerder hun heil bij excessief body building of aerobics zullen zoeken.

Dat de verschillende visies over het ontstaan van eetproblemen zo uiteenlopen is 
op zich geen probleem. Niet iedere vrouw hoeft met lijngericht eetgedrag hetzelfde 
doel na te streven en ook kan de betekenis van het lijnen van persoon tot persoon 
verschillen. Ook is er natuurlijk sprake van een verschil in gradatie en in ernst van de 
stoornis en kan de bijdrage van fysiologische, gezins- en psychische factoren bij het 
ontstaan en het handhaven van de eetstoornis van geval tot geval verschillend zijn.

Op zoek naar de oorsprong van het slankheidsideaal
Een gemeenschappelijk punt in alle hierboven genoemde visies is – hoe verschillend 
over de rol hiervan ook wordt gedacht – het vrouwelijke schoonheidsideaal, het ide-
ale vrouwelijke lichaam, in verhouding waarmee de feitelijke vrouwelijke lichaams-
bouw te dik of te weinig gespierd is. Bij geen van de gezichtspunten wordt duidelijk 
waar dit schoonheidsideaal vandaan komt. De centrale vraag in deze bijdrage is daar-
om: waarom is het vrouwelijke schoonheidsideaal zo mager (of gespierd), en waarom 
is de discrepantie tussen het schoonheidsideaal en de feitelijke lichaamsbouw van 
vrouwen vooral vanaf de jaren zestig zo groot geworden (Garner, Garfinkel, Sch-
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wartz, & Thompson, 1980), terwijl in de jaren vijftig eerder grote borsten en brede 
heupen à la Marilyn Monroe als teken van grote schoonheid golden. Bij het beant-
woorden van deze vraag zal veelvuldig gebruik worden gemaakt van de inzichten van 
de cultuurfilosofe Susan Bordo (1990).

De eetproblemen laten ons zien tot welke excessen, tot welke extremen een der-
gelijk schoonheidsideaal kan leiden. Maar laten we door hun aangrijpende aanwe-
zigheid vooral niet uit het oog verliezen dat zij naast een uitzondering tegelijkertijd 
een bevestiging van een algemene regel vormen. Judith Rodin (Rodin, Silberstein, & 
Striegel-Moore, 1985) noemt deze regel “the normative discontent”. Ontevredenheid 
met het eigen lichaam en de preoccupatie met lichaamsgewicht is een kenmerk van 
de meeste vrouwen tegenwoordig en niet alleen iets wat men slechts bij de vrouw met 
obesitas, bulimia nervosa of anorexia nervosa aantreft. Daarom geeft de zoektocht 
naar de betekenis van het slankheidsideaal misschien niet alleen meer zicht op de 
achtergronden van eetproblemen. Misschien leert ze ons ook iets over vrouwelijkheid 
en mannelijkheid en de verhouding tussen de geslachten. Hoe worden mannelijkheid 
en vrouwelijkheid en de verhouding daartussen geconstrueerd.

In het voorafgaande kwam al naar voren dat een sterke gerichtheid op de slanke 
lijn niet per sé hoeft voort te komen uit de wens om mannen te behagen. In een onder-
zoek kwam naar voren dat veel vrouwen graag nog dunner willen zijn dan zij menen 
dat de ideale vrouw voor de man is. Dit laatste beeld bleek op zijn beurt dunner dan 
het beeld van de ideale vrouw dat mannen in werkelijkheid hebben (Fallon & Rozin, 
1985). Sommige vrouwen lijken met een sterke lijngerichtheid eerder een plat vrou-
welijk lichaam na te streven, hetzij omdat dit hun een gevoel geeft van bevrijding uit 
traditioneel vrouwelijke rollen, hetzij omdat zij dan eerder in de mannelijke beroe-
penwereld worden geaccepteerd en serieus genomen. Dit bracht Silverstein, Perdue, 
Peterson, Vogel en Fantini (1986) op het idee na te gaan of er wellicht een samenhang 
is tussen het slankheidsideaal en verruimde mogelijkheden voor vrouwen. Als maat 
voor slankheid (i.e. platheid) in een vrouwelijk schoonheidsideaal berekenden zij de 
borst-middel ratio van vrouwen zoals afgebeeld in de Amerikaanse vrouwenbladen 
Vogue en Ladies Home Journal. Zij gingen na of deze maat samenhing met het aantal 
afgestudeerde en buitenshuis werkende vrouwen in een bepaalde periode. Het bleek 
dat de mate waarin vrouwen in deze tijdschriften in een bepaalde periode vrouwelijke 
rondingen vertoonden omgekeerd evenredig was met het aantal afgestudeerde en bui-
tenshuis werkende vrouwen in die periode. Vooral in twee perioden was er opvallend 
sprake van een plat schoonheidsideaal, namelijk de jaren 20 en de periode tussen 1960 
en 1980. Beide perioden worden tevens gekenmerkt door toenemende ontplooiings-
mogelijkheden voor vrouwen. Men spreekt dan ook van de eerste en tweede emanci-
patiegolf.

Voor veel vrouwen moge een slank en plat vrouwelijk lichaam misschien de as-
sociatie oproepen van bevrijding van de traditioneel vrouwelijke rollen van moeder 
en echtgenote, de feitelijke bouw van het vrouwelijk lichaam bestaat echter voor een 
bepaald percentage uit vet. Om normaal te kunnen functioneren, is dit ook noodza-
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kelijk: als de vetratio onder de 22% daalt treden hormonale stoornissen op en blijft 
de menstruatie weg. Om een dergelijk plat ideaal te bereiken moet een vrouw er heel 
wat voor doen en excessief hongeren of overmatige lichaamsbeweging is natuurlijk 
allerminst bevrijdend. Voor veel vrouwen houdt dit in dat voor de oude inperkingen 
van de traditionele vrouwenrol alleen maar nieuwe – dit maal zelfopgelegde – in-
perkingen in de plaats zijn gekomen. In extremo betekent dit dat een vrouw niet eet als 
ze honger heeft, niet naar feestjes gaat uit angst dat ze dan haar dieet niet vol kan hou-
den, niet vrij kan denken, omdat haar gedachten helemaal in beslag worden genomen 
door de vraag van eten of niet eten. In de ogen van Wolf (1991) ligt achter het huidige 
slankheidsideaal een publieke agenda besloten. Zoals Bordo (1990) laat zien komt 
de betekenis van het huidige slankheidsideaal in een ander daglicht te staan, wanneer 
men het afzet tegen de weer opkomende gespierdheid en volumineusheid van het 
huidige mannelijke lichaamsideaal. Wanneer men een vrouw naast een man ziet, roept 
het slanke vrouwelijke lichaam eerder associaties op met fragiliteit, weerloosheid, 
gebrek aan sociale ruimte en macht, en wordt overduidelijk getoond bij wie het bezit 
van sociale ruimte, en daarmee macht (Wex, 1979; Henley, 1977), uiteindelijk berust.

Reading the slender body
Slankheid heeft dus meerdere betekenissen, die elkaar zelfs kunnen tegenspreken of 
ontkrachten. Behalve dat de vorm en grootte van het lichaam verwijst naar vrijheid en 
macht of juist een gebrek aan beide laat het ons nog meer zien. Het zegt ook iets over 
iemands sociale positie, bijvoorbeeld sociale klasse, en verder drukt het ook uit wat 
Bordo (1990) noemt de toestand van de ziel: bijvoorbeeld de mate waarin iemand in 
staat is grenzen te stellen aan eigen behoeftes en verlangens, de mate van wilskracht 
of kracht. In de vorige eeuw stond met betrekking tot lichaamsomvang vooral de as-
sociatie met status en klasse centraal. Bij de succesvolle zakenman of politicus was 
bijvoorbeeld de dikke buik een teken dat het goed met hem ging, terwijl bij de aristo-
cratie eerder een slank lichaam in zwang was: zij hadden het immers niet nodig hun 
rijkdom en weelde ostentatief te tonen. Een gespierd lichaam deed in die tijd vooral 
denken aan handarbeid of criminaliteit, of werd aan ras gekoppeld: het glimmende 
zwetende lichaam van de zwarte negerslaaf.

In de Westerse wereld van vandaag is voedsel ruimschoots voorhanden, wordt het 
meeste werk door machines verricht, vindt criminaliteit allang niet meer alleen met 
brute lichaamskracht plaats en is de slavernij afgeschaft. Het probleem is nu eerder dat 
we teveel eten en te weinig lichaamsbeweging hebben. Als we niet oppassen worden 
we slap en vet.

Men kan zich de vraag stellen wat er zo erg is aan een lichaam dat slap is en vet. 
Omdat het ongezond is? Seidell (1986) vindt dat dikke mensen inderdaad meer me-
dische klachten hebben en dat hun persoonlijk welbevinden lager is. Maar tegelijk 
vindt hij het een zuiver persoonlijke aangelegenheid of een persoon zich over een ver-
hoogde kans op het krijgen van een aandoening zorgen zou moeten maken. “Of een 
samenleving zich daarover zorgen maakt is een politieke en ethische kwestie” (Seidel, 
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1986, p. 139). Overigens, als afkeer van vet, zoals bijvoorbeeld tot uitdrukking komt 
in de huidige campagne Let op vet, inderdaad vooral een kwestie van gezondheid zou 
zijn, zou dan de openbare discussie zich niet vooral met mannelijk vet bezig moeten 
houden? Te veel vet is immers vooral voor mannen gevaarlijk (Seidell, 1986).

In de opvatting van Bordo (1990) heeft afkeer van vet eerder een morele achter-
grond en wordt de hoeveelheid vet bij iemand vooral gezien als een indicatie van de 
mate waarin de persoon in staat is weerstand te bieden aan alle verleidelijkheden waar 
we tegenwoordig mee worden overladen. Volgens haar ligt aan de angst voor vet een 
andere, diepere angst ten grondslag, namelijk de angst dat men de eigen impulsen niet 
meer in de hand heeft. Vet is geworden tot metafoor voor interne processen die men 
niet meer onder controle heeft, “uncontained desire, unrestrained hunger, uncontrol-
led impulse”.

Volgens Bordo verklaart de angst voor vet ook het verschijnsel dat het beeld van de 
ideale vrouw de laatste tijd steeds magerder is geworden en dat de anorexia patiënt, 
ook als ze vel over been is, haar lichaam nog steeds als te dik ziet. Al is iemand nog 
zo mager, als ze zit of zich vooroverbuigt, vormen zich huidplooien: de anorexiet vat 
deze plooien ten onrechte op als ongewenste vetranden (Noordenbos, mondelinge 
mededeling).

Ook aan de huidige rage van jogging en body building ligt mogelijk, naast angst 
voor de ouderdom, angst voor vet ten grondslag. Waarschijnlijk is bij het schoonheids-
ideaal van het gespierde, stevige lichaam van de jaren negentig niet zozeer sprake van 
een geheel nieuw schoonheidsideaal, als wel van een logisch vervolg op de slank-
heidsrage. Zowel lijngericht eetgedrag als bodybuilding hebben immers beide als doel 
lichaamsvet te bestrijden, “the soft, loose, unsolid, excess flesh” (Bordo, 1990, p. 90).

In tegenstelling tot de vorige eeuw, waar het vooral een symbool vormde voor 
iemands sociale positie, drukt lichaamsvet dus nu vooral een toestand van de ziel uit. 
Een teveel aan lichaamsgewicht wordt nu vooral als moreel en persoonlijk falen en 
gebrek aan wilskracht geduid (cf. Allon, 1982). Een dergelijke zienswijze kan natuur-
lijk alleen maar vaste grond onder de voeten krijgen in een cultuur van overvloed, een 
cultuur waarin excessen tot de reële mogelijkheden behoren.

Slankheid en het sociale lichaam
Nu het slanke en het gespierde schoonheidsideaal hier zijn gelezen als uiterlijk ver-

toon van wilskracht en een goede moraal, rijst als volgende vraag: waarom dateert de 
negatieve connotatie van vet met een slechte moraal, gebrek aan wilskracht en onwil 
om je aan een heersende doctrine aan te passen vooral vanaf de jaren zestig.

Een antwoord op deze vraag ligt misschien besloten in de stelling van de antropolo-
ge Mary Douglas (1966, 1982). Zij stelt dat beelden van de microkosmos – het fysie-
ke lichaam – een symbolische weerspiegeling vormen van angsten en onzekerheden 
van de macrokosmos – het sociale lichaam. Zo is zij van mening dat angsten over het 
handhaven van rigide lichaamsgrenzen zoals bijvoorbeeld tot uiting komen in reini-
gingsrituelen, geboden en verboden rond lichaamsafscheidingen als menstuatiebloed, 
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sperma en feces, het meest duidelijk en sterk zijn wanneer in een bepaalde samenle-
ving de externe grenzen dreigen te worden aangetast. De nadruk op het naleven van 
menstruatietaboes geeft niet alleen een beeld van de mate waarin de machtsverhou-
ding tussen beide seksen in een bepaalde samenleving asymmetrisch is: hoe groter 
de ongelijkheid tussen de seksen, des te sterker de nadruk op menstruatiemythen en 
-taboes. Deze nadruk houdt de asymmetrische verhouding ook in stand: menstrua-
tietaboes worden versterkt wanneer de machtsverhouding tussen de seksen op een 
bepaald moment dreigt te worden aangetast. Op de stelling van Douglas voortbordu-
rend, meent Bordo (1990) dat een preoccupatie met het interne management van het 
lichaam (in concreto, het management van begeertes) wordt veroorzaakt door insta-
biliteit in de “macro-regulatie” van begeertes in het systeem van het sociale lichaam.

Een belangrijk maatschappelijk verschijnsel daterend vanaf de jaren zestig dat in-
stabiliteit veroorzaakt in de regulatie van begeertes is volgens Bordo het consump-
tie-kapitalisme. In deze maatschappij worden aan mensen tegenstrijdige eisen gesteld. 
Enerzijds wordt van hen als producent verlangd dat ze het arbeidsethos cultiveren en 
in staat zijn om af te zien van onmiddellijke bevrediging van behoeftes: het werk gaat 
voor. Anderzijds worden zij als consument verleid onmiddellijk aan impulsen toe te 
geven. Ze moeten “wezens worden die hongeren naar constante en onmiddellijke be-
vrediging.” Bordo meent: “De regulering van begeertes wordt zo tot een niet aflatend 
probleem, aangezien we tegelijkertijd voortdurend worden bestookt door verleidin-
gen, anderzijds worden veroordeeld wanneer we ons te veel laten gaan” (Bordo, 1990, 
p. 97, vertaald).

Een van de terreinen waarop deze tegenstrijdigheid tot uitdrukking komt, is het ge-
bied van voedsel. In de televisiereclames volgen spots voor dikmakend snoepgoed en 
reclames voor light-produkten elkaar moeiteloos op. Soms zelfs wordt gesuggereerd 
dat er helemaal geen tegenstrijdigheid bestaat en dat je door veel te eten af kunt val-
len. In werkelijkheid is er natuurlijk wel degelijk sprake van een dubbele boodschap: 
“damned if you do, and damned if you don’t.” Voor veel mensen komt het er op neer 
dat zij de verleiding alleen de baas kunnen worden door zich er helemaal voor af te 
sluiten. In deze wereld van tegenstrijdigheden wordt het lichaam het bewijsstuk of de 
persoon in kwestie beschikt over een “well-managed self in which all is ‘in order’”(-
Bordo, 1990, p. 97).

Niet alleen wordt het lichaam zo tot symbool voor innerlijke kracht en sterkte, ook 
tekent de tegenstrijdigheid van de cultuur zich in het lichaam af. Zo is in de ogen van 
Bordo bulimia nervosa een karakteristiek kenmerk van de persoonlijkheid van deze 
tijd, omdat hier op expliciete wijze zowel de honger voor onbeperkte consumptie 
wordt uitgedrukt als de noodzaak om de gevolgen ervan weer te niet te doen. De hon-
ger komt naar voren in de ongecontroleerde eetbuien van de patiënt. Hiermee op ge-
spannen voet staat wat tegenwoordig vereist is, dat we erna tot ons zelf komen, “clean 
up our act”, “get back in firm control”. Er is de noodzaak om alles te niet te doen, 
zoals tot uitdrukking komt in het overgeven, de dwangmatige lichaamsbeweging, het 
laxeren van de bulimia patiënt. Dezelfde structurele tegenstrijdigheid zit volgens Bor-
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do ook besloten in wat wel ten onrechte een paradox wordt genoemd, namelijk dat we 
op dit moment (in de VS) te kampen hebben met een epidemie van anorexia nervosa, 
terwijl de meerderheid van de bevolking obees is. Bordo meent dat hier helemaal niet 
van een paradox sprake is, maar dat het tegelijkertijd voorkomen van anorexia ner-
vosa en obesitas ons overduidelijk het probleem van deze tijd laat zien, namelijk hoe 
moeilijk het tegenwoordig is een evenwicht te vinden tussen het zelf als producent en 
het zelf als consument. Terwijl de bulimia patiënt aan beide eisen van het consumptie 
kapitalisme tracht te voldoen, belichamen zowel de anorexia nervosa als de obesitas 
patiënt pogingen deze dubbele boodschap eenzijdig op te lossen. Anorexia nervosa 
zou men kunnen zien als de belichaming van het ene uiterste, namelijk in extreme 
mate zichzelf wegcijferen en de eigen verlangens onderdrukken; hier heeft de werk-
ethiek de absolute overhand. Obesitas belichaamt het andere uiterste, namelijk zonder 
meer toegeven aan alle wensen en verlangens; hier heeft consumptie de overhand.

Gender en het slankheidsideaal
Dat het slankheidsideaal vooral voor vrouwen geldt, heeft mijns inziens twee redenen. 
Ten eerste worden vrouwen van oudsher gelijkgesteld aan natuur, lichaam, lichame-
lijkheid, lichamelijke lusten en begeerten: aan zinnelijkheid. Mannen worden daaren-
tegen geassocieerd met cultuur, geest, geestelijkheid en vermogen tot abstinentie van 
lichamelijke lusten en begeertes. Als controle van lusten en begeerten in een bepaalde 
cultuur tot probleem is geworden, dienen vooral de vrouwelijke lusten en begeerten 
aan banden te worden gelegd. Vooral vrouwen moeten dan met hun slanke lichaam 
aan de buitenwereld kunnen tonen dat zij heer en meester hierover zijn.

Ten tweede dreigt door de tweede emancipatiegolf de bestaande machtsverhouding 
tussen de seksen te worden aangetast. In termen van Douglas zou men dit als een aan-
tasting van de externe grenzen van het sociale systeem kunnen zien, welke aantasting 
met allerlei angsten en onzekerheden gepaard gaat. Zou het slankheidsideaal dan niet 
als functie kunnen hebben om de bestaande status quo in de machtsverhouding tussen 
de seksen zoveel mogelijk te handhaven? Zoals reeds gesteld, houdt het bereiken van 
dit schoonheidsideaal immers voor veel vrouwen in dat voor de oude inperkingen van 
de traditionele rollen nieuwe, dit maal zelfopgelegde, inperkingen in de plaats ko-
men. Daarnaast laat het slankheidsideaal, wanneer men een vrouw naast een man zet, 
overduidelijk zien bij wie het bezit van sociale ruimte en daarmee macht uiteindelijk 
berust. Op de werkvloer lijkt de slanke vrouw met haar lichaam de boodschap uit te 
stralen: ik pas me aan jullie mannen aan (draag ook broekpak en aktentas), maar vorm 
voor jullie geen bedreiging (ik ben maar een kleintje).

Het lijkt me overigens onjuist hierin, zoals Wolf (1991, pp. 209-210) beweert, een 
complot van de industrie of van mannen te zien. Zelden wordt macht alleen maar van 
boven opgelegd. Het werkt alleen maar met medewerking van onderen af. Ook voor 
het slankheidsideaal geldt dit. Vrouwen zijn er immers ook zelf bij. Dat veel vrouwen 
zich aan dit schoonheidsideaal wensen te conformeren, ligt wellicht aan het verschijn-
sel dat zij een heel andere, veel positievere betekenis aan dit slankheidsideaal hechten. 
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Slankheid associëren zij juist met vrijheid: vrijheid ten opzichte van de oude rollen 
van moeder en echtgenote. Slankheid betekent voor hen “mannelijkheid”: weg bor-
sten, weg brede heupen. Evenals George Sand zich in de vorige eeuw in mannenkle-
dij hulde om in de mannen-wereld te worden opgenomen, lijken vrouwen nu vanuit 
hetzelfde motief naar een hoekig “mannelijk” lichaam te streven. Tenslotte betekent 
slankheid voor hen ook wilskracht en overwinning van de geest op het lichaam.

Ook het gespierde schoonheidsideaal van de jaren negentig heeft voor vrouwen 
wellicht dergelijke positieve connotaties: het overwinnen van de spreekwoordelijke 
vrouwelijke zwakte, het verkrijgen van mannelijke kracht. Maar ook hier geldt: ook 
al is haar lichaam nog zo gespierd – en hoe heeft zij haar lichaam en lichamelijkheid 
moeten forceren om dat te bereiken (zo is de kans klein dat zij dan nog menstru-
eert) – dan nog aapt zij alleen mannen na en vormt zij voor hen geen echte bedrei-
ging. Opmerkelijk is dat bij dit gespierde schoonheidsideaal grote borsten en volle 
lippen schijnen te horen – bij uitstek de lichaamsdelen die met vrouwelijkheid en 
zinnelijkheid worden geassocieerd.
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H. R. A. De Mey & D. van Dale

Van jager tot sporter
Onze voorouders waren jagers. Ze moesten zich inspannen om aan voedsel te ko-
men. Daartoe waren allerlei vormen van fysieke activiteit noodzakelijk: langdurig lo-
pen, korte sprintjes, strijd voeren, enz. Persoonlijkheidskenmerken zoals volharding, 
agressie, moed en alertheid kunnen met de jacht in verband worden gebracht. Dit was 
de levensstijl van onze voorouders, ca. 2,5 miljoen jaren geleden, tot ongeveer 8000 
jaar V. Chr. Toen ontdekten ze een meer efficiënte manier om in leven te blijven: ze 
fokten dieren, brachten ze groot en slachtten ze zonder er achteraan te hoeven lopen. 
De overgang van jacht en voedsel-verzameling naar landbouw en veeteelt staat be-
kend als de Neolithische revolutie, het begin van onze beschaving.

Dat moment is nog niet zo lang geleden, ongeveer 10.000 jaren. De periode sinds-
dien is relatief kort, slechts 0,4 % van ons bestaan als mensheid. Zoals alle revolu-
ties was ook deze plots en ingrijpend. De veranderingen in de omgeving gingen veel 
sneller dan de biologische. Twee en een half miljoen jaren liggen opgeslagen in onze 
genen; ons lichaam is nog ingesteld op de jacht terwijl we leven als boeren. Hoe rooi-
en we dat?

Welnu, we zijn de jacht als het ware gaan overdoen en herbeleven in de vorm van 
sport. Niet toevallig lijken de eerste sporten op wat men gewend was tijdens de jacht: 
speerwerpen, worstelen, boogschieten, enz. Sport is een soort imitatie van de jacht. 
Het oorspronkelijke doel is verdwenen, maar de activiteit en de emoties zijn gebleven. 
Je kan het zien als een vorm van sublimatie of als medicijn voor de kwalen van onze 
moderne cultuur, die het biologisch organisme weinig uitdagingen meer te bieden 
heeft.

Beweging is levensnoodzakelijk. Wie niet beweegt, is dood. Trainen voor topsport 
is een ander uiterste. Daartussen liggen allerlei overgangen. Het continuüm zou je als 
volgt kunnen weergeven:

beweging – spel – oefening – sport – training – topsport 

Van links naar rechts zien we een toename van de intentionaliteit, bewustheid, en de 
ernst waarmee bewogen wordt. (Top)sport is meer dan bewegen: teamgeest, competi-
tie en geldverdienen kunnen eraan gekoppeld zijn.

In dit hoofdstuk wordt de nadruk gelegd op het element lichaamsbeweging, een 
activiteit die in onze moderne cultuur zodanig wordt bedreigd dat compensatie in de 
vorm van actieve sportbeoefening noodzakelijk lijkt. Denksporten blijven dus buiten 
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beschouwing, hoewel: “When we watch sports, we watch bodies move: the peaks of 
even a chess game are when the players extend their arms tot propel pieces across the 
board” (Cashmore, 1990, p. 13).
Het American College of Sports Medicine (1980) hanteert de volgende indeling van 
lichamelijke activiteit:
1. Beweging gericht op het vergroten van het uithoudingsvermogen. Hier gaat het 

om aërobische sporten zoals hardlopen, zwemmen en fietsen, waarbij grote hoe-
veelheden zuurstof gedurende langere tijd worden vereist.

2. Beweging gericht op het vergroten van de spiermassa. In korte tijd wordt een 
vrij grote kracht geleverd, zoals bij gewichtsheffen en sprinten. Spierkrachtver-
grotende sporten worden ook anaërobe sporten genoemd omdat ze voor hun ener-
gievoorziening gebruik maken van metabole processen die geen zuurstof nodig 
hebben.

3. Beweging gericht op het vergroten van flexibiliteit, coördinatie en ontspanning. 
Deze bewegingen worden langzaam uitgevoerd en dienen om spieren en gewrich-
ten soepel te maken of te houden. Denk hierbij aan bepaalde vormen van gymnas-
tiek en yoga.

Dit hoofdstuk gaat voornamelijk over aërobe activiteit* omdat deze vorm van bewe-
ging of sport de meeste aandacht heeft gekregen in het onderzoek naar de lichamelijke 
en psychische gezondheid van het individu.

Positieve effecten van sport op de lichamelijke gezondheid
Hier kunnen we onderscheiden: (1) de positieve effecten van beweging, die voor een 
groot deel bestaan uit het voorkómen van ongezondheid, en (2) het ongedaan maken 
van een toestand van ongezondheid (genezing) door beweging. De eerste zullen we 
versterkende effecten noemen, de tweede therapeutische, hoewel zij toegegeven dat 
het onderscheid kunstmatig is.

Versterkende werking
Aërobe inspanning leidt tot fysiologische aanpassingen die een positief effect hebben 
op de lichamelijke gezondheid. Deze aanpassingen betreffen het cardiorespiratoire, 
neuromusculaire, en immunologische systeem, alsook veranderingen in metabole en 
hormonale processen. Het zou te ver voeren om deze hier uitvoerig te beschrijven. 
(Voor een overzicht, zie Bouchard, Shephard, Stephens, Sutton, & McPherson,, 1990, 
Part III.)

Enkele effecten van regelmatige beweging op de lichamelijke gezondheid van het 
individu zijn (Overgenomen en vertaald uit Åstrand, 1988, p. 386.):
─ toename maximaal zuurstofopname vermogen en cardiale output;

* Aerobic exercise” wordt door Blumenthal en McCubbin (1987) gedefinieerd als: “steady and continuous 
activity that elevates the heart rate to a level exceeding 40% maximal oxygen consumption for at least 20 
minutes.” (p. 304)
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─ verlaging van hartslagfrequentie en bloeddruk;
─ efficiëntere werking en betere vascularisatie van de hartspier;
─ vermindering van cardiale sterfte en ziekte;
─ verhoogde dichtheid van de haarvaten in de gestreepte spieren;
─ verminderde lactaat-produktie bij eenzelfde prestatie;
─ verhoging van het metabolisme;
─ verhoging van de HDL/LDL ratio;
─ verbetering van structuur en functie van gewrichtsbanden en pezen;
─ minder snelle vermoeidheid;
─ grotere weerstand tegen hitte;
─ verminderde bloedplaatjesaggregatie.
De positieve effecten van lichamelijke activiteit kunnen ook worden duidelijk ge-
maakt door na te gaan wat er gebeurt wanneer iemand niet of weinig beweegt. Iemand 
die niet meer beweegt, leeft niet meer. Iemand die weinig beweegt, is òf ziek, òf 
heeft een stoornis in het bewegingsapparaat, òf is depressief. In geval van te weinig 
beweging dienen extra maatregelen te worden genomen om te voorkomen dat de li-
chamelijke gezondheid verder achteruit gaat. Inactiviteit dient behandeld te worden. 
Dit geldt in het bijzonder voor oudere mensen. Door het algemene verlies van spier-
kracht en aërobe capaciteit (ca. 1% per jaar) dreigt er een moment te komen dat oudere 
mensen niet meer in staat zijn zich uit een stoel te verheffen of een trap op te lopen. 
Dat moment kan worden uitgesteld door lichamelijk actief te blijven. Maar ook jon-
ge mensen hebben beweging nodig. Drie weken bedrust veroorzaakt een verlies aan 
maximale aërobe capaciteit van ca. 25% tot 30% (Saltin et al. 1968).

Sommige symptomen kunnen het gevolg zijn van òf een onderliggende ziekte òf 
een tekort aan beweging. Als voorbeeld gelden een aantal subjectieve klachten zoals 
vermoeidheid, gastro-intestinale klachten, hoofdpijn en kortademigheid bij kleine in-
spanningen. Maar ook objectieve symptomen kunnen het gevolg zijn van te weinig 
beweging, zoals tachycardie, verminderde glucose tolerantie, lage VO2max

*, ijzerte-
kort en osteoporose. Lichamelijke activiteit kan dergelijke symptomen voorkomen.

Conclusie: voor een gezond leven is beweging een noodzakelijk medicijn. Åstrand 
(1988) is zelfs van mening: “... considering again the many positive effects elicited by 
regular physical activity one can question whether it is, from a medical point of view, 
ethical not tot prescribe exercise” (pp. 386-387).

Therapeutische werking
Aërobe activiteit is niet alleen een middel om gezond te blijven, maar kan ook dienen 
als medicijn bij een groot aantal chronische ziekten of ontregelingen zoals CARA, 
ischemische hartziekten, zwaarlijvigheid, hypertensie, rugklachten, osteoporose, 
Type II diabetes (Young, 1988). In sommige gevallen heeft zij een effect op de ziekte 

* Maximaal zuurstofopname vermogen
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of ontregeling zelf, in andere gevallen beïnvloedt zij de impact van de ziekte op de 
gesteldheid van de patiënt. Hier volgen enkele voorbeelden:

Claudicatio intermittens. Looptraining verlengt de afstand die gelopen kan worden 
alvorens men pijn gaat voelen. Hoewel er niets verandert aan de maximale bloeddoor-
stroming van de aangedane spieren, is er een sterke verbetering van de capillariteit en 
van het zuurstofmetabolisme zodat meer zuurstof gehaald wordt uit het weinige bloed 
dat er nog doorstroomt. Looptraining dient altijd overwogen te worden alvorens over 
te gaan tot operatie en kan in sommige gevallen zelfs betere resultaten opleveren.

Angina pectoris. Wordt veroorzaakt door een grotere vraag dan aanbod van zuur-
stof ten behoeve van de hartspier. De hartfrequentie is een van de belangrijkste fac-
toren die de vraag naar zuurstof van het hart bepalen. Aërobe training vermindert de 
hartslagfrequentie bij een gelijke submaximale inspanning, vermindert dus de zuur-
stofvraag van het hart voor dat niveau van activiteit. Ergo, de drempel waarop men 
een aanval krijgt, wordt hoger, ook al verandert er niets aan de ischemische hartziekte 
zelf.

Diabetes mellitus. Aërobe training herstelt voor een gedeelte de perifere gevoe-
ligheid voor insuline en vermindert de insulinebehoefte van insuline-afhankelijke 
patiënten bij wie de diabetes goed geregeld is. Of hier sprake is van een cumulatief 
trainingseffect of van een acuut effect van training tot training is nog niet duidelijk.

Hypertensie. Hoewel tijdens inspanning de systolische bloeddruk toeneemt (en de 
diastolische ongeveer gelijk blijft), is er op de lange termijn na regelmatig oefenen een 
daling van de diastolische bloeddruk bij rust te constateren (Martin & Dubbert, 1985). 
Hoe het mechanisme precies in elkaar zit, is niet duidelijk. Een belangrijk voordeel 
is trouwens dat lichamelijke activiteit niet alleen de bloeddruk verlaagt, maar ook 
een gunstig effect heeft op andere risicofactoren voor ischemische hartziekten, zoals 
zwaarlijvigheid, insuline gevoeligheid, en HDL cholesterol (cf. De Mey, in druk).

Hartinfarct. Volgens Morris, Everitt en Senimence (1988) zijn de mensen speciaal 
in deze eeuw (sinds de industriële revolutie) minder gaan bewegen, wat heeft geleid 
tot een afname van hun aërobe capaciteit. En het is deze aërobe capaciteit* die in vele 
onderzoekingen in verband gebracht wordt met ischemische hartziekten. Een voor-
beeld is het onderzoek van Ekelund et al. (1988), die een duidelijke inverse relatie 
hebben gevonden tussen de mate van lichamelijke fitheid en de kans op een dodelijk 
hartinfarct, onafhankelijk van de drie traditionele risicofactoren.

Zwaarlijvigheid. In epidemiologisch onderzoek vindt men een inverse relatie tus-
sen lichamelijke activiteit en overgewicht (Epstein & Wing, 1987). Deze auteurs be-
weren dat zwaarlijvigen in feite beter te karakteriseren zijn als ondergeoefend dan als 
overvoed. Het is aangetoond dat aërobe training helpt om gewicht te verliezen. Dit 
wil echter niet zeggen dat deze mensen nu acuut moeten gaan sporten. Lichamelijke 

* ”The capacity to function for prolonged periods at a high proportion of VO2max whatever the level of that 
may be.” (Morris et al., 1988, p. 15)
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inspanning is vooral zinvol ter voorkóming van zwaarlijvigheid. Zwaarlijvigen zelf 
doen er beter aan eerst minder te eten, ook in verband met het risico op blessures.

Osteoporose*. Lichamelijke inspanning is een van de belangrijkste factoren voor 
het bereiken en instandhouden van een maximale botmassa. Het verlies van calcium 
in het skelet na de menopauze kan door oefeningen aanzienlijk worden vertraagd. 
Opvallend specifiek is ook het behoud van mineralen in bot dat bloot staat aan mecha-
nische stress tijdens fysieke activiteit.

Chronische ziekten en ontregelingen komen vooral voor op oudere leeftijd. De 
kwaliteit van het leven zou erop vooruit gaan als we de periode van ziek zijn en sukke-
len zo kort mogelijk konden maken. Niet het verlengen van de levensduur, maar com-
pression of morbidity moet het doel zijn waarnaar we streven in de gezondheidszorg. 
Verbetering van de lichamelijke conditie via aërobe training kan hier een belangrijke 
bijdrage leveren (Howard, 1989).

Positieve effecten van sport op de psychische gezondheid
De invloed van sport op gedrag en beleving kunnen we ook hier weer aanduiden als 
versterkend of als therapeutisch. Een algemeen overzicht van de veronderstelde psy-
chologische voordelen van aërobe training vinden we Tabel 1. Hier volgt een korte 
bespreking van enkele effecten. Verder is een overzicht van de literatuur over sport en 
psychische gezondheid in voorbereiding (Van Dale & Van der Staak).

Tabel 1 
Veronderstelde psychologische voordelen van aërobe traininga.
Toename in  Afname van
Studieprestaties  Absenteïsme 
Assertiviteit  Alcoholisme 
Cognitieve efficiëntie  Angst 
Emotionele stabiliteit  Depressie 
Onafhankelijkheid  Dysmenorrhea 
Intellectueel functioneren  Reactietijd 
Locus of control  Vijandigheid 
Perceptueel-motorische vaardigheden  Fobieën 
Zelfcontrole  Psychotisch gedrag 
Seksuele voldoening  Spanning 
Kracht  Type A gedrag 
Welzijn  Werkfouten 
aOvergenomen en vertaald uit Blumenthal & McCubbin, 1987, p. 317

* Plaatselijke of algemeen voorkomende vermindering van de hoeveelheid beenweefsel.
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Versterkende werking
Algemeen welbehagen. In een meta-analyse van een aantal grote onderzoekingen bij 
gezinnen in Canada en de VS wordt gewag gemaakt van een sterke positieve correla-
tie tussen lichamelijke activiteit en psychische gezondheid, gedefinieerd als algemeen 
welbehagen en als de afwezigheid van symptomen van angst en depressie (Stephens, 
1988). De causaliteit is echter een probleem, zoals bij elke gevonden correlatie in 
epidemiologisch onderzoek. Men kan zich voorstellen dat iemand die zich lekker en 
actief voelt eerder geneigd is om aan sport te doen. Sport op zijn beurt kan dit gevoel 
in stand houden of versterken. Het is onduidelijk wat er eerst is. Daarbij komt dat de 
meeste onderzoekingen gebukt gaan onder methodologische tekortkomingen, zoals 
onduidelijke definities, onvoldoende of geen metingen van fitness, afwezigheid van 
controlegroepen, en in het algemeen slechte designs.

Arbeidssatisfactie en -prestaties. Onder het motto “samen fit aan het werk” doen 
bedrijven steeds meer hun best om de motivatie en de lichamelijke conditie van hun 
personeel te verbeteren. Het doel is uiteraard om de werkprestaties te verhogen, be-
drijfsongevallen te verminderen en het ziekteverzuim tegen te gaan. De resultaten 
mogen bevredigend worden genoemd (Kash, Wallace, & Van Camp, 1985).

Gevoel van eigenwaarde. Mensen die regelmatig aan sport doen (vooral aërobe 
inspanning), ervaren meer controle over hun gewicht, vinden dat ze er beter uitzien 
en genieten van het aanzien dat ze van anderen ontvangen vanwege hun lichamelijke 
prestaties (Folkins & Sime, 1981). Er zijn echter ook studies die aantonen dat dit 
niet altijd het geval is. Sporten is geen garantie voor het opkrikken van het zelfbeeld. 
Het tegendeel is soms het geval. Het lijkt namelijk sterk afhankelijk te zijn van de 
verwachtingen die men van te voren heeft over het effect van de sport en de eigen rol 
daarin. Worden die gefrustreerd, dan kan een negatieve invloed op het zelfbeeld het 
gevolg zijn (Sonstroem & Morgan, 1989).

Therapeutische werking
Er zijn aanwijzingen dat lichamelijke inspanning een mogelijk gunstig effect zou uit-
oefenen op ongezonde leefgewoonten zoals overeten, roken, teveel drinken en “stres-
sen”. Men beweert ook dat beweging een goede therapie zou zijn voor affectieve 
stoornissen zoals angst en depressie.

Overgewicht. Overeten wordt normaal eten als men veel aan sport doet. Immers 
men verbruikt meer calorieën. Omgekeerd is echter ook het geval dat iemand die 
meer gaat sporten, meer eet dan daarvoor. De vraag of sporten helpt om gewicht te 
verliezen, is daarom niet automatisch beantwoord. Zo vond Jan Vos (pers. commu-
nicatie) bij dezelfde personen die 12 jaar lang een fitness programma volgden, een 
positieve correlatie tussen fitness en gewicht, terwijl in crossectionele studies juist een 
inverse relatie is aangetoond (Epstein & Wing, 1987). Waarschijnlijk is toename van 
de leeftijd hier een belangrijke factor. Hoe dan ook, in het algemeen kan men zeggen 
dat de resultaten van sporten op gewichtsafname teleurstellend zijn (Bray, 1983). De 
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enige beweging die echt zou helpen, is op te staan en weg te gaan van een rijkelijk 
met spijzen gedekte tafel.

Zelfs is niet duidelijk of de combinatie van diëten met sporten een gunstiger effect 
heeft op de verhouding vet/vetvrije massa (e.g. Van Dale, Saris, Schoffelen, & Ten 
Hoor, 1987). Wel zijn er aanwijzingen dat sporten samengaat met het langer instand-
houden van een lager gewicht (Van Dale, Saris, & Ten Hoor, 1989).

Roken. Het lijkt plausibel om te veronderstellen dat roken en sporten onverenigbaar 
zijn en daarom ook negatief met elkaar correleren. Dat is echter slechts in beperkte 
mate of helemaal niet het geval, althans volgens bevindingen uit crosssectionele stu-
dies. Maar ook longitudinale studies, waarbij rokers die sporten vergeleken werden 
met rokers die niet hadden gesport (over een periode van 2 jaar), tonen aan dat in de 
actieve groep niet meer mensen waren gestopt met roken dan in de passieve groep 
(Blair, Jacobs, & Powell, 1985). Deze groepsvergelijkende studies leren ons helaas 
niets omtrent de factoren die verantwoordelijk zijn voor de grote individuele verschil-
len die ook op dit terrein telkens weer gevonden worden.

Alcohol. Studies naar de relatie tussen het gebruik van alcohol en de mate van 
lichamelijke activiteit spreken elkaar volkomen tegen. Toch is er één studie bekend 
waar lichamelijke activiteit gebruikt wordt als therapie tegen alcoholisme, waarbij 
zelfs spectaculaire resultaten werden vermeld (Sinyor, Brown, Rostant, & Sereganian, 
1982). Ook hier is het helaas zo dat door het vasthouden aan groepsstudies weinig 
ontdekkingen worden gedaan die op individueel niveau, voor de klinische praktijk, 
bruikbaar zijn.

Stress. Lichamelijke inspanning is ook op te vatten als een vorm van ontspanning. 
Sport zou dat althans moeten zijn, ook al kan men daar zijn twijfels bij hebben als het 
gaat om topsport. Regelmatige lichamelijke inspanning wordt verondersteld gevoe-
lens en tekenen van stress te verminderen (Blumenthal & McCubbin, 1987). Toch is 
het te vroeg om aërobe training nu al toe te voegen aan het arsenaal van stress-ma-
nagement technieken. Daarvoor is onvoldoende evidentie uit experimentele studies 
voorhanden. Ook naar muziek luisteren of een partijtje schaak spelen, hebben een 
stress-reducerend karakter. Dit doet de vraag rijzen hoe specifiek het effect is van 
lichamelijke inspanning op de bestrijding van stress?

Wat we weten is dat acute emotionele stress fysiologische reacties oproept die te 
vergelijken zijn met de reacties op lichamelijke stress. Beiden bereiden het organisme 
voor op de diep gewortelde fight/flight reactie (e.g. Asterita, 1989). Het verschil is 
echter dat bij emotionele stress deze lichamelijke activiteit vaak achterwege blijft 
(produkt van opvoeding en cultuur?). Er is dus minder verbruik van zuurstof, glucose 
en vrije vetzuren dan bij de aërobe lichamelijke stress. Het is om die reden dat emo-
tionele stress geacht wordt gevaarlijker te zijn voor de gezondheid dan aërobe stress. 
Immers, de ongebruikte brandstof moet ergens heen. De vetzuren zetten zich om in 
cholesterol en kunnen het atherosclerotische proces bevorderen. Zelfs de pathogenese 
van essentiële hypertensie wordt in verband gebracht met deze toestand van overper-
fusie (Blumenthal & McCubbin, 1987), temeer omdat het hemodynamische patroon 
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van essentiële hypertensie veel overeenkomst vertoont met dat van een acute emotio-
nele stressreactie bij normotensieven (Brod, 1970).

Het meest specifieke effect van aërobe training dat we ons dan ook zouden kunnen 
voorstellen, is dat het lichamelijk getrainde lichaam geconditioneerd is om de overbo-
dige produkten die vrij komen bij emotionele stress sneller weg te werken. Immers, 
“... the major change [caused by aerobic exercise] is the improvement in the oxygen 
transport capacity of the circulatory system and in the oxidative metabolic capacity 
of the skeletal muscle cells” (Clausen in Blumenthal & McCubbin, 1987, p. 310). 
Dit zou ook verklaren waarom aërobe training bij hypertensieven kan leiden tot een 
normalisatie van de bloeddruk. We hebben hier te maken met stress-induced disease 
versus health-inducing stress. Deze paradox bestaat erin dat psychische stress blijk-
baar te bestrijden is met lichamelijke stress.

Angst. Er is weinig onderzoek verricht onder mensen met angststoornissen, zoals 
gedefinieerd in DSM-III-R. Enkele case-studies tonen veelbelovende resultaten en 
twee grotere studies (Steptoe, Edwards, Moses, & Mathews, 1989) laten een gunstig 
effect zien van aërobe training op het angstniveau, in vergelijking met een niet-aërobe 
training. Het was echter niet zo dat de mate van daling van het angstniveau correleer-
de met de mate van conditieverbetering: de groep met de gematigde inspanning (60% 
van de maximale hartslag) vertoonde de grootste daling in angst en spanning. Ook 
hier blijft het dus de vraag of er een specifiek effect is van aërobe inspanning op de 
mate van angst.

Depressie. Een aantal studies claimt een positief effect van aërobe training op de-
pressieve toestanden in een klinische populatie, een effect dat te vergelijken zou zijn 
met dat van psychotherapie (Van Dale & Van der Staak, in voorbereiding). Het lijkt 
erop dat er een specifiek effect zou zijn van aërobe training, omdat de resultaten beter 
zouden zijn dan die van een relaxatietraining of een anaërobe training. De methodo-
logische kritieken op deze studies zijn echter te groot om nu al tot een eenduidige 
conclusie te kunnen komen (Martinsen, 1990).

Negatieve effecten van sport

Psychologische effecten
Naast positieve effecten die gekoppeld zijn aan lichamelijke activiteit, zijn er een aan-
tal negatieve die vooral samenhangen met een teveel aan activiteit. Een aantal hiervan 
vinden we terug in onderstaande lijst (overgenomen en vertaald uit Hughes in Taylor, 
Sallis, & Needle, 1985):
─ verslaving aan oefening;
─ compulsiviteit;
─ problemen in werk, huwelijk, enz.;
─ ontsnappen aan of vermijden van problemen;
─ verergering anorexia nervosa;
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─ oefen-deprivatie effecten;
─ moeheid;
─ overcompetitiviteit;
─ uitputting;
─ slechte eetgewoonten;
─ pre-occupatie met fitheid, dieet, lichaam, enz.;
─ zelf-gecentreerdheid.

Blessures. Deze zijn sterk afhankelijk van de sport waarin men zich begeeft en van 
de voorzichtigheid die men aan de dag legt bij de opbouw van die sport. Meest in het 
oog springend zijn uiteraard de blessures aan het bewegingsapparaat: spieren, pezen 
en gewrichten.

Overtraining. Dit geldt voornamelijk voor beoefenaars van sport bij wie het com-
petitie-element of de persoonlijke prestatie voorop staan. Sportbegeleiding dient dan 
ook vaker te bestaan uit het afremmen van activiteit dan uit het aanmoedigen ervan. 
Het gaat niet alleen om inspanning, maar ook om herstel. Beiden dienen op elkaar te 
worden afgestemd en te worden ondersteund met de juiste voeding. Overtraining kan 
leiden tot een syndroom dat in het Engels aangeduid wordt als staleness (algehele 
slapte). Niet alleen neemt de lichamelijke conditie af, maar ook psychologische pro-
blemen ontstaan zoals stemmingswisselingen, slapeloosheid en zelfs depressie (Ryan 
in Raglin, 1990).

Plotselinge dood. Dit fenomeen is de laatste jaren sterk in de aandacht geweest. In 
vier jaar tijd vielen maar liefst 18 doden onder wielrenners. Hoewel nooit officieel be-
wezen, is het waarschijnlijk dat de stof EPO hiervoor verantwoordelijk was. Erythro-
poëtine (EPO) is een stof die de aanmaak van rode bloedcellen in het beenmerg stimu-
leert. Tegenwoordig kan men die stof aanmaken met de moderne recombinant-DNA 
technieken en toedienen aan sporters. Uit onderzoek bleek dat het uithoudingsvermo-
gen met zo’n 10% kon worden verbeterd. Bovendien kan misbruik ervan (nog) niet 
worden aangetoond. Voor het aanzien van de sport is dit een zeer ongezonde zaak.

Naast deze merkwaardige gevallen van plotselinge dood zijn er echter ook “norma-
le” gevallen van plotselinge dood. Meestal gaat het om een onderliggend hartlijden of 
om een ontsteking van de hartspier door het niet uitzieken na een infectieziekte. Het 
blijft echter een hoge uitzondering, en er is dan ook geen enkele reden tot ongerust-
heid (Shephard, 1986).

Wel is het goed hier een onderscheid te maken tussen twee vormen van metabo-
lisme: aëroob, zoals bij hardlopen, en anaëroob, zoals bij sprinten of squash. Met 
name bij sporten zoals squash, waarbij ook nog eens competitiestress aanwezig is, 
bestaat het gevaar dat de vetzuren, gemobiliseerd door de stresshormonen adrenaline 
en noradrenaline, niet voldoende snel kunnen worden afgevoerd, en daardoor schade 
berokkenen aan het lichaam (verhoogde waarschijnlijkheid van arhytmiëen, hartfalen, 
bloedplaatjesaggregatie, enz.). Hetzelfde doet zich trouwens voor bij acute emotione-
le stress (Newsholme in Bouchard et al., 1990). Regelmatige aërobe activiteit is dan 
ook de beste medicijn, omdat zij de capaciteit van de spieren om vetzuren te gebrui-
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ken als brandstof verhoogt en daardoor de duur dat de vetzuren in verhoogde concen-
tratie aanwezig zijn vermindert, zelfs wanneer er geen gelegenheid is tot beweging.

Indicaties/contra-indicaties/waarschuwingen
Sport en lichamelijke activiteit zijn aan te bevelen aan iedereen die niet uitgeput is 
of ziek. Vooral mensen die te weinig beweging hebben – uit hoofde van hun be-
roep, wegens omstandigheden, wegens lichamelijke beperkingen of wegens ouder-
dom – moeten een speciale inspanning leveren om het minimum aan beweging op te 
brengen dat noodzakelijk is om gezond te blijven.

Lichamelijke activiteit is in staat en noodzakelijk om het gevaar veroorzaakt door 
de sluipende wijze van ontstaan van de meeste chronische ziekten en ontregelingen 
in een vroeg stadium af te wenden. Ook op psychologisch gebied hebben we gezien 
dat de kwaliteit van het leven geacht wordt toe te nemen wanneer men voldoende 
beweegt.

Naast de medische contra-indicaties die door een sportarts kunnen worden vastge-
steld, beschikken we nog over onvoldoende kennis om psychologische contra-indica-
ties met zekerheid te kunnen voorspellen. Deze laatste moeten gezocht worden in de 
richting van de geneigdheid van mensen zodanig te overdrijven en door te gaan met 
lichamelijke inspanning dat hun gezondheid of hun sociale leven in gevaar dreigen 
te komen (Morgan & O’Connor, 1989). Denk hierbij aan te fanatieke sporters of aan 
personen met anorexia nervosa. Ze lopen door hun blessures heen, trekken zich niets 
aan van hun omgeving, of gebruiken extra lichamelijke activiteit om nog meer te 
vermageren. We weten dat deze verschijnselen bestaan, maar we weten onvoldoende 
van de determinanten of predictoren van deze gedragspatronen op individueel niveau.

Waarschuwingen gelden vooral het gevaar voor blessures en overtraining. De 
meeste mensen willen te plots en teveel in een keer. Men vergeet dat het lichaam tijd 
nodig heeft om zich aan te passen aan veranderde gewoonten. Psychisch is men er 
klaar voor, maar men beseft niet dat het lichaam zijn eigen wetten heeft. Dat geldt 
vooral als men zich laat opzwepen door competitie of als men zich prestatiedoelen 
heeft gesteld die te hoog gegrepen zijn. Een voorbeeld vormen mensen rond de mid-
life, die zich plots realiseren dat ze ongezond geleefd hebben. Ze storten zich dan 
met hetzelfde enthousiasme op het bewegen als ze gewend zijn te werken achter hun 
bureau. In dat geval zijn de negatieve gevolgen voorspelbaar.

Dosering
De relatie tussen de mate van lichamelijke activiteit en het gunstige effect op de ge-
zondheid lijkt te gehoorzamen aan de aloude wetmatigheid van de omgekeerde U-cur-
ve: het optimale nut wordt bereikt bij een gematigde inspanning. We hebben gezien 
dat te weinig bewegen nadelige gevolgen heeft voor het lichaam. Een teveel is echter 
eveneens slecht. Naast het gevaar van blessures, overtraining en plotselinge dood, wat 
groter is naarmate de intensiteit van de training groter wordt, zijn er aanwijzingen in 
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de literatuur dat topsporters niet langer leven dan mensen die gematigd aan sport doen 
(Saase, Noteboom, & Vandenbroucke, 1990).

Wat verstaan we echter onder matige inspanning? Om een beschermend effect te 
sorteren tegen het gevaar van coronaire hartziekten moet de lichamelijke inspanning 
toch wel wat zweet kosten. Dat wil zeggen dat men minstens driemaal per week gedu-
rende minstens een half uur zich inspant op tenminste 70% van zijn maximale zuur-
stofopname vermogen (Powell & Paffenbarger, 1985). De dose-response relatie dient 
echter in meer detail onderzocht te worden en is afhankelijk van de doeleinden die 
men nastreeft.

Inmiddels is wel duidelijk dat de meeste eer te behalen valt bij het stimuleren van 
de activiteit in geval van een tekort aan beweging. Bewegingsactivering in het da-
gelijkse leven zet meer zoden aan de dijk dan het vergroten van de maximale per-
formance. “It appears likely that the greatest gain in the risk-benefit relationship per 
unit change in physical activity occurs at the lower end of the activity spectrum. As a 
whole, the population is likely to benefit more if the least active begin tot do a little 
than if the most active do even more” (Powell & Paffenbarger, 1985, p. 120).
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ADAPTATIE EN GEZONDHEID: 
EEN INTEGRATIEVE BENADERING

C. M. H. Hosman

In deze bijdrage aan de bundel wordt een algemene inleiding op de relatie tussen 
adaptatie en gezondheid gegeven, in het bijzonder op de relatie tussen adaptatie en 
psychopathologie. Allereerst zal aandacht besteed worden aan de betekenis van het 
begrip adaptatie. Daarna zal de relatie tussen adaptatie en psychopathologie bespro-
ken worden vanuit een epidemiologische en stresstheoretische invalshoek. Het uitein-
delijke doel van deze analyse is, een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van een 
theoretische fundering voor de preventie van ernstig en duurzaam falende psychische 
adaptaties.

Een preventieve optiek
Binnen de geestelijke volksgezondheid wordt de laatste tien jaar systematisch naar 
mogelijkheden gezocht om de toenemende psychische morbiditeit en de sterk stij-
gende vraag naar professionele zorg op een meer preventieve manier aan te pakken. 
Mede vanwege de noodzaak tot kostenbeheersing in de gezondheidszorg neemt de 
maatschappelijke druk toe om te investeren in de ontwikkeling en implementatie van 
effectieve preventieprogramma’s.

Het belangrijkste initiatief op dit terrein is afkomstig van de Wereldgezondheids-
organisatie (WHO), die in de tachtiger jaren een wereldwijde actie voor preventie 
en gezondheidsbevordering is gestart via de Health for All-strategie (WHO, 1985). 
Dit heeft in Europa onder meer geleid tot een internationaal netwerk van Healthy 
Cities- en Healthy Schools- programma’s. Specifiek op het terrein van de geestelijke 
gezondheid is door de Europese lidstaten van de WHO in 1988 de nota Prevention of 
mental, psychosocial and neurological disorders aanvaard, waarin een grote reeks pre-
ventieve maatregelen worden beschreven waarvan de implementatie in Europa wordt 
gestimuleerd. Via onderzoeksprojecten en participatie aan een tweetal Europese com-
missies* zijn wij vanuit onze vakgroep nauw bij de ontwikkeling van dit Europese 
preventiebeleid betrokken.

In ons land zijn we sinds de Nota 2000 uit 1986 bezig om dit WHO-beleid syste-
matisch in praktijk te brengen. Op grond van de lange traditie die Nederland inmid-
dels kent op het terrein van de ggz-preventie, behoort ons land internationaal tot de 
voortrekkers op dit terrein (Hosman, 1991a). Echter, het ontwikkelen van preven-
tieprogramma’s met een epidemiologisch zichtbare invloed op de geestelijke volks-

* De European WHO Task Force for Mental Health Promotion and Education (werkzaam vanaf 1989) en 
de European WHO Task Force for Prevention of Mental Disorders (in oprichting)
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gezondheid is een gigantische onderneming en vereist een lange termijn investering 
(Hosman, 1989; Hosman, 1991b).

Effectieve preventie is alleen mogelijk wanneer we voldoende kennis hebben over 
de determinanten van het ontstaan en het beloop van psychopathologie. In een recente 
overzichtsstudie over de effectiviteit van preventieprogramma’s kwamen we tot de 
conclusie dat programma’s met een goede theoretische fundering in de praktijk ook 
tot betere resultaten leiden (Bosma & Hosman, 1990).

De vraag is echter: wat voor theoretisch kader hebben we nodig om preventie van 
psychische stoornissen mogelijk te maken? Gezien de vele aanwijzingen voor de mul-
tifactoriële bepaaldheid van de geestelijke gezondheid, verwacht ik het meeste van 
een integratieve en holistische benadering, zoals die tegenwoordig door veel gezond-
heidspsychologen wordt aangehangen die werken vanuit een biopsychosociaal model 
(Breteler, 1991; Fisher & Reason, 1988; Taylor, 1986). Ook Hettema heeft onlangs 
in De Psycholoog een pleidooi gehouden voor een integrale benadering van adaptatie 
waarbij aandacht wordt besteed aan de interacties tussen biologische, psychologische 
en sociale processen (Hettema, 1991). Als basis voor een meer integrale theoretische 
benadering is in mijn opvatting de stresstheorie geschikt. Zij kan gebruikt worden 
als een algemeen systeemtheoretisch raamwerk waarbinnen de sterk gefragmenteerde 
kennis uit de biologie, de psychologie en sociologie geïntegreerd kan worden.

Adaptatie
Hans Selye, een van de grondleggers van de stresstheorie, begint zijn boek over stress 
uit 1950 met de zin*: “Adaptatie is misschien wel het meest typerende kenmerk van 
het leven.” Zonder adaptatie is geen leven mogelijk, geen overleven en geen ont-
wikkeling. In diverse wetenschappen die zich bezig houden met de bestudering van 
levende organismen, zoals de biologie en de psychologie, vormt adaptatie dan ook een 
van de meest centrale begrippen.

De term adaptatie verwijst naar het vermogen van levende organismen, dus ook 
van de mens om zich aan de omgeving aan te passen. Het doel van die aanpassing is 
de kans op overleven te vergroten, zichzelf te beschermen, zich te handhaven of zich 
verder te ontplooien. Men zou ook kunnen zeggen dat adaptatie inhoudt dat een orga-
nisme een dusdanige functionele relatie met de omgeving tot stand brengt dat deze zo 
optimaal mogelijk tot het bevredigen van eigen basisbehoeften leidt.

De natuur en onze samenleving kennen een zeer rijke variatie aan vormen van 
adaptatie. We kunnen een onderscheid maken tussen fylogenetische, biologische, 
psychologische, sociale en maatschappelijke adaptatiemechanismen. Fylogenetische 
adaptatie heeft betrekking op de wijze waarop soorten van levende organismen zich 
aanpassen aan hun milieu. Darwin beschreef hoe diersoorten via selectieve overle-
vingskansen over vele generaties heen kwaliteiten ontwikkelen waardoor zij zich 
beter in hun omgeving kunnen handhaven. De exemplaren van een soort vertonen 

* Selye verwijst naar deze uitspraak in zijn latere boek The Stress of Life (1956)
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altijd een zekere variatie aan kenmerken. De meest aangepaste exemplaren hebben de 
grootste overlevingskans en zijn daardoor het meest bepalend voor de ontwikkeling 
van het nageslacht en dus voor de evolutie van de soort. Op deze wijze ontwikkelen 
soorten specifieke morfologische en fysiologische kenmerken met een hoge adaptieve 
waarde, bijvoorbeeld een schutkleur, soms zelfs wisselend tussen zomer en winter, of 
een bepaalde lichaamsbouw waarmee makkelijk voedsel kan worden gevonden. Hoe 
adaptief deze biologische specialisatie ook is, ze heeft ook een riskante zijde. Immers 
wanneer het milieu plotseling drastisch verandert, verliezen de in het oude milieu 
verworven kenmerken hun adaptieve waarde en kan de soort alsnog uitsterven. De 
mammoet is daarvan een voorbeeld.

Langs fylogenetische weg heeft de mens tal van biologische adaptatiemechanismen 
verworven die hem beschermen tegen ziekten en die bijdragen tot een verhoogde kans 
op behoeftenbevrediging. Zo beschermen de pupilreflex en pijnzintuigen ons tegen 
ernstige weefselbeschadiging door fel zonlicht of door contact met een heet voorwerp. 
Ook de vele fysiologische immuunreacties waarover we beschikken hebben tot doel 
ons lichaam te beschermen. We worden ziek als dergelijke adaptieve mechanismen 
niet meer goed functioneren of niet meer afdoende zijn. In biologische zin vertoont de 
mens in vergelijking tot vele diersoorten weinig adaptatie aan specifieke milieuken-
merken. Ook al leven mensen in zeer verschillende milieus, biologisch gezien heeft 
dat tot weinig verschillen geleid. De mens heeft echter het vermogen ontwikkeld om 
te leren door ervaring en overlevering en is daardoor in staat zich in psychologische 
en sociale zin aan te passen aan wisselende omgevingen. Zo is de zwakte van de 
mens – weinig biologisch aangepast aan een specifieke omgeving – zijn grootste 
kracht geworden.

Bij adaptatie in psychologische en sociale zin doet zich soms een betekenispro-
bleem voor. In het nederlands vertalen we de term adaptatie doorgaans met “aanpas-
sing”. Zich aanpassen heeft in onze spreektaal vaak een wat eenzijdige connotatie: 
zich voegen naar. In de menswetenschappen gebruiken we het woord “aanpassen” 
echter in een dubbele betekenis:
─ een persoon past zich zelf aan aan de eisen, beperkingen of veranderingen in de 

omgeving
maar ook:
─ een persoon beïnvloedt zijn omgeving, hij tracht deze te veranderen en wel zoda-

nig dat zij beter beantwoord aan eigen behoeften.
Bij psychologische adaptatieprocessen gaat het echter niet alleen om het omgaan met 
veranderingen in de interactie met de omgeving, in de zin van de wereld buiten mijn 
lichaam. Adaptatie kan óók betrekking hebben op aanpassing aan interne veranderin-
gen of beperkingen. Cannon, de Amerikaanse fysioloog die rond de eeuwwisseling 
het begrip homeostasis introduceerde, spreekt hier van aanpassing aan de interne om-
geving. De betekenis van het begrip adaptatie verschuift daardoor naar het omgaan 
met veranderingen en beperkingen die gevolgen kunnen hebben voor de zelfhandha-
ving en het welbevinden, ongeacht of het hierbij om interne of externe krachten gaat.
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Of mensen in staat zijn tot succesvolle adaptatie hangt af van hun adaptieve ver-
mogens. Gezondheid zou in dit kader gedefinieerd kunnen worden als het vermogen 
tot succesvol adapteren. Hoe succesvoller geadapteerd wordt, hoe meer mensen in 
staat zijn hun gezondheid te behouden en ernstige problemen of ziektes te voorkomen. 
Adaptieve mechanismen hebben daarom een belangrijke preventieve waarde (Hos-
man, 1985).

Klinisch psychologen hebben hun interventies tot nu toe met name gericht op het 
herstellen of vergroten van de individuele adaptieve vermogens, bijvoorbeeld pro-
bleemoplossende vaardigheden, het gedragsrepertoire, het vermogen tot leren of de 
toegang tot eigen emoties. Vanuit een preventieve optiek bezien is het essentieel ons 
te realiseren dat succesvolle individuele adaptatie eveneens afhankelijk is van sociale 
en maatschappelijke adaptatieprocessen op het niveau van groepen, organisaties of de 
overheid. Zij kunnen op drie manieren de individuele adaptatie beïnvloeden.

Allereerst hebben bepaalde sociale systemen expliciet tot doel individuen adaptie-
ve vermogens aan te leren. Ouders, het gezin, het schoolsysteem en de massamedia 
zijn hiervan goede voorbeelden. Zij vormen daarom een belangrijke ingang voor pre-
ventieve interventie.

Ten tweede, hebben de sociale systemen waarvan individuen deel uit maken ook 
zelf adaptieve mechanismen, die mede bepalen of individuen zich kunnen handhaven. 
In een schoolgemeenschap kan men bijvoorbeeld denken aan het vermogen van een 
lerarenkorps om een adequaat antwoord te geven op pestgedrag op school of de be-
schikbaarheid van een systeem van leerlingbegeleiding. Pestgedrag blijkt een belang-
rijke risicofactor te vormen voor de ontwikkeling van psychiatrische problematiek bij 
jongeren (Olweus, 1989). Ook het sociaal beleid van een bedrijf, een goede bedrijfs-
gezondheidszorg met oog voor stressfactoren in het werk en beschermende wettelijke 
voorschriften zijn voorbeelden waaruit blijkt dat de mogelijkheden tot succesvolle 
individuele adaptatie mede afhankelijk zijn van adaptieve mechanismen op hogere 
systeemniveaus.

Ten derde, wanneer individuen via adaptieve reacties invloed willen uitoefenen 
op bedreigingen in onze directe omgeving, blijken dergelijke omstandigheden op 
microniveau vaak sterk verankerd in sociale structuren, organisatieculturen, machts-
verschillen of in dominerende culturele denkbeelden. Succesvolle beïnvloeding van 
slechte werkomstandigheden, discriminatie of van mistoestanden in verzorgingste-
huizen hangt bijvoorbeeld af van de mate waarin mensen in staat zijn hun individuele 
adaptieve reacties te collectiveren tot adaptieve reacties op een hoger systeemniveau, 
bijvoorbeeld door hiertegen gezamenlijk in verzet te komen.

Individuele adaptatie is niet los te zien van adaptatieprocessen op andere systeem-
niveaus. Preventieve interventies die tot doel hebben succesvolle psychologische 
adaptatie te bevorderen hoeven zich dus niet alleen rechtstreeks op het individu zelf te 
richten maar kunnen ook gericht zijn op bedreigende factoren en adaptatiemechanis-
men op andere systeemniveaus. Dit is in feite wat de overheid propageert in het nieu-
we gezondheidsbeleid, ook wel facetbeleid genoemd. Voor een succesvol facetbeleid 
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is het nodig dat meer inzicht ontwikkeld wordt in de wisselwerking tussen adaptieve 
mechanismen op biologisch, psychologisch, sociaal en maatschappelijk niveau. Op 
basis van deze kennis kunnen psychologen via hun interventies de kwaliteit van en de 
functionele afstemming tussen deze mechanismen bevorderen.

Het lijkt aannemelijk dat mensen in de meeste gevallen goed in staat zijn om zich 
adaptief te gedragen en zichzelf overeind te houden. Zelfs bij een moeilijk te verwer-
ken verliessituatie zoals het overlijden van een kind of bij een borstamputatie ontstaat 
eerst weliswaar een crisis, maar velen zijn daarna in staat om zelf of met steun van hun 
sociale netwerk weer een evenwicht te vinden. Sommigen komen hier zelfs sterker uit 
te voorschijn, men wint aan levenservaring, wijsheid, zelfvertrouwen en flexibiliteit. 
Het adapteren aan een problematische situatie draagt dan bij tot persoonlijke groei.

Epidemiologie van de falende psychische adaptatie
De psychotherapeut wordt geconfronteerd met personen bij wie de pogingen tot adap-
tatie zijn mislukt. Cliënten zijn daarin vaak dusdanig vastgelopen dat zij niet meer in 
staat zijn normaal te functioneren of hebben te kampen met duurzaam en ernstig psy-
chisch lijden. De psychotherapeut ziet deze gevallen van falende aanpassing dagelijks 
in zijn praktijk, maar het blijven voor hem individuele gevallen, de uitzonderingen die 
het niet hebben gered.

Kijkt men met een epidemiologische bril naar falende psychische adaptatie zoals 
onlangs in de scenariostudie voor de geestelijke volksgezondheid (Scenariocommis-
sie Geestelijke Volksgezondheid en Geestelijke Gezondheidszorg, 1990) dan wordt 
echter een heel ander beeld zichtbaar. De volgende cijfers zijn hiervoor illustratief.

In 1990 had de gespecialiseerde ggz contact met ongeveer 570.000 cliënten. Op 
basis van de scenariostudie wordt dit aantal voor het jaar 2000 geschat op ruim 50% 
hoger, dus 700.000 tot 800.000 per jaar.

Voorts weten we uit diverse onderzoekingen dat slechts een deel van de mensen 
met psychiatrische problemen een beroep doet op gespecialiseerde ggz-hulp, jaarlijks 
ongeveer 4% van de bevolking. Ter vergelijking, op basis van epidemiologisch onder-
zoek in ons land en in de VS kan gesteld worden dat in één jaar tenminste 15% een 
periode van psychiatrische problematiek doormaakt*. Voor Nederland komt dat neer 
op 2,2 miljoen mensen.

Ook de cijfers omtrent het aantal arbeidsongeschikten spreken duidelijke taal. 
Thans is 31% van de 850.000 wao-ers arbeidsongeschikt verklaard op basis van een 
geconstateerde psychische stoornis. In het jaar 2000 zal dat waarschijnlijk zijn opge-
lopen tot 40% van de bijna 1 miljoen wao-ers.

Deze cijfers maken duidelijk dat falende psychische adaptatie epidemische vormen 
heeft aangenomen en de verwachting is dat deze ontwikkeling zich de komende 10 

* Het National Institute of Mental Health heeft op basis van een zeer omvangrijk onderzoek onder meer 
dan 18.500 personen over de periode van één maand bij 15.4% van de volwassenen een stoornis vastgesteld 
die valt onder de criteria van de DSM-III).
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à 20 jaar bij een ongewijzigd beleid nog verder zal voortzetten. De gevolgen hiervan 
zijn niet gering. Op de eerste plaats is er kennelijk op grote schaal sprake van psy-
chisch lijden van mensen. Op de tweede plaats zijn er veel maatschappelijke kosten 
meegemoeid. De ggz kostte in 1990 5 miljard gulden. Daar komen in ieder geval 
nog de kosten bij van ongeveer 250.000 wao-uitkeringen op psychische gronden en 
uitkeringen in verband met ziekteverzuim op psychische gronden, bij elkaar in 1990 
nog eens 10,5 miljard. Deze cijfers vertegenwoordigen nog maar een deel van de kos-
tenposten die psychische morbiditeit met zich meebrengen.

In deze cijfers zijn nog niet verdisconteerd de frequente hulpvraag vanwege psy-
chische problematiek in de huisartspraktijk (Verhaak, 1986), de invloed van psychi-
sche stress op roken en excessief alcoholgebruik (Schippers, 1981), en de somatische 
aandoeningen en de medische behandelingen die daaruit kunnen volgen. We kunnen 
verder denken aan de invloed van stress op het immuunsysteem en op de (versnelde) 
ontwikkeling van kankergezwellen (Taylor, 1986) en aan het effect van slechte psy-
chische adaptatie op de ontwikkeling van jeugdcriminaliteit (Davidson II & Redner, 
1988) of op de produktiviteit in bedrijven.

Falende psychische adaptatie vormt zowel in epidemiologische zin als in econo-
mische zin een ernstig maatschappelijk probleem. Dit onderstreept allereerst de grote 
behoefte aan effectieve psychotherapie en psychosociale begeleiding. Aan de andere 
kant zal het duidelijk zijn dat psychotherapie slechts een beperkt antwoord kan bieden 
op deze massaliteit van falende psychische adaptatie. Psychotherapie heeft bovendien 
weinig invloed op de aanwas van nieuwe gevallen. Er is daarom een groot belang ge-
diend met het ontwikkelen van effectieve preventieprogramma’s. Dit brengt ons terug 
bij de vraag naar een theoretische fundering van preventie.

Stresstheorie als metakader voor een integrale benadering
In de epidemiologie heeft de relatie tussen adaptatie en psychopathologie het meeste 
aandacht gekregen in het stressonderzoek. Met name de laatste 10 jaar is een lawi-
ne van studies verschenen over de relatie tussen stressoren en psychopathologie, en 
de invloed die persoonlijkheidskenmerken, coping en sociale steun op deze relatie 
zouden hebben (Cohen, 1988; Coyne & Downey, 1991; Kessler, Price, & Wortman, 
1985; Kleber, 1986; Neufeld, 1989; Paykel & Dowlatshahi, 1988; Sanderman, 1988; 
Snyder & Ford, 1987). Het grootste deel van dit onderzoek had daarbij betrekking op 
de predictie van depressie.

Oorspronkelijk werd in het epidemiologisch stressonderzoek vooral gezocht naar 
rechtstreekse relaties tussen het voorkomen van stressvolle levensgebeurtenissen (life 
events) en het optreden van psychiatrische symptomen. Daartussen bestaat inderdaad 
een relatie, maar de sterkte van dit verband bleek nogal teleurstellend. Stressvolle le-
vensgebeurtenissen bleken niet meer dan 5 tot 10% van de variantie in psychiatrische 
symptomen te kunnen verklaren. De confrontatie met een ernstige levensgebeurtenis 
zegt dus op zich nog weinig over de kans op psychopathologie. Veel mensen die 
dergelijke gebeurtenissen meemaken ontwikkelen geen psychiatrische symptomen. 
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Sommigen, en met name biologisch georiënteerde psychiaters concludeerden hieruit 
dat sociale stress kennelijk weinig van doen heeft met de ontwikkeling van psychopa-
thologie (Lamb, 1985). Een doodlopende onderzoekslijn dus.

Gelukkig zijn een groot aantal psychologen, sociologen, psychiaters en epide-
miologen de afgelopen vijftien jaar doorgegaan met dit soort onderzoek. Het recente 
onderzoek laat zien dat stresservaringen wel degelijk een rol kunnen spelen bij het 
ontstaan en beloop van psychische stoornissen (Coyne & Downey, 1991). Daarvoor 
moesten wel oude, vrij simplistische denkmodellen over deze relatie vervangen wor-
den door complexere modellen. Deze blijken een betere predictie op te leveren en 
gunstigere perspectieven voor het ontwikkelen van preventieprogramma’s.

De moderne stresstheoretische benadering van psychopathologie onderscheidt zich 
door de volgende kenmerken:
─ nadere differentiëring van begrippen;
─ een transactioneel perspectief;
─ een levensloopperspectief;
─ een transgenerationeel perspectief;
─ een multifactoriële benadering (combinaties van factoren);
─ onderscheid risicofactoren en protectieve factoren;
─ een multisysteembenadering.
Kortom een onmiskenbare tendens naar een veel meer integratieve en dus ook com-
plexere stresstheoretische benadering.

Begripsdifferentiatie
De lage correlaties zijn voor een deel te wijten aan het nogal globale en ongenuan-
ceerde gebruik van begrippen als stressoren, psychische stoornissen*, competentie en 
sociale steun. Tegenwoordig worden deze begrippen steeds verder gedifferentieerd 
en deze verfijning blijkt de predictie aanzienlijk te verbeteren. We nemen het begrip 
stressor als voorbeeld. Om de hoeveelheid stress te meten waarmee iemand gecon-
fronteerd wordt, werden vroeger simpelweg het aantal recente levensgebeurtenissen 
opgeteld. In het meer recente onderzoek wordt een onderscheid gemaakt naar soorten 
levensgebeurtenissen. Het zijn vooral bepaalde soorten gebeurtenissen die een ver-
hoogd psychiatrisch risico opleveren:
1. Het meemaken van een ernstig verlies (bijvoorbeeld het overlijden van een ou-

der, partner of kind, een invaliderende ziekte krijgen), en de confrontatie met een 
ernstig gevaar of een schokkende gebeurtenis (bijvoorbeeld een ramp of geweld). 
Verliessituaties zijn vooral predictief voor depressie, gevaarsituaties voor angst-
stoornissen.

* In het oude epidemiologisch onderzoek werden symptoomschalen gebruikt die in heel globale zin ver-
wijzen naar de aanwezigheid van psychische problematiek, maar op zichzelf nog weinig hoeven te zeggen 
over de aanwezigheid van psychopathologie. Tegenwoordig worden ook in de epidemiologie strengere cri-
teria gehanteerd en wordt tussen diverse psychische stoornissen gedifferentieerd. Met name rond depressie 
is veel epidemiologisch onderzoek gedaan.
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2. In het algemeen levert een gebeurtenis een hoger risico op hoe meer die gebeurte-
nis:
─ als negatief of bedreigend wordt ervaren;
─ een langdurige of permanente aanpassing vereist;
─ een ambigue karakter heeft, onbekend is en onzekerheid oplevert over de 

gevolgen ervan of over de manier van reageren;
─ onvoorspelbaar was (geen voorbereiding);
─ gevoelens oproept van controleverlies (machteloosheid).

De risico’s zijn met name groot waar een cumulatie van stressoren optreedt. Dat kan 
het geval zijn omdat sommige stressvolle gebeurtenissen het begin zijn van een ke-
ten van negatieve gebeurtenissen (bijvoorbeeld iemand die een ernstig auto-ongeval 
veroorzaakt waarbij de partner overlijdt, de persoon zelf invalide wordt, daardoor zijn 
baan verliest, zijn inkomen aanzienlijk achteruit gaat, waardoor de betrokkene weer 
moet verhuizen enz.).

In recent onderzoek beperkt men zich niet meer tot stressoren met een gebeurtenis-
karakter maar blijken ook chronische stresssituaties een risicoverhogende invloed te 
hebben (bijvoorbeeld slechte werkomstandigheden, chronische conflicten in de rela-
tie, een chronisch depressieve ouder hebben of het leven met reuma).

Transactionele benadering
Een tweede cruciale ontwikkeling in het psychologische stressonderzoek is de over-
gang geweest naar een transactionele benadering. De stress- en copingtheorie van Ri-
chard Lazarus (Lazarus, Averill, & Opton, 1974) is daarvan een duidelijk voorbeeld. 
Typerend voor een transactionele benadering van stress is allereerst het aspect van 
de betekenisverlening. De transactionele benadering onderstreept het belang van de 
wijze waarop stressoren worden waargenomen. Het gaat erom hoe potentiële stresse-
rende situaties beleefd worden. Het moeten praten voor een volle zaal is voor de een 
een leuke uitdaging en voor de ander een nachtmerrie. De interpretatie van een – ob-
jectief gezien – zelfde stressor kan zeer verschillend zijn afhankelijk van verschillen 
in behoeften, kennis en ervaringen.

Verder legt een transactionele benadering veel nadruk op de dynamische relatie die 
zich over de tijd heen tussen een persoon en zijn omgeving ontwikkelt. Een persoon 
ondergaat niet alleen een stressor maar reageert er ook op, vaak met een reeks van 
opeenvolgende pogingen om de stressbeleving te doen afnemen. Deze reacties vinden 
uiteraard niet in het luchtledige plaats, de omgeving reageert daar weer op. De om-
gevingsreacties hebben weer invloed op een daaropvolgende reactie van de persoon.

Levensloopperspectief
Sommige transactionele theoretici gaan nog een stap verder door dit transactionele 
proces uit te werken over veel grotere levensperioden. Zij beschrijven bijvoorbeeld 
hoe moeder en kind over een hele reeks probleemsituaties heen op elkaar reageren. 
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Inadequaat coping gedrag van de moeder roept inadequaat coping gedrag bij het kind 
op, dat creëert weer nieuwe probleemsituaties, waar de moeder weer inadequaat op re-
ageert. Een dergelijke opeenvolging van gestoorde transacties kan uiteindelijk leiden 
tot ernstige cognitieve en gedragsstoornissen bij kinderen.

Anderzijds, wanneer probleemsituaties tussen ouders en kinderen steeds op een 
adequate wijze worden opgelost en kinderen van hun ouders warmte en steun ontvan-
gen in moeilijke situaties, dan blijken deze kinderen later een grote weerbaarheid en 
stevigheid (hardiness) te bezitten. Men spreekt dan van protectieve kenmerken waar-
door deze kinderen zich zelfs onder zeer moeilijke levensomstandigheden psychisch 
goed overeind weten te houden. Deze levensloop georiënteerde benadering van adap-
tatie, ook wel ontwikkelingspathologie genoemd wint in de epidemiologie en preven-
tie snel terrein (Coyne & Downey, 1991; Rutter, Izard, & Read, 1986; De Wit, 1987).

De bekende epidemioloog Brown (1988) geeft hiervan een goed voorbeeld. Hij 
heeft al meer dan twee decennia onderzoek gedaan naar de relatie tussen stress en 
depressie bij Londense vrouwen uit de lagere sociaal-economische milieus. Op grond 
van meerdere studies beschrijven Brown en zijn collega’s het waarschijnlijke verloop 
tussen het overlijden van de moeder op jonge leeftijd en het ontstaan van depressie bij 
dochters op volwassen leeftijd (Harris, Brown, & Bifulco, 1987; Brown, 1988). Bij 
een aantal vrouwen leidde het overlijden van hun moeder tijdens de kinderjaren tot 
een langdurige periode van gebrek aan zorg, hetgeen bijdraagt aan de ontwikkeling 
van een negatief zelfbeeld. Het tekort aan zorg verhoogt weer de kans dat meisjes 
op zeer jonge leeftijd het huis verlaten, alsmede de kans op vroege en voorechtelijke 
zwangerschap en op een snel huwelijk met een persoon die niet in staat is een intieme 
relatie te ontwikkelen. Een dergelijk huwelijk houdt niet alleen minder kans op een 
intieme relatie in maar verhoogt ook de kans op nieuwe stressvolle gebeurtenissen en 
ernstige relatieproblemen.

De invloed van het vroeg overlijden van de moeder op een latere depressie als 
volwassen dochter loopt dus via een opeenvolgende cyclus van een tekort aan zorg, 
zeer vroege zwangerschap, een gedwongen huwelijk, en een slecht functionerende 
huwelijksrelatie. Het is dus de langdurige wisselwerking tussen een combinatie van 
risicofactoren die in deze levensloopvisie verantwoordelijk wordt geacht voor de ont-
wikkeling van een psychische stoornis en tot veelvuldige recidive. Voor de preventie 
is het daarom belangrijk zicht te krijgen op dit soort riskante ontwikkelingsprocessen 
zodat in een vroegtijdig stadium preventieve steun kan worden geboden.

Multifactoriële benadering
Het meeste onderzoek dat de laatste jaren gedaan is naar de relatie tussen stressoren 
en psychopathologie richt zich op de invloed die persoonlijkheidsvariabelen, coping 
en sociale steun op de verwerking van stresservaringen hebben. Een dergelijke mul-
tifactoriële benadering blijkt inderdaad te verklaren waarom bij sommigen wel en bij 
andere geen pathologische reacties ontstaan wanneer zij bijvoorbeeld geconfronteerd 
worden met een ernstig verlies. Stresserende omstandigheden blijken met name tot 
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een verhoogde kans op psychopathologie te leiden wanneer sprake is van een ver-
hoogde psychologische kwetsbaarheid en weinig sociale steun. Sociale steun blijkt 
daarbij zowel een bufferfunctie te vervullen, alsook directe invloed te hebben.

In het kader van het regionaal Depressie Preventie Project heeft Veltman (1991) dit 
onlangs uitgezocht voor depressie. Zij vergeleek twaalf theorieën over het ontstaan 
van depressie en ging vervolgens na inhoeverre voor de determinanten die in deze 
theorieën genoemd worden ook empirische steun bestaat. Wat betreft de invloed van 
het individuele adaptatievermogen (competentie) en van sociale steun blijkt dat de 
kans op depressie als reactie op verlieservaringen groter is bij personen met (Coyne & 
Downey, 1991; Veltman, 1991):
─ een lage zelfwaardering en weinig zelfvertrouwen;
─ een depressogene attributiestijl en cognitieve denkfouten (irrationele gedachten);
─ een sterke geneigdheid tot dogmatisch denken;
─ weinig cognitieve probleemoplossende vaardigheden;
─ sterke gevoelens van hulpeloosheid (externe controle) en een neiging tot passief 

reageren en 
ineffectief vermijdingsgedrag;

─ weinig sociale vaardigheden;
─ weinig sociale steun, met name niet van de partner of een intieme ander.
De studies van Brown onder Londense huisvrouwen geven hiervan een goede illustra-
tie. In zijn prospectieve studies onderzocht hij het effect van een combinatie van een 
aantal van de genoemde factoren. In de groep vrouwen met ernstige levensgebeurte-
nissen, weinig competentie en weinig sociale steun bleek binnen 2 jaar bij 63% van de 
vrouwen een depressie te ontstaan, terwijl dit in de belangrijkste contrastgroep slechts 
2% was (Brown, 1988).

Coyne & Downey (1991) hebben naar aanleiding van enkele studies de veronder-
stelling geopperd dat niet zozeer de positieve bijdragen van sociale steun een rol spe-
len, maar vooral negatieve kenmerken van de directe omgeving. Zo blijkt een huwe-
lijk met een partner met wie je niet kunt praten de kans op depressie zowel bij mannen 
als bij vrouwen aanzienlijk te verhogen. Dat zelfde geldt meer in het algemeen voor 
de kwaliteit van het huwelijk. Simpel gesteld: een slecht huwelijk verhoogt de kans 
op depressie. In deze lijn van redeneren past ook de bevinding dat expressed emotion, 
dus een kritische en vijandige houding van de familie, de kans op recidiviteit en her-
opnames bij chronisch psychiatrische patiënten aanzienlijk verhoogt.

Transgenerationele overdracht
De combinatie tussen een levensloop georiënteerde optiek van adaptatie en een trans-
actionele benadering biedt een uitstekend denkkader om de transgenerationele over-
dracht van psychische problemen en stoornissen te beschrijven. Studies rond uiteenlo-
pende thema’s wijzen op het belang van transgenerationele overdrachtsprocessen. Dat 
geldt onder meer voor seksueel misbruik (Finkelhor, 1986), ernstige relatieproblemen 
en echtscheiding (De Graaf, 1991; Schaap, Van Widenfelt, & Hosman, 1991), en in 
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het algemeen voor kinderen van ouders met psychiatrische problematiek (Dhondt, 
Van Doesum, & Zonneveld, 1988; Van Doesum, 1989; Drijver & Rikken, 1989).

Kinderen van ouders met psychiatrische stoornissen lopen een sterk verhoogd risi-
co zelf ook ernstige psychische problematiek en psychopathologische stoornissen te 
ontwikkelen. Zij vormen een van de belangrijkste risicogroepen waarop de ggz-pre-
ventie zich de komende jaren zal richten. De kans op transgenerationele overdracht 
blijkt groter naarmate deze kinderen minder sociale steun ontvangen van de andere 
ouder of van andere familieleden (Coyne & Downey, 1991).

Multisysteem benadering 
De betekenis van een multisysteem benadering is al eerder in deze bijdrage toegelicht. 
Hier beperk ik mij tot de conclusie uit onze preventiestudie, dat preventieprogram-
ma’s die zowel op individuele personen gericht zijn als op de omringende sociale 
systemen (bijvoorbeeld leerkrachten, ouders, het curriculum, de schoolorganisatie), 
meer preventieve effecten blijken op te leveren dan de puur op het individu gerichte 
programma’s (Bosma & Hosman, 1990).

Conclusies
Mensen en onze samenleving als geheel beschikken over een rijk vermogen aan adap-
tieve mechanismen die vaak een preventieve functie hebben. Desondanks blijken deze 
mechanismen op grote schaal te falen en vormt de psychische morbiditeit zowel in 
epidemiologisch als economisch opzicht een groot maatschappelijk probleem. Een 
probleem dat we niet alleen met psychotherapie kunnen opvangen. Het is daarom 
zaak dat getracht wordt preventieve adaptieve mechanismen in de samenleving zelf 
zoveel mogelijk te versterken of te herstellen. Daarvoor is het nodig effectieve pre-
ventieprogramma’s te ontwikkelen. De theoretische basis voor programma’s die op de 
lange duur de prevalentie van psychische stoornissen in de bevolking zouden moeten 
beïnvloeden dient gezocht te worden in een integrale, multifactoriële en multisysteem 
benadering. Dat is precies ook waarop het nieuwe gezondheidsbeleid is gebaseerd. 
Om interventies te kunnen ontwikkelen die op diverse niveaus in de samenleving 
adaptieve mechanismen versterken zullen we de komende jaren vooral moeten wer-
ken aan het integreren en het onderling relateren van de vele stukjes kennis en minit-
heorieën die we hiervoor al in de biologie, psychiatrie, psychologie en sociologie ter 
beschikking hebben*.
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AFSCHEID VAN EEN VERWACHT KIND: 
OVER DE VERWERKING VAN EEN 
ZWANGERSCHAPSVERLIES

M. Cuisinier & H. Janssen

Hoe mis je iets, of iemand, als er geen beeld, geen gezicht bij hoort, als 
je er niet over kunt vertellen, omdat er geen herinnering aan bestaat? 
Verdriet hebben is toch voor een belangrijk deel herinneringen hebben. 
Mijn herinneringen zijn herinneringen aan de voorstelling die ik van je 
had. Hoe jij zou zijn. Herinneringen aan een illusie.

(Van der Meer, 1988, p. 7)

Als gesproken wordt over adaptatie, in de zin van het vinden van een nieuw evenwicht 
na een verandering in levensomstandigheden, dan gaat het meestal om aanpassing aan 
een situatie van verlies: het verlies van een geliefd iemand of een gewaardeerd iets. 
Gewoonlijk betreft dit verlies een persoon of situatie waaraan de achterblijver gehecht 
was en die ook voor de buitenwereld een concrete betekenis had. Om het verlies kan 
dan worden gerouwd door herinneringen op te halen en door met anderen over het 
verlies te praten. Dit zijn belangrijke hulpmiddelen in de verwerking. Bij het verlies 
van een baby in de zwangerschap of rond de bevalling is sprake van een heel andere 
situatie.

De ouders moeten afscheid nemen van iemand die ze niet of nauwelijks concreet 
hebben gekend en aan wie ze (praktisch) geen herinneringen hebben, maar van wie ze 
zich wel van alles hadden voorgesteld (Borg en Lasker, 1981; Condon, 1986; Leon, 
1986b). Het beeld dat ze van hun baby hebben is een mengeling van fantasie en wer-
kelijkheid (Condon, 1986). Men moet dus in zekere zin afscheid nemen van een illu-
sie. Leon (1986b) typeert dit proces als “prospectieve rouw”, ter onderscheiding van 
de “retrospectieve rouw” in andere situaties: het opgeven van de verwachtingen en 
fantasieën over hoe iemand had kunnen zijn, tegenover het nemen van afscheid door 
terug te denken aan hoe iemand werkelijk was.

Omdat de aanstaande moeder de foetus vroeg in de zwangerschap nog niet als 
een apart wezen beleeft, verliest ze met de baby meer een deel van zichzelf dan een 
andere persoon (Leon, 1986a; Condon, 1986; Hall, Beresford, & Quinones, 1987). 
Men neemt aan, dat dit de verliesverwerking extra ingewikkeld maakt (Leon, 1986b).

Een ander punt is dat, anders dan bij andere typen verlies, de oorzaak vaak onbe-
kend blijft. Hierdoor ligt de weg open voor de ontwikkeling van een schuldgevoel 
over de dood van de baby, speciaal bij de moeder (Herz, 1984; Condon, 1986).
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Bovendien vindt het verlies plaats in een situatie waarin men extra kwetsbaar is, 
namelijk de zwangerschap. Deze wordt gekenmerkt door regressie: de gebruikelijke 
meer kritische, intellectuele wijze van reageren neemt af ten gunste van een meer 
primair, intuïtief reactiepatroon (Condon, 1986; Leon, 1986b). Dit kan bijvoorbeeld 
tot gevolg hebben dat gebeurtenissen selectief worden onthouden en geïnterpreteerd, 
meer in overeenstemming met de eigen wensen dan met de werkelijkheid.

Een probleem is ook, dat het verlies moeilijk bespreekbaar is. Voor de ouders is 
sprake van een werkelijk en ernstig gemis, maar voor de buitenwereld heeft de baby 
niet bestaan. Men ontmoedigt de ouders erover te praten, waardoor deze alleen staan 
in hun verdriet (Phipps, 1981; Hall et al., 1987).

Deze speciale kenmerken van een zwangerschapsverlies compliceren het verwer-
kingsproces en maken het zinvol apart bij dit proces stil te staan. In deze bijdrage 
bespreken we wat momenteel bekend is over de hechting aan de baby in de zwanger-
schap, het verwerkingsproces bij de ouders als de baby overlijdt en de factoren die de 
verwerking beïnvloeden. Vooraf geven we eerst enige achtergrondinformatie: over de 
definiëring van zwangerschapsverlies, de frequentie van voorkomen en de redenen 
waarom dit onderwerp lange tijd onderbedeeld is geweest in de aandacht. We zullen 
ons hierbij zoveel mogelijk baseren op de resultaten van onderzoek.

Achtergrondinformatie

Begripsomschrijving
Met de term zwangerschapsverlies vatten we hier alle situaties samen, waarin de baby 
tijdens de zwangerschap, bij de geboorte of binnen de eerste 28 dagen na de geboorte 
overlijdt. Het gaat dus zowel om miskramen, als om baby’s die dood worden geboren, 
als om pasgeborenen die al heel snel overlijden. In Nederland spreekt men van een 
miskraam als de vrucht voor de zestiende week van de zwangerschap sterft. Tot de 
twaalfde week is sprake van een vroege miskraam en van de twaalfde tot de zestiende 
week van een late miskraam (Kuijpers, 1991). In de buitenlandse literatuur wordt voor 
een miskraam vaak een grens van 20 en soms van 28 weken aangehouden. Komt een 
baby na die periode dood ter wereld, dan spreekt men van doodgeboorte. Ook deze 
term wordt dus niet eenduidig geïnterpreteerd (Keirse, 1989). Wordt een baby levend 
geboren, maar sterft deze binnen 7 dagen, dan spreekt men van vroege neonatale sterf-
te; overlijdt de baby na tussen de 7 en de 28 dagen te hebben geleefd, dan is sprake van 
late neonatale sterfte. Voor baby’s die overlijden in de periode van 28 weken zwan-
gerschap tot 7 dagen na de geboorte, wordt ook wel de term perinatale sterfte gebruikt 
(Kuijpers, 1991). Soms wordt deze term breder gehanteerd, namelijk voor de periode 
van 20 weken zwangerschap tot 28 dagen na de geboorte. Keirse (1989) wijst erop, 
dat de verschillen in afbakening de internationale vergelijking van de sterftecijfers op 
dit terrein bemoeilijken.
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Frequentie
Een zwangerschapsverlies komt veel voor. Geschat wordt dat 1 tot 4 op de 6 zwanger-
schappen onbedoeld mislopen (Oakley, McPherson, & Roberts, 1984/1985). Verre-
weg de meeste verliezen zijn miskramen. Het grootste deel hiervan vindt in het begin 
van de zwangerschap plaats, soms nog voor de vrouw wist dat ze zwanger was. In 
vergelijking met een miskraam zijn een doodgeboorte en het overlijden van een pas-
geborene veel zeldzamer. De cijfers die door verschillende auteurs voor doodgeboorte 
en neonatale sterfte worden gegeven liggen alle rond de 1% van de zwangerschappen 
(cf. Borg en Lasker, 1981; Pfeffer & Woollet, 1985; Keirse, 1989).

Weinig aandacht
Hoewel een zwangerschapsverlies veel mensen treft, is de betekenis ervan lang ver-
onachtzaamd (Leon, 1986b). Voor die late aandacht kunnen verschillende redenen 
worden aangegeven.

In de eerste plaats is ten onrechte lang gedacht dat een zwangerschapsverlies wei-
nig voorstelt (Stack, 1984; Kellner, Donnely & Gould, 1984), zeker als het om een 
miskraam gaat (Herz, 1984). Het werd beschouwd als een “non-event” of “non-death” 
(Bourne in Phipps, 1981; Lewis in Phipps, 1981). Andere auteurs benadrukken de 
maatschappelijke onverschilligheid er tegenover met termen als: “the quiet tragedy” 
(Kirkley-Best & Kellner, 1982), “the invisible loss” (Leon, 1986a) en “the forgotten 
grief” (Kirkley-Best & Kellner, 1982). Artsen en andere hulpverleners namen tegen-
over vrouwen van wie de zwangerschap misliep veelal een bagatelliserende, “kop-op” 
houding aan. Verschillende auteurs hebben erop gewezen, dat hierin waarschijnlijk 
ook meespeelt, dat een zwangerschapsverlies artsen het gevoel kan geven te hebben 
gefaald in hun belangrijkste taak: leven behouden. Een zwangerschapsverlies is dan 
een “medical misfortune” (Stierman, 1987), dat maar het best zo snel mogelijk kan 
worden vergeten.

Ten tweede kunnen veranderingen in de beleving van de zwangerschap, en daar-
mee ook van het mislopen daarvan, als vermoedelijke reden worden genoemd dat dit 
onderwerp pas vrij recent aandacht heeft gekregen. Toen het gemiddelde gezin nog 
veel kinderen telde en een groot deel van de bevolking in slechte sociaal-economische 
omstandigheden leefde, waren vrouwen soms opgelucht als hun zwangerschap in een 
miskraam eindigde (cf. Oakley et al. 1984/1985). In de moderne westerse maatschap-
pij met haar relatief hoge welvaartspeil en goede mogelijkheden tot anticonceptie, 
krijgen vrouwen minder kinderen dan vroeger; in Nederland ligt het gemiddelde mo-
menteel op 1,8 per gezin. Er wordt verondersteld dat elke zwangerschap op zichzelf 
hierdoor een grotere betekenis heeft dan voorheen (Phipps, 1981) en dat het mislopen 
van de zwangerschap in sterker mate als een trauma wordt beleefd (Oakley et al. 
1984/1985). Met de toegenomen mondigheid van patiënten en ontwikkelingen in de 
medische professie, waardoor de arts-patiënt relatie een meer open karakter heeft ge-
kregen, kunnen de emotionele aspecten van problemen nu ook beter dan vroeger naar 
voren komen.
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Hechting in de zwangerschap
Anders dan soms wordt gedacht, ontwikkelen ouders al vroeg in de zwangerschap 
een emotionele band met de baby (Kellner, Kirkley-Best, Chesborough, Donnely, & 
Green, 1981). De omschrijvingen van dit hechtingsproces variëren, maar vijf kenmer-
ken worden veelvuldig genoemd, namelijk: (1) een verlangen de baby te leren kennen 
en daarom op informatie over de baby uit zijn; (2) plezier beleven aan contact met 
de baby, bijvoorbeeld als men deze voelt bewegen; (3) pijn ervaren als men de baby 
verliest of eraan denkt dat men deze zou kunnen verliezen; (4) willen zorgen voor 
het welzijn van de baby en (5) de baby zo nodig ten koste van het eigen welbevinden 
willen beschermen (Condon, 1985).

Condon (1985) beschrijft hoe de eerste observaties omtrent het hechtingsproces in 
1944 werden gedaan door de psychoanalytica Deutsch. Latere onderzoekers hebben 
op twee manieren geprobeerd deze observaties te onderbouwen. In de eerste plaats 
heeft men het bestaan van een band afgeleid uit de rouwreacties die optreden als de 
baby in de zwangerschap overlijdt (Kennell, Slyter, & Klaus, 1970; Peppers & Knapp, 
1980). Gebleken is, dat rouwreacties niet alleen optreden na een vergevorderde zwan-
gerschap, maar ook na een miskraam (Peppers & Knapp, 1980). Ten tweede heeft men 
de ontwikkeling en de aard van de gehechtheid onderzocht, door er ouders-in-ver-
wachting in de drie trimesters van de zwangerschap vragen over te stellen. Zo kon 
Condon (1985) niet alleen bevestigen dat een begin van gehechtheid aan de baby 
reeds vroeg in de zwangerschap aanwezig is, maar ook, dat dit zowel bij de aanstaan-
de moeders als bij de vaders-in-spé het geval was. De moeders waren in gedachten 
meer met de baby bezig dan de vaders en lieten dat naar buiten toe ook explicieter 
blijken, maar er waren geen verschillen in de aard van de gedachten en gevoelens 
over de baby. Het gevoel van verbondenheid bleek aanwezig, los van het feit of men 
de zwangerschap zelf al dan niet positief beoordeelde en of men al dan niet tegen 
de bevalling en de zorg voor de baby opzag. Met het vorderen van de zwangerschap 
bleek de binding verder toe te nemen, vooral vanaf het voelen van de bewegingen van 
de baby in het tweede trimester.

In de loop van de zwangerschap verandert het cognitieve beeld dat de moeder 
van de baby heeft van “deel van zichzelf”, via “apart levend ding” naar “echt klein 
persoontje” (Lunley in Condon, 1986; Leifer in Condon, 1986). De meeste moeders 
zien hun kinderen reeds voor ze geboren zijn als “echte mensen” (Leon, 1990). Dit 
maakt begrijpelijk dat na een zwangerschapsverlies sterke gevoelens van gemis kun-
nen optreden.

Condon (1986) wijst erop, dat aan hechting ook altijd gevoelens van ambivalentie 
zijn verbonden (cf. Klass en Marwit, 1988-89) en dat deze het rouwproces, in geval 
van het overlijden van de baby, bemoeilijken. Deze ambivalentie kan bijvoorbeeld 
tot uitdrukking komen in positieve gevoelens over het krijgen van de baby, bij gelijk-
tijdige negatieve gevoelens over het verlies van de eigen onafhankelijkheid door de 
komst van de baby. De ambivalentie is vooral sterk aanwezig in het eerste, narcisti-
sche trimester van de zwangerschap, waarin de foetus nog als een deel van de vrouw 
zelf wordt beleefd (Stack, 1984).
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Verwerking van het verlies van de baby

Rouwproces
Zoals in het voorafgaande al ligt besloten, komt de verwerking van een zwanger-
schapsverlies in wezen neer op het doorlopen van een rouwproces. Rouw is een bijna 
universele reactie op een ernstig verlies (Brasted & Callahan, 1984; Keirse, 1990) en 
kan zich op affectief, fysiologisch en gedragsmatig vlak uiten. Het rouwproces moet 
worden doorlopen om zo afstand te kunnen nemen van de overledene of het verlorene 
en weer te kunnen investeren in andere mensen of nieuwe activiteiten (cf. Worden, 
1988; Keirse, 1990).

Freud (1917/1957) beschreef hoe rouw een aantal symptomen gemeenschappelijk 
heeft met depressie, maar, anders dan depressie, geen pathologische conditie is: het 
is een normale reactie op een verlies. Als belangrijk verschil tussen beide noemde 
hij de daling in zelfwaardering en de zelfblamering, aanwezig bij de depressie, maar 
afwezig bij rouw. Een afname van de zelfwaardering en schuldgevoelens komen na 
een zwangerschapsverlies echter wel zo vaak voor, dat ze hier als een onderdeel van 
het normale rouwproces kunnen worden beschouwd.

Mensen rouwen ieder op hun eigen wijze, maar daarnaast kan er een zeker patroon 
in het rouwproces worden onderkend. Dit patroon bestaat uit een aantal fasen of com-
ponenten, die in meerdere of mindere mate in elk rouwproces herkenbaar zijn (voor 
een overzicht zie Brasted & Callahan, 1984). Een vaak gebruikte indeling is die van 
Bowlby en Parkes (in Brasted en Callahan, 1984). Zij onderscheiden vier fasen: (1) 
een fase van verdoofdheid en shock, waarin ongeloof overheerst; (2) een fase van ver-
zet tegen het verlies, pijn en een groot verlangen naar de overledene; (3) een fase van 
desorganisatie en wanhoop, waarin depressieve gevoelens en lichamelijke klachten 
kunnen voorkomen; en (4) een fase van reorganisatie, waarin men het dagelijks leven, 
maar nu zonder de overledene, weer opneemt. Meer actief geformuleerd heeft men 
na een verlies vier rouwtaken te volbrengen, namelijk: (1) aanvaarden dat het verlies 
werkelijk heeft plaatsgevonden; (2) ervaren van de pijn van het verlies; (3) zich aan-
passen aan een omgeving zonder de overledene en (4) emotionele energie terugtrek-
ken van de overledene en deze herinvesteren in nieuwe relaties (Worden, 1988).

De aangeduide rouwreacties treden, met een aantal verbijzonderingen, ook op in 
reactie op een zwangerschapsverlies, zoals uit verschillende onderzoekingen blijkt 
(Kennell et al., 1970; Peppers & Knapp, 1980; Kirkley-Best & Kellner, 1982; Forrest, 
Standish, & Baum, 1982; Laurell-Borulf, 1982; Nicol, Tompkins, Campbell, & Syme, 
1986; Dyregrov & Matthiesen, 1987; Graham, Thompson, Estrada, & Yonekure, 
1987; Stierman, 1987; Toedter, Lasker, & Alhadeff, 1988; Keirse, 1989; Cuisinier, 
Janssen, Timmers, & Hoogduin, 1990).

Gevoelens van geschoktheid en ongeloof als eerste reactie op het verlies komen 
veel voor. Voor sommige vrouwen komt het verlies dan ook heel plotseling: echt als 
een donderslag bij heldere hemel. Heel veel vrouwen ervaren tevens gevoelens van 
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verdoofdheid en leegheid. In het onderzoek dat we zelf hebben verricht, was leegheid 
het meest voorkomende gevoel. Vooral als men de baby niet heeft kunnen zien en 
geen enkel aandenken heeft, kan het verlies heel onwerkelijk zijn. “Ik geloofde niet 
dat het kind dood was”, vertelde een vrouw. “Ik dacht: het kind komt nog, want ik heb 
het immers niet gezien.” (Cuisinier & Janssen, 1991)

Als de eerste schok voorbij is en het verlies begint door te dringen, ervaart men 
vaak intense vlagen van emotionele pijn. Dit uit zich in huilbuien, boosheid over de 
gang van zaken, herbeleving van de gebeurtenissen rond de dood. Sommigen menen 
de baby nog te voelen of te horen. Dit kan heel ver gaan. Een vrouw in ons onderzoek 
vertelde dat ze haar overleden baby’s nachts had horen huilen, naar beneden was ge-
gaan en een flesje had klaargemaakt, totdat haar man haar kwam vragen wat ze toch 
aan het doen was. Ook angsten en nachtmerries komen nogal eens voor. Veel vrouwen 
ervaren heftige jaloezie ten opzichte van zwangere vrouwen of vrouwen die een ge-
zond kind hebben gekregen. Dit kan samengaan met een sterke neiging tot vermijding. 
Schuldgevoelens over de dood van de baby en minderwaardigheidsgevoelens worden 
niet door iedereen ervaren, maar treden toch wel zo vaak op dat je kunt zeggen dat het 
“erbij hoort” na een zwangerschapsverlies. De meeste vrouwen hebben tijdelijk last 
van somberheid en lusteloosheid. Soms gaat dit gepaard met stoornissen in de vitale 
functies, zoals moeite met inslapen, gebrek aan eetlust, tegenzin tegen vrijen. In ons 
onderzoek vertelden enkele vrouwen, dat er na het verlies momenten waren geweest 
waarin ze met de gedachte aan de dood hadden gespeeld. “Ik wilde naar het dode kind 
toe”, vertelde een van hen. “Dan moest mijn man maar bij het andere kindje blijven.” 
(Cuisinier en Janssen, 1991)

Bij de meesten keert na verloop van tijd de belangstelling voor andere mensen 
en zaken weer terug, ook al vergeet men de baby niet. Vooral op herinneringsdagen, 
zoals de dag van de bevalling, kunnen oude gevoelens weer bovenkomen. De vraag 
blijft open, hoe lang een rouwproces mag duren wil het nog normaal kunnen worden 
genoemd. Soms wordt een kortere periode als grens tussen normaal en abnormaal 
aangehouden, maar in de ervaring van velen is een periode van 1 tot 2 jaar niet onge-
woon (cf. Keirse, 1990).

Pathologische rouw
Hoewel er geen duidelijke criteria zijn om normale van abnormale rouw af te grenzen 
(Condon, 1986), wordt veelal van pathologie gesproken als bepaalde rouwreacties 
erg lang aanhouden, verwachte reacties uitblijven, rouwreacties overmatig zijn (zo-
als wanneer angst in een fobie ontaardt) of gemaskeerd optreden (bijvoorbeeld in de 
vorm van een lichamelijke klacht die men zelf niet aan het verlies relateert) (Wor-
den, 1988). De kans op pathologie lijkt na een zwangerschapsverlies relatief groot 
(Condon, 1986). De percentages pathologische rouwreacties die in onderzoek worden 
aangetroffen liggen doorgaans in de orde van 20 tot 30% (cf. Zeanah, 1989). Hoewel 
ze met enig voorbehoud moeten worden bezien, vanwege de onduidelijkheden in de 
begripsafbakening en het feit dat men de pathologie na een zwangerschapsverlies 
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lang niet altijd afzet tegen soortgelijke pathologie in andere omstandigheden, maken 
ze waarschijnlijk dat pathologische rouw na een zwangerschapsverlies nogal eens 
voorkomt.

Copingstrategieën
Beschrijvingen van het rouwproces geven aan wat ouders na een zwangerschapsver-
lies aan gevoelens en emoties ervaren, maar niet hoe ze die gevoelens en emoties 
verwerken, met andere woorden welke copingstrategieën ze gebruiken. Onderzoek 
hiernaar is, voor zover ons bekend, nog maar nauwelijks gedaan. Uit verhalen die we 
zelf van vrouwen over hun zwangerschapsverlies hebben gehoord, komt naar voren 
dat allerlei manieren worden gehanteerd: veel met het verlies bezig zijn door er met 
anderen over te praten of bij anderen uit te huilen, er in stilte over nadenken, er zo min 
mogelijk aan denken, proberen er zoveel mogelijk over te weten te komen, afleiding 
zoeken, en andere. Het viel op dat de behoefte aan informatie vaak groot is: men wil 
niet alleen weten wat er mis is gegaan, maar bijvoorbeeld ook hoe het verder zal gaan, 
of de gevoelens die men ervaart normaal zijn en hoe andere vrouwen met het verlies 
van hun baby omgaan. Veel vrouwen hebben een grote behoefte om met anderen over 
de overleden baby te praten. Zij merken dan nogal eens dat mensen niet weten hoe ze 
moeten reageren. Sommige vrouwen hadden dit tevoren aangevoeld en hadden zelf 
tegenover vrienden en kennissen aangegeven wat ze wel of niet wilden. Een voor-
beeld hiervan is de vrouw die aan bekenden een kaartje met foto van haar overleden 
baby stuurde met daarop de mededeling: “Wij stellen uw belangstelling, in welke 
vorm dan ook, zeer op prijs.” Ze vertelde later dat het haar erg had geholpen, dat ze 
zo actief met het afscheid van haar baby bezig had kunnen zijn en zelf had kunnen 
bepalen hoe ze het wilde hebben.

Feeley en Gottlieb (1988-89) hebben onderzocht of vrouwen na het verlies van 
hun baby andere copingstrategieën hanteren dan hun partners. Ze gebruikten hiervoor 
onder meer de Ways of Coping Checklist van Folkman en Lazarus (1985). Hoewel 
vrouwen na een zwangerschapsverlies intenser en/of langduriger lijken te rouwen dan 
mannen (Murray & Callan, 1988; Zeanah, 1989) en aan mannen nogal eens zakelijker 
reacties worden toegeschreven, vonden Feeley en Gottlieb meer overeenkomsten dan 
verschillen in coping.

Nogal wat strategieën bleken door beide seksen gehanteerd te worden, zoals: het 
te lijf gaan van de problemen die zich voordeden, afstand nemen van de gebeurte-
nissen, en andere. Er werd op drie punten verschil geconstateerd. Vrouwen bleken in 
gedachten meer met het verlies bezig te zijn dan mannen, vaker de steun van anderen 
te zoeken en meer te vluchten in vermijdingsgedrag, door bijvoorbeeld te gaan slapen 
of alcohol te drinken.

Er zijn nogal wat vrouwen die na een zwangerschapsverlies proberen snel opnieuw 
in verwachting te raken, mede omdat ze denken dat dit hen zal helpen bij de ver-
liesverwerking. Sommigen blijken zich ook daadwerkelijk wat beter te voelen als ze 
weer zwanger zijn (Peppers & Knapp, 1980), ondanks het feit dat een volgende zwan-



72

M. Cuisinier & H. Janssen

gerschap bijna altijd als extra moeilijk en spannend wordt beleefd (Laurell-Borulf, 
1982; Theut et al., 1989). Een gevaar van een erg snelle nieuwe zwangerschap is het 
“replacement-child”-idee: de gedachte dat een nieuwe baby het overleden kind zou 
kunnen vervangen, wat uiteraard onmogelijk is (Leon, 1986b). Om dit te voorkomen 
wordt doorgaans aangeraden eerst de tijd te nemen het verlies te verwerken alvorens 
opnieuw zwanger te raken.

Factoren die het rouwproces beïnvloeden
In verband met de hulpverlening aan ouders na een zwangerschapsverlies is de vraag 
relevant of er factoren aanwijsbaar zijn die het rouwproces belemmeren of juist bevor-
deren. Momenteel zijn veel factoren nog nauwelijks onderzocht (cf. Zeanah, 1989). 
Bovendien zijn factoren nog te weinig vanuit een theoretisch perspectief en in samen-
hang met elkaar bestudeerd om een duidelijk beeld te krijgen. Enkele bevindingen 
komen echter vrij consistent terug. Bij de bespreking hiervan houden we een on-
derscheid aan in (a) persoonsgebonden factoren (b) sociale situatiekenmerken en (c) 
kenmerken van het zwangerschapsverlies.

Persoonskenmerken
De gezondheidstoestand van de vrouw voor het zwangerschapsverlies lijkt van in-
vloed op de rouwverwerking. Een betere fysieke gezondheid voor het verlies gaat sa-
men met een betere verliesverwerking (Toedter et al., 1988). Meer psychopathologie 
voor het verlies geeft een relatief grote kans op problemen in de verliesverwerking 
(LaRoche et al., 1982; Toedter et al., 1988; eigen nog ongepubliceerd onderzoek). 
Vrouwen die in de zwangerschap een crisis hebben meegemaakt, zoals het overlijden 
van een van de ouders, hebben meer kans op een moeizaam rouwproces dan vrouwen 
die niet zo’n crisis hebben meegemaakt (Nicol et al., 1986; eigen onderzoek). Tussen 
demografische kenmerken en het rouwproces wordt weinig verband gevonden; op een 
enkel punt, met name leeftijd en gezinssamenstelling, worden soms wel verbanden 
gevonden, maar zijn de bevindingen niet consistent. De eventuele relaties tussen per-
soonlijkheidskenmerken en het rouwproces zijn nog praktisch niet onderzocht.

Sociale situatiekenmerken
Zowel de ervaren kwaliteit van de partnerrelatie, als de ervaren beschikbaarheid van 
sociale steun blijken van veel belang voor de rouwverwerking. Naarmate de kwaliteit 
van de relatie met de partner als minder goed wordt ervaren, verloopt de verliesver-
werking moeizamer (Forrest et al., 1982; Laurell- Borulf, 1982; LaRoche et al., 1984; 
Nicol et al., 1986; Toedter et al., 1988; eigen onderzoek). Naarmate de sociale onder-
steuning als minder goed wordt ervaren, is er eveneens meer kans op problemen in 
de verliesverwerking (Forrest et al., 1982; Nicol et al., 1986; Smith & Borgers, 1988; 
eigen onderzoek).



 73

afscheid van een verwacht kind:over de verwerking van een zwangerschapsverlies 

Verlieskenmerken
Je kunt je afvragen, of een miskraam anders wordt verwerkt dan een doodgeboorte, 
dus of de duur van de zwangerschap er iets toe doet. In sommige onderzoekingen werd 
geen effect van de duur van de zwangerschap gevonden (Peppers & Knapp, 1980; 
Lovell, 1983; Smith & Borgers, 1988), maar in andere wel (LaRoche et al., 1982; 
Dyregrov & Matthiesen, 1987; Toedter et al., 1988; Theut et al., 1989; Cuisinier et al., 
1990). Waar men een effect vindt, gaat dit steeds in dezelfde richting: meer of intenser 
rouwreacties naarmate de zwangerschap langer heeft geduurd. In ons eigen onderzoek 
kwamen vooral gevoelens van verzet sterker voor na een doodgeboorte dan na een 
miskraam. Lovell (1983) stelde vast dat het verlies beter werd verwerkt als het kind 
even had geleefd, dan wanneer dit niet het geval was (cf. Murray & Callan, 1988). 
Men vermoedt dat dit komt omdat de ouders van een kind dat even heeft geleefd een 
concreet beeld hebben om aan terug te denken. Men is er toenemend van overtuigd 
geraakt dat het rouwproces beter verloopt naarmate de realiteit van het verlies groter 
is. De realiteit wordt bevorderd als de ouders de baby kunnen zien en vasthouden, een 
uitvaart kunnen regelen, een concreet aandenken, zoals een foto, aan de baby kunnen 
bewaren en dergelijke. Versterking van de realiteit van het verlies lijkt het rouwproces 
te bevorderen (Kirkley-Best & Kellner, 1982; Lovell, 1983). Laurell-Borulf (1982) 
kon zo’n effect evenwel niet aantonen.

Doorgaans wordt aangenomen dat verdriet slijt met de tijd, maar tegen de ver-
wachting in kon dit in enkele onderzoekingen niet worden aangetoond (Nicol et al., 
1986; Smith & Borgers, 1988). Anderen rapporteren wel zo’n effect (Murray & Cal-
lan, 1988; eigen onderzoek). Verschillen in de opzet van de onderzoekingen kunnen 
dit wellicht verklaren.

Een belangrijke variabele in verband met het verlies is tenslotte ook de hulpverle-
ning. Verliep deze goed, dan denken ouders hier vaak met veel waardering aan terug. 
In de praktijk blijken ouders zich echter lang niet altijd voldoende gesteund te voelen 
door hulpverleners (Hohenbruck, Kleine, Kollée, & Robbroeckx, 1985; Cuisinier et 
al., 1990). Uit enkele onderzoekingen komt naar voren dat goede hulp de verwerking 
van het verlies kan bevorderen (LaRoche et al., 1982; Forrest et al., 1982; Murray & 
Callan, 1988), maar in enkele andere onderzoekingen werd zo’n effect niet gevonden 
(Laurell- Borulf, 1982; eigen vooronderzoek). Ook hier zou de verklaring voor het 
verschil in de verschillen in onderzoeksopzet kunnen liggen.

Tot slot
Hoewel het empirisch onderzoek naar de verwerking van een zwangerschapsverlies 
momenteel nog beperkt is en het meeste onderzoek nogal wat methodologische gebre-
ken vertoont (Kirkley- Best & Kellner, 1982; Toedter et al., 1988), geven de verschil-
lende onderzoekingen samen toch een indruk van een aantal hoofdzaken. Ze laten 
duidelijk zien dat een zwangerschapsverlies meestal een ernstig trauma is en dat niet 
alleen een doodgeboorte, maar ook een miskraam serieus genomen moet worden. 
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Hoewel er al enig inzicht bestaat in de factoren die het rouwproces belemmeren of 
bevorderen, is verder onderzoek naar de risicofactoren voor stoornissen in de verlies-
verwerking gewenst.

Als hierover meer bekend wordt, dan wordt het misschien mogelijk ouders die een 
verhoogd risico lopen op complicaties in de rouw vroegtijdig extra begeleiding te 
bieden, om zo de kans op een normaal verloop van het rouwproces zo groot mogelijk 
te maken.
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KINDEREN VAN GESCHEIDEN OUDERS: 
ADAPTATIE IN EEN TRANSGENERATIONEEL 
PERSPECTIEF

C. P. D. R. Schaap B. M. van Widenfelt, & C. M. H. Hosman

Zonder enige twijfel vormt echtscheiding van de ouders, met name indien deze ge-
paard gaat met chronische en manifeste conflicten, een belangrijke stressor voor de 
betrokken kinderen. Om te bestuderen of de adaptatie aan echtscheiding positief kan 
worden beïnvloed wordt op de Vakgroep Klinische Psychologie en Persoonlijkheids-
leer een onderzoek uitgevoerd naar het effect en de effectiviteit van een preventiepro-
gramma bij volwassen kinderen van gescheiden ouders.

In dit hoofdstuk wordt eerst de prevalentie van echtscheidings- en relatieproblema-
tiek beschreven en de gevolgen ervan voor betrokken partners en eventuele kinderen. 
Vervolgens worden factoren genoemd die de risico’s na echtscheiding beïnvloeden, 
waarna wordt aangegeven hoe de gevolgen positief kunnen worden beïnvloed door 
middel van preventieprogramma’s, onder andere via een overzicht van de risicofac-
toren. Daarna wordt het preventieprogramma beschreven. Wij eindigen met enkele 
vragen rond een aantal ethische problemen bij dergelijk preventie onderzoek.

Prevalentie en consequenties van relatieconflicten en echtscheiding
De kans op echtscheiding is in veel Westerse landen in de laatste decennia toege-
nomen tot ongeveer één op de drie huwelijken. Bij meer dan de helft hiervan zijn 
kinderen betrokken. Onderzoek in de Verenigde Staten voorspelt dat minimaal 40 tot 
50% van onlangs geboren kinderen de scheiding van hun ouders zullen hebben mee-
gemaakt voordat ze de leeftijd van zestien jaar hebben bereikt. Aangezien de meeste 
gescheiden mensen zullen hertrouwen, zullen deze kinderen de rest van hun jeugd 
doorbrengen in een zogenaamd samengesteld gezin. Omdat de scheidingsratio’s voor 
tweede huwelijken nog hoger zijn dan voor eerste huwelijken, zal ongeveer de helft 
van de kinderen van deze hertrouwde ouders ook nog eens een tweede scheiding on-
dervinden. Verder is het zo dat echtscheiding slechts een topje vormt van de ijsberg 
van relatieproblematiek. Onderzoek in Nederland en de VS geeft aan dat ongeveer de 
helft van alle gehuwden ontevreden is met hun relatie en wel eens aan scheiding denkt 
(Schaap, Van der Staak, Van Beek, & Hosman, 1991).

Huwelijksconflicten, en echtscheiding hebben belangrijke gevolgen voor het li-
chamelijke en geestelijke welzijn van de betrokkenen. Bij mensen die huwelijkspro-
blemen ondervinden en bij gescheiden mensen worden meer lichamelijke en seksuele 
klachten aangetroffen en is er een toegenomen risico voor depressie, angst en gevoe-
lens van onzekerheid. Ze hebben de neiging meer alcohol en medicijnen, in het bij-



78

C. P. D. R. Schaap B. M. van Widenfelt, & C. M. H. Hosman

zonder slaapmiddelen en kalmeringsmiddelen, te gebruiken en hebben daardoor een 
grotere kans op verslaving en daarmee samenhangende psychopathologie.

Personen waarvan het huwelijk door echtscheiding ontbonden is hebben, zo is in 
een reeks Amerikaanse studies aangetoond, een groter risico op psychiatrische ziektes 
en andere aandoeningen en ongelukken zoals: alcoholisme, levercirrose, tuberculose, 
longkanker, suïcide, doodslag en verkeersongelukken. Ze hebben in het algemeen ho-
gere ziekte- en sterfteratio’s (Bloom, 1978). Ook een reeks in Nederland uitgevoerde 
studies geven aan dat gescheiden personen hogere risico’s lopen op allerlei problemen 
en op afhankelijkheid van professionele hulp. Voor gescheiden mannen en vrouwen 
is bijvoorbeeld het risico op suïcide vijf maal hoger dan voor getrouwde mannen en 
vrouwen. Gescheiden personen hebben meer lichamelijke klachten en zoeken vaker 
hulp in de eerste en tweede lijn van de gezondheidszorg. In 1987 hadden de regio-
nale instituten voor ambulante geestelijke gezondheidszorg (RIAGG) in Nederland 
driemaal zoveel aanmeldingen van mensen die gescheiden waren dan van mensen 
die getrouwd of ongetrouwd waren. Ook bij de Consultatiebureaus voor Alcohol en 
Drugs (CAD), blijkt 30% van de cliëntèle gescheiden. Gescheiden personen hebben 
niet alleen vaker een drankprobleem, ze doen ook vaker dan niet-gescheiden pro-
bleemcliënten een beroep op professionele hulp (Feldman, Grodman, & Behrman, 
1983; Kerkhof, 1985; Raat, 1987).

Het is vaak niet duidelijk of scheiding een oorzaak of gevolg is van deze proble-
men. In dit opzicht lijkt er een sekseverschil te zijn. Voor vrouwen in het bijzon-
der kunnen huwelijksproblemen voorafgaand aan scheiding ernstige psychologische 
klachten veroorzaken. In tegenstelling daarmee hebben mannen een hoger risico voor 
psychische klachten en psychiatrische ziekten na de scheiding. Het heeft er veel weg 
van dat het traditionele huwelijk vaak vooral de behoeften van de man vervult. Men 
zou kunnen stellen dat mannen meer baat vinden bij een huwelijk en er meer tevre-
den over zijn dan vrouwen. Vrouwen lopen eerder kans van het huwelijk schade te 
ondervinden. Deze stelling zou ook het sekseverschil bij tweede huwelijken kunnen 
verklaren. De meerderheid van de mannen hertrouwt na scheiding, vaak met een veel 
jongere vrouw, terwijl vrouwen de neiging hebben af te zien van gelegaliseerde ban-
den in postscheiding relaties (Bloom, 1978; Feldman et al. 1983; Markman, 1981).

Kinderen van gescheiden ouders
Hoe zit het met de kinderen die betrokken zijn bij echtscheidingen? Er bestaat weinig 
twijfel in de literatuur dat kinderen van gescheiden ouders een belangrijke risicogroep 
vormen. Dit blijkt uit drie longitudinale studies waarin de gevolgen voor de kinde-
ren goed gedocumenteerd zijn (Hetherington, Cox, & Cox, 1978; Kurdeck, Blisk, & 
Siesky, 1981; Wallerstein, 1989). Ook de resultaten van een recente “Delphi-studie” 
(Ernst, 1988) onder veertig Nederlandse experts ondersteunen deze conclusie.

Kinderen van gescheiden ouders lopen een bijzonder hoog risico op depressie, 
schoolproblemen, delinquentie en antisociaal gedrag, slaapstoornissen en identiteits-
problemen. Ook Mitchell (1983) komt recentelijk tot dezelfde conclusie op basis van 
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een studie van de achtergronden van kinderen in een psychiatrische inrichting. Verder 
vermelden Kulka en Weingarten (1979), in hun studie van zo’n duizend volwassenen, 
dat degenen die in hun jeugd een scheiding hebben meegemaakt, hun geestelijke ge-
zondheid als minder gunstig beoordelen dan vergelijkbare groepen die een dergelijke 
ervaring niet hebben meegemaakt.

Er worden meer kinderen van gescheiden ouders naar allerlei sociale en ggz-in-
stellingen verwezen voor hulp dan kinderen van niet-gescheiden ouders. Er bestaat 
echter onzekerheid over de precieze relatie tussen scheiding op zich en de daaruit 
voortvloeiende problemen die deze kinderen ondervinden. Er zijn bijvoorbeeld ook 
aanwijzingen dat kinderen van gescheiden ouders op de lange duur beter in staat zijn 
tot aanpassing dan kinderen van ongelukkige, conflictueuze huwelijken. Het is waar-
schijnlijk niet zozeer de scheiding op zich die de cruciale risicofactor is, maar de 
gezinsomstandigheden daaraan voorafgaande en volgend op de scheiding; kortom de 
kwaliteit van het leven rondom de scheiding bepaalt of kinderen ernstige psychische 
schade oplopen. Met name de confrontatie met chronische en manifeste echtelijke 
conflicten tussen de ouders voorafgaande maar ook nog na de scheiding blijken een 
schadelijke factor te zijn. Bovendien wordt het risico beïnvloed door de manier waar-
op de ouders scheiden en door de specifieke sociale gevolgen van de scheiding.

Beschikbaar onderzoek (samengevat door Bosma & Hosman, 1989) laat zien dat 
het ontstaan van ernstige problemen onder kinderen van de gescheiden ouders een 
gevolg is van de volgende factoren:
1. De manier waarop de ouders hun echtelijke conflicten aanpakken. Hoe opener en 

stormachtiger de conflicten zijn, hoe ernstiger de problemen die de kinderen zul-
len ondervinden na de scheiding .Wanneer chronische conflicten blijven bestaan 
tussen ouders na de scheiding, is dit op zich een belangrijk risico voor het onwel-
zijn van de kinderen.

2. De relatie met de ouders. Een voortzetting van de relatie tussen het kind en de 
weggaande ouder wordt van het hoogste belang beschouwd. Een plotselinge en 
blijvende verdwijning van één van de ouders kan een bijzonder traumatische er-
varing voor een kind vormen. Een problematische relatie tussen een kind en deze 
ouder belemmert ook het proces van adaptatie.

3. De stabiliteit van de omgeving. Hoe meer veranderingen in school, gezin, vrien-
den en levensomstandigheden voortvloeien uit de scheiding, hoe hoger de waar-
schijnlijkheid van ernstige problemen.

4. Vermindering van inkomen. Hoe groter de vermindering van inkomen is na de 
scheiding, hoe groter de waarschijnlijkheid van ernstige problemen voor de kinde-
ren.

5. Sociale ondersteuning van de omgeving. Gebrek aan sociale ondersteuning voor 
ouder en kind zal een negatieve invloed hebben op het proces van adaptatie na 
de scheiding. Naast steun van broers of zussen, of van volwassenen buiten het 
gezin, is in het algemeen de mate van zorg die het kind ontvangt na de scheiding 
van groot belang. Brown (1988) heeft aangetoond dat een tekort aan zorg na het 
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verlies van een van de ouders, predictief is voor de kans op depressie op volwassen 
leeftijd.

6. Informatie aan het kind omtrent de scheiding. Kinderen die te horen krijgen dat 
zij zelf de mede-oorzaak zijn van hun ouders scheiding, zullen problemen krijgen. 
In het algemeen vormt het verzuim om het kind voor te bereiden op de scheiding, 
gemotiveerd door pogingen om het kind te beschermen of door het taboe op schei-
ding, een ernstige belemmering voor het kind om zich aan de nieuwe situatie aan 
te passen.

7. Individuele karakteristieke eigenschappen. Individuele karakteristieken spelen 
ook een rol in het vaststellen van de consequenties van de scheiding. Wanneer het 
kind een lage dunk van zichzelf heeft en geen vaardigheden heeft in het oplossen 
en accepteren van problemen, zal het risico voor problemen hoger zijn.

Aan deze lijst kan een aantal andere factoren worden toegevoegd. Kurdek en Siesky 
(1980), bijvoorbeeld, hebben aangetoond dat de aanpassing van de kinderen aan 
scheiding soepeler verloopt als:

8. De kinderen de scheiding definiëren als een psychologisch uit elkaar groeien tus-
sen ouders.

9. Ze in staat waren hun problemen omtrent de scheiding te delen met lotgenoten.
10. Ze een positief beeld hadden van allebei hun ouders.
11. Ze het gevoel hadden dat ze, juist door de scheiding, nieuwe vaardigheden en 

verantwoordelijkheden hadden verworven.
Aldus hoeven echtelijke conflicten en scheiding niet noodzakelijkerwijze geassoci-
eerd te worden met zeer ernstige negatieve gevolgen. Als men scheiding beschouwt 
als een levenscrisis, hangen zulke gevolgen als groei en herstel van normaal functi-
oneren af van de aanwezigheid of afwezigheid van risicofactoren en beschermende 
factoren (zoals sociale steun).

Als de crisis van de scheiding wordt opgelost, zouden ook positieve veranderingen 
voor zowel ex-echtgenoten en kinderen het gevolg kunnen zijn. Het zou zelfs kunnen 
blijken een positieve oplossing te zijn voor een uiterst destructieve manier van gezins-
functioneren: scheiding als een vorm van effectieve adaptatie.

Secundaire preventie van relatieproblematiek
De voorgaande analyse laat diverse nadelige gevolgen zien voor kinderen die een 
dergelijke stressvolle levensgebeurtenis meemaken. Wanneer kinderen een scheiding 
meemaken, is het dus zaak risicofactoren zoveel mogelijk te reduceren en protectieve 
factoren zo veel mogelijk te versterken. Met het oog hierop worden in ons land meer-
dere preventie programma’s uitgevoerd zoals:
1. begeleidend groepswerk voor kinderen van gescheiden ouders;
2. de verspreiding van voorlichtingsmateriaal en het geven van echtscheidingscur-

sussen waarin informatie gegeven wordt over gezonde wijzen van scheiden;
3. echtscheidingsbureaus voor ouders.
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Uit een recente overzichtspublikatie (Bosma & Hosman, 1989) blijkt dat deze pro-
gramma’s inderdaad tot preventieve effecten kunnen leiden.

In het onderzoeksproject dat momenteel in onze vakgroep wordt uitgevoerd is een 
andere preventieve insteek gekozen, namelijk de ontwikkeling van een preventief 
programma dat gericht is op het verminderen van het ontstaan van ernstige echtschei-
dings- en relatieproblematiek. Wij richten ons daarbij specifiek op hoog-risicogroe-
pen. Voorlopig op volwassenen die als kind een echtscheiding hebben meegemaakt 
en nu ook zelf weer een hogere kans lopen op ernstige relatieproblemen. In de toe-
komst willen we een variant hiervan ontwikkelen voor volwassen kinderen die een 
psychisch gestoorde ouder hebben gehad.

Risicofactoren
Wat weten we over de risicofactoren voor ernstige relatieproblematiek? Een inter-
ventieprogramma zou juist op deze risicofactoren moeten aangrijpen. Een analyse 
van de literatuur (Schaap et al., 1991) heeft een aantal factoren opgeleverd die dui-
delijk in verband staan met het ontstaan van ernstige relatieproblemen: tekort schie-
tende communicatievaardigheden, slechte conflicthantering en probleemoplossings-
vaardigheden, onrealistische ideeën over relaties, lage seksuele bevrediging, gebrek 
aan intimiteit en lage relatie-doeltreffendheid. Deze factoren verschaffen een goede 
fundering voor programma-ontwikkeling aangezien ze gemakkelijk vertaalbaar zijn 
in interventie. Hiermee zijn echter niet alle risicofactoren voor de ontwikkeling van 
ernstige relatieproblemen gegeven. Zo kunnen traumatische en zwaar belastende er-
varingen tijdens de kinderjaren ook op volwassen leeftijd nog grote invloed hebben 
op de ontwikkeling van relaties met de partner. Kennelijk zijn andere variabelen dan 
scheiding van ouders tijdens de kinderjaren belangrijk.

Voor een deel kunnen deze ervaringen een negatieve uitwerking hebben op de late-
re relatievorming. Door blootgesteld te zijn aan slechte relationele vaardigheden van 
ouders, kan het zijn dat volwassen kinderen: (a) ineffectieve gedragsvaardigheden 
hebben geleerd voor het aanpakken van intimiteit en conflict in heteroseksuele rela-
ties, en (b) lage verwachtingen hebben van het succes van het huwelijk en een liberale 
houding tegenover het beëindigen van een problematisch huwelijk. Naast aandacht 
voor de overige genoemde risicofactoren wordt in ons programma apart ruimte gege-
ven om stil te staan bij de indringende ervaringen die deze volwassenen vaak als kind 
hebben meegemaakt via de conflicten van hun ouders.

Preventie van relatie- en echtscheidingsproblematiek
In de Nederlandse gezondheidszorg concentreren preventieprogramma’s zich slechts 
zijdelings op relatieproblematiek en echtscheiding. Wel bestaat er een traditie van 
preventieprogramma’s voor echtparen aangeboden door de kerken (Derksen & Stra-
ver, 1977; Pieper, 1988; Schaap et al., 1991). Deze programma’s worden gekenmerkt 
door een nadruk op de godsdienstige waarde van de huwelijksplechtigheid zelf voor 
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het echtpaar; ze brengen geen vaardigheden bij. Hoewel ze mogelijk de verbintenis 
van het echtpaar versterken, zijn ze ontoereikend in het aanleren van vaardigheden om 
met de onvermijdelijke echtelijke problemen om te gaan waarmee het geconfronteerd 
zal worden. Zulke programma’s zijn ook beperkt wat betreft het aantal echtparen dat 
bereikt wordt, aangezien de meeste jonge echtparen in Nederland vandaag de dag 
weinig interesse hebben in georganiseerde godsdienst.

Het succes van een programma hangt af van de vraag hoe goed de met huwelijks-
problematiek en echtscheiding geassocieerde risicofactoren geïdentificeerd zijn met 
en hoe goed een programma deze risicofactoren kan behandelen. Het programma dat 
wij hanteren is gebaseerd op een Amerikaans programma (Markman, Blumberg, & 
Stanley, 1989). Het vertaalt deze risicofactoren in een praktisch preventie programma. 
De doeltreffendheid ervan is aangetoond. Het programma is gebaseerd op bijna twin-
tig jaren van onderzoek bij echtparen. De voornaamste bron van het programma is A 
couple’s guide tot communication (Gottman, Notarius, Gonso, & Markman, 1976) 
welke door Dr. Cliff Notarius aangeboden werd in een training format aan de Katho-
lieke Universiteit van Amerika in Washington, D. C. als onderdeel van een practicum 
voor studenten in de klinische psychologie. Het werd door Dr. Howard Markman 
ontwikkeld tot een preventieprogramma voor echtparen zonder relatieproblematiek 
genaamd PREP, (Prevention and Relationship Enhancement Program, Markman, et 
al., 1989). PREP is geëvalueerd in een longitudinale studie door Markman en zijn 
collega’s (Markman, 1981; Markman, Duncan, Storaasli, & Howes, 1987; Markman, 
Floyd, Stanley, & Storaasli, 1988). Er werden positieve effecten gerapporteerd bij 1, 
3 en 5 jaar follow-up metingen. Bij 1 en 3 jaar follow-up, hadden echtparen uit de 
interventiegroep hogere niveaus van relatiesatisfactie, minder ernstige problemen en 
minder negatieve communicatie dan echtparen uit de controlegroep. Bij follow-up 
na 5 jaar hadden echtparen uit de interventiegroep een lager echtscheidingscijfer dan 
echtparen uit de controlegroep (8% tegenover 19%).

We hebben ons programma gebaseerd op deze programma’s, waarbij we aanpas-
singen en toevoegingen hebben gemaakt relevant voor de Nederlandse cultuur en 
voor kinderen van gescheiden ouders. Het nieuwe van het Nederlandse programma is 
dat het zich concentreert op de overdracht van echtelijke spanningen van de ene gene-
ratie op de andere. Een aangepaste versie van het PREP programma wordt momenteel 
ook geëvalueerd in een vergelijkbaar format door het Aartsbisdom van Beieren in 
Duitsland voor echtparen die in het huwelijk treden.

Het Partner Relatie Project: een preventie programma voor volwassen kinderen 
van gescheiden ouders
Het programma dat we momenteel evalueren is samengesteld uit kritische operatio-
nele factoren geassocieerd met echtelijke aanpassing en echtscheiding. De zes zittin-
gen in het programma bestaan steeds uit twee delen. De eerste helft is hoofdzakelijk 
gericht op vaardigheden waarbij de echtparen voorzien worden van de beginselen 
van communicatie, van vaardigheden om problemen op te lossen en van manieren 
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om effectief met negatieve emoties en conflict om te gaan. De tweede helft van het 
programma is meer ervaringsgericht.

In de eerste zitting wordt een communicatiemodel gepresenteerd en aan de echtpa-
ren wordt een verscheidenheid van communicatievaardigheden bijgebracht; de groot-
ste aandacht wordt gegeven aan luisteren en het geven van feedback.

De tweede zitting focust op het uitdrukken van negatieve gevoelens en het aan-
pakken van conflicten. Twee dimensies in conflicthantering worden onderscheiden: 
eigenbelang en zorg voor de relatie (Schaap, Buunk, & Kerkstra, 1988). Op basis 
van deze aspecten presenteren we vijf karakteristieke stijlen van het aanpakken van 
conflicten (Buunk, Schaap, & Prevoo, 1990): doordrukken-agressie, vermijding, 
compromis, sussen en probleemoplossen. Echtparen worden geholpen om hun eigen 
stijl van conflictaanpak te ontdekken en worden geholpen bij het ontwikkelen van de 
voorwaarden voor effectieve toepassing van de geleerde communicatievaardigheden.

De derde zitting introduceert een effectieve strategie voor probleemoplossen in 6 
stappen: (1) het probleem bespreken, (2) het brainstormen, (3) het formuleren van de 
voors en tegens van alternatieve oplossingen, (4) de beste oplossing kiezen, (5) een 
specifiek plan maken om de oplossing uit te voeren, en (6) het plan evalueren.

In deze zitting beginnen echtparen ook een gesprek over onderliggende behoeften 
en wensen die in de weg kunnen staan van effectieve communicatie en probleemop-
lossen, zoals: intimiteit en afstand, macht en controle, liefde en respect, zich onaan-
trekkelijk voelen, persoonlijke groei en emancipatie en geslachtsrollen. Deze thema’s 
zullen voortdurend worden besproken in de tweede helft van het programma, in het 
bijzonder wat betreft de invloeden van vroegere ervaringen op het heden. Echtparen 
vinden het misschien soms moeilijk om hun nieuwe vaardigheden te gebruiken, voor-
al wanneer ze te doen hebben met een thema dat negatieve emoties en onbevredigde 
behoeften oproept.

De tweede helft van het programma verschaft zo voortdurende stimulatie en gele-
genheid voor echtparen om de vaardigheden van de eerste drie zittingen in praktijk te 
brengen. Daarnaast wordt de echtparen verder inzicht geboden in gezins- en culturele 
invloeden op hun relatie en hoe deze hun interacties beïnvloeden.

In het bijzonder in de vierde zitting worden echtparen aangemoedigd de invloed 
van het ouderlijk gezin op hun huidige relatie te onderzoeken met behulp van een 
genogram (McGoldrick & Gerson, 1985). De nadruk ligt hierbij op de manier waarop 
de communicatie en de wijze van conflicthantering werd ervaren in iemands ouderlijk 
gezin, met inbegrip van de uitdrukking van negatieve emoties.

In de vijfde zitting worden de echtparen met mythen geconfronteerd die in onze 
cultuur leven met betrekking tot relaties, zoals: meningsverschillen zijn destructief in 
een relatie, of van je partner houden betekent dat je niet geïrriteerd kan raken door 
hem of haar. Een verband wordt benadrukt tussen verwachtingen en hoe echtparen 
hun behoeften uitdrukken. Echtparen delen met elkaar hun verwachtingen voor hun 
relatie door de communicatieregels te gebruiken die in de eerste helft van het pro-
gramma zijn geleerd.



84

C. P. D. R. Schaap B. M. van Widenfelt, & C. M. H. Hosman

De zesde en laatste zitting is verdeeld in twee delen. Het eerste deel betreft sensuele 
en seksuele intimiteit. Culturele mythen over mannelijke en vrouwelijke seksuali-
teit worden gepresenteerd en oefeningen voor het verhogen van intimiteit worden 
geïntroduceerd. Tot slot werken echtparen met hun trainers om die onderdelen van 
het programma op te sporen die het meest op hen van toepassing zijn en waaraan ze 
moeten blijven werken. Echtparen zullen bij het verlaten van het programma akkoord 
gaan met een aantal grondregels voor hun relatie en deze op papier vastleggen in een 
contract.

Slot
Het hierboven beschreven preventieprogramma wordt op dit moment geëvalueerd. 
We zullen hier niet ingaan op de eerste resultaten of op de ervaringen van de betrok-
ken paren. We willen echter eindigen met het stellen van twee belangrijke vragen die 
zich opdringen bij het uitvoeren van een preventie-programma.

Wat is het effect van een risico-bevolking op de hoogte stellen dat ze een verhoog-
de kans hebben op echtscheidings- en relatieproblematiek? Wat zijn de mogelijke ne-
gatieve gevolgen van tussen beide komen in een relatie die goed functioneert, waarin 
partners niet melden dissatisfactie of problemen te ervaren? We hopen elders uitge-
breid op beide vragen in te gaan en bevredigende antwoorden te vinden.
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PSYCHOTHERAPIE EN LEVENSBEDREIGENDE ZIEKTEN

M. A. van Kalmthout

Het is niet vanzelfsprekend psychotherapie toe te passen bij mensen met levensbe-
dreigende ziekten als kanker en Aids. In de ogen van velen gaat het hier immers 
om primair somatisch-medische problematiek en niet om psychopathologische pro-
blemen, zodat niet duidelijk is waarom deze patiënten een beroep zouden moeten 
doen op psychotherapeutische hulp. Toegegeven zij dat dit in vroeger tijden anders 
was, toen het voor ons vanzelfsprekende onderscheid tussen medici, psychologen en 
religieuze leidsmannen eenvoudig niet bestond. Zo was de sjamaan in alle tijden en 
culturen een religieus geïnspireerde genezer die bedreven was in psychologische be-
invloedingsmethoden en aan wie het onderscheid tussen somatische en psychische 
ziekten vreemd was.

Door de opkomst van de psychosomatische geneeskunde en recentere varianten 
daarop, zoals de behavioral medicine, de gezondheidspsychologie en de psycho-
neuroimmunologie, heeft het eeuwenoude inzicht van de onverbrekelijke samenhang 
van lichaam en geest in onze tijd opnieuw de aandacht van de wetenschap gekregen. 
Een gevolg hiervan is dat de vraag naar de mogelijkheid van psychologische beïn-
vloeding van lichamelijke ziekten weer actueel is geworden. Voor de psychotherapie 
impliceert dit een confrontatie met de vraag wat haar grenzen en mogelijkheden zijn, 
welke doelstellingen voor haar passend zijn en welke haar grenzen ver te buiten gaan 
(Van Kalmthout, 1991a).

Een andere reden waarom levensbedreigende ziekten zich mogen verheugen in de 
belangstelling van psychologen is wellicht dat zich hier een potentieel omvangrijk ar-
beidsterrein lijkt aan te dienen waar zij met name hun kennis op het gebied van stress, 
coping en adaptatie kunnen toepassen en inzetten. In die benadering gaat het niet zo 
zeer om het genezen van de ziekte maar, veel bescheidener, om te leren ermee om te 
gaan (coping) en zich er aan aan te passen (adaptatie).

Doelstellingen van psychotherapie bij levensbedreigende ziekten
Als psychotherapeut heb ik enige ervaring opgedaan met kankerpatiënten in verschil-
lende stadia van hun ziekte. Met Aids-patiënten heb ik geen ervaring. Ik denk wel dat 
de problematiek van deze groepen patiënten wezenlijk dezelfde is.

Aan het krijgen van een levensbedreigende ziekte zijn allerlei aspecten te onder-
scheiden waar psychotherapeuten zich op kunnen richten. De angst voor het dreigende 
einde is evenwel de kern van de problematiek van patiënten met een levensbedreigen-
de ziekte. Het is mij duidelijk geworden dat psychologen juist hier met lege handen 
staan omdat de thematiek van sterven en dood in hun opleiding geen aandacht krijgt, 
ja zelfs eerder een taboe is: ze hoort niet thuis in de psychologie, zo wordt gezegd, 
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maar eerder in de pastorale theologie en de geestelijke verzorging. Ik kom verderop 
terug op dit punt.

De crisis die vaak het gevolg is van het krijgen van een levensbedreigende ziekte 
kan bij sommige mensen aanleiding zijn tot een intensieve psychotherapie waarin in 
korte tijd grotere veranderingen bij iemand optreden dan in vele jaren of soms het hele 
leven daarvoor. Ik heb dit soort therapieën als zeer betekenisvol ervaren, evenals de 
betreffende patiënten zelf.

Ik heb minder goede ervaringen met de therapieën van mensen die op de psycho-
therapeut afkomen als laatste strohalm voor genezing van hun ziekte, omdat je als the-
rapeut op deze wijze in de rol van de magische wonderdokter wordt geplaatst, zoals 
dat ook gebeurt met allerlei alternatieve genezers, die overigens deze rol niet zelden 
met graagte op zich nemen. Een dergelijke verwachting houdt de patiënt mijns inziens 
af van de kern van de problematiek en in zulke gevallen probeer ik steeds duidelijk uit 
te leggen wat wèl en niet van mij verwacht kan worden. Overigens laat ik daarbij niet 
na er op te wijzen dat ook ik het heel goed denkbaar acht dat een goede psychische 
gezondheid een factor van betekenis kan zijn in het lichamelijke genezingsproces.

Uit de literatuur over psychotherapie bij kankerpatiënten blijkt dat alle vormen van 
psychotherapie thans op dit gebied in stelling worden gebracht en dat hetzelfde nu in 
snel tempo bij Aids gebeurt: symptoomgerichte therapieën als gedragstherapie en hy-
pnose (bijvoorbeeld voor pijnbestrijding), persoonsgerichte therapieën als psychoana-
lyse en experiëntiële psychotherapie en ook de verschillende werkvormen, als kinder- 
en jeugdpsychotherapie, relatie- en gezinstherapie en groepstherapie. Groepstherapie 
blijkt met name een veel gebruikte vorm van psychotherapie te zijn op dit gebied, 
hetgeen niet verwonderlijk is als we bedenken dat sociaal isolement een van de ern-
stigste bedreigingen is voor mensen met een levensbedreigende ziekte.

Als persoonsgerichte psychotherapeut probeer ik steeds om niet een bepaald aspect 
van de problematiek te isoleren, maar mij open te stellen voor de persoon als geheel 
en in principe geen enkele dimensie daarvan uit de weg te gaan. Hoe ver en hoe diep 
wij daarin kunnen en willen gaan wordt bepaald door de noden, mogelijkheden en 
doelstellingen van de cliënt èn, niet op de laatste plaats, door de persoonlijke beper-
kingen en capaciteiten van de therapeut. Ik heb elders mijn kijk op deze benadering 
van levensbedreigende ziekten beschreven (Van Kalmthout, 1991b) en wil mij in deze 
voordracht vooral concentreren op de essentie van de problematiek van mensen met 
levensbedreigende ziekten, namelijk de angst voor de dood.

De dood
Ik zei hierboven al dat met betrekking tot deze essentie psychotherapeuten vaak met 
lege handen staan. Het lijkt mij daarom van groot belang dat psychotherapeuten die 
werken met mensen met levensbedreigende ziekten zich grondig en onbevangen ver-
diepen in de problematiek van sterven en dood. De Amerikaanse psycholoog Lawren-
ce LeShan, pionier op het gebied van psychotherapie met kankerpatiënten, heeft erop 
gewezen dat als het over de dood gaat we weinig hoeven te verwachten van de hand-
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boeken van de psychiatrie en de psychologie. In de niet-wetenschappelijke literatuur 
daarentegen zijn door de grootste geesten uit de geschiedenis van de mensheid diep-
zinnige uitspraken over dit onderwerp gedaan en volgens hem is het onze plicht daar 
kennis van te nemen. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan: waar immers te beginnen 
bij een dergelijke hoeveelheid? Hieronder volgen enkele illustratieve citaten die mij 
persoonlijk erg aanspreken.

Een beroemd en vaak in dit verband geciteerd voorbeeld is Tolstoj’s De dood van 
Iwan Iljitsj (1886/1978). De hoofdpersoon in deze korte roman, Iwan Iljitsj, wordt 
op het hoogtepunt van zijn maatschappelijke carrière geconfronteerd met een levens-
bedreigende ziekte en ziet zijn eigen dood naderen. Hij kan dit echter onmogelijk 
geloven (Tolstoj, 1886/1978, pp. 59-60):

Iwan Iljitsj zag dat hij ging sterven, en was in voortdurende wanhoop. In het 
diepst van zijn ziel wist Iwan Iljitsj dat hij moest sterven, doch hij wende zich 
alleen niet aan die gedachte: hij begreep het gewoon niet, hij kon het absoluut 
niet begrijpen. Het voorbeeld van syllogisme, dat hij uit de logica van Kiese-
wetter geleerd had: Kai is een mens, mensen zijn sterfelijk, dus is Kai sterfelijk, 
had hem zijn hele leven lang slechts juist geschenen ten opzichte van Kai, maar 
helemaal niet van hemzelf. Kai was een mens, een mens in het algemeen, dat 
was volkomen juist; maar hij was geen Kai en geen mens in het algemeen, hij 
was altijd een wezen dat volkomen apart stond van alle andere; ( ... ) Zeker, Kai 
is sterfelijk, en het is heel normaal dat hij doodgaat – maar ik, Wanja, Iwan 
Iljitsj, met al mijn gevoelens, gedachten – dat is heel wat anders. Het kan niet, 
dat ik zou behoren te sterven. Dat zou al te verschrikkelijk zijn.

Waarom kunnen mensen niet in alle rust en vrede dood gaan, zoals een blad dat in 
de herfst rustig van de boom naar de aarde dwarrelt en aldus opgenomen wordt in de 
grote levenscyclus? Over dat vraagstuk hebben heel wat wijzen en geleerden zich 
gebogen. Een mij aansprekende analyse ervan is gegeven in Ernest Beckers beroemde 
boek De ontkenning van de dood (1976) Zijn analyse is geïnspireerd door het werk 
van Kierkegaard, Freud en vooral door dat van Otto Rank. De angst voor de dood is 
overal en bij iedereen aanwezig, zo is het altijd geweest en zal het altijd blijven. Daar-
om, aldus Becker, is de angst voor de dood een bij uitstek universeel verschijnsel. Ze 
ligt ook aan de wortel van alle psychopathologische fenomenen en kan dus met recht 
omschreven worden als een universele psychopathologie. De angst voor de dood kan 
begrepen worden vanuit wat hij noemt: de existentiële paradox. Daarmee bedoelt hij 
het volgende:

Dit is de paradox: hij (de mens) staat buiten de natuur en maakt er toch hopeloos 
deel van uit; hij is een dualistisch wezen dat verkeert temidden van de sterren en 
toch huist in een lichaam met hartslag en ademtocht, een lichaam dat eens dat 
van een vis was en dit nog steeds door zijn kieuwsporen laat zien. Zijn lichaam 
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is een omhulsel van vleselijke materie dat hem in velerlei opzicht vreemd 
is – het meest vreemd en het meest weerzinwekkend doordat het pijn kan lijden 
en bloeden en doordat het zal vergaan en sterven. De mens is letterlijk in tweeën 
gespleten: hij heeft een besef van zijn eigen stralende bijzonderheid doordat hij 
majesteitelijk uitrijst boven de natuur, en toch zakt hij een meter of zo terug in 
de aarde teneinde blind en stom weg te rotten en voor altijd te verdwijnen. Het is 
een verschrikkelijk dilemma. (Becker, 1976, p.62)

Het aloude ideaal om de werkelijkheid onder ogen te zien zoals die is, stelt hoge en 
wellicht te hoge eisen als het gaat om onze eigen dood. Hulpverleners doen er goed 
aan zich dit te realiseren bij hun omgang met ernstig zieke patiënten en het nodige 
respect op te brengen voor gezonde vormen van ontkenning.

De dichter-schrijver Yvo Pannekoek, overlever van het concentratiekamp Dachau, 
beschrijft 40 jaar na dato in zijn Memoires van Yvo Pannekoek (1982) een imposante 
vorm van wat wij tegenwoordig coping zouden noemen:

Het is mij in een latere fase wel eens opgevallen dat ik eigenlijk voor de SS-ers 
een onbegrijpelijke figuur was, omdat ik zorgeloos mijn eigen stijl handhaafde 
en mij zelden of nooit duidelijk heb aangepast als dit te vermijden was. 
Eén van de oorzaken hiervan was een grote onverschilligheid voor de persoonlij-
ke afloop. Ik beschouwde mezelf als ten dode opgeschreven en iedere dag die ik 
bleef leven als een verrassend geschenk. Ik was wel nieuwsgierig naar de afloop, 
maar er dus niet persoonlijk bij betrokken. De drang (zoals bij veel lotgenoten) 
er in ieder geval levend af te komen, was mij dus even vreemd als de bij anderen 
bestaande wanhoop dit nooit tot een goed einde te zullen brengen. (pp. 133-134)

Of zoals een kankerpatiënt, die drie jaar geleden te horen kreeg dat hij nog een jaar te 
leven had, tegen mij zei: “Ik leef op bonus. Het is allemaal extra. En als ik niet ziek 
was geworden had ik dit allemaal niet meegemaakt.” Dat laatste wordt door Panne-
koek beschreven als het positief KZ-syndroom, dat zoveel wil zeggen als dat hij het 
alles bij elkaar een leerzame ervaring vond die voor hem weinig nadelen had, alleen 
maar voordelen. Eén daarvan is dat hij niet meer bang is voor het lijden en de dood. 
Het lijkt erop dat als de dood en alle daarbij horende verschrikkingen heel dichtbij 
komen en iemand het vervolgens toch overleeft, hij weet wat het is en er nooit meer 
bang voor zal zijn.

Zou de daadwerkelijke confrontatie met de dood ons dan uiteindelijk toch verder 
helpen dan de ontkenning ervan? Die indruk wordt bevestigd door onderzoek naar 
zogeheten bijna-dood-ervaringen.
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Bijna-dood-ervaringen
Twee uur voor zijn dood maakt de al eerder genoemde Iwan Iljitsj iets zeer bijzonders 
mee waardoor zijn angst voor de dood in één klap verdwenen was. Zich realiserende 
dat zijn leven niet goed was geweest kon hij niet door het zwarte gat kruipen waarin 
hij steeds meer geduwd werd. Hierin begon verandering te komen toen hij, voor het 
eerst, echt contact kreeg met zijn zoon:

Op datzelfde ogenblik schoot Iwan Iljitsj door het gat heen, hij zag licht, en er 
openbaarde zich aan hem dat zijn leven niet geweest was zoals het moest, maar 
dat het nog hersteld kon worden. Hij vroeg zich af: “Wat is dat « het » ?” en 
werd stil, luisterde. (...) En plotseling werd het hem duidelijk dat datgene wat 
hem gekweld had en niet uit hem weg wilde, nu ineens uit hem kwam, van twee 
kanten, van tien kanten, van alle kanten. Hij had medelijden met hen, hij moest 
iets doen opdat het niet zo pijnlijk voor hen was – hen verlossen van dat lijden. 
“Wat goed en wat eenvoudig,” dacht hij. “En de pijn? Waar is die? Nu, waar ben 
je, pijn?” 
Hij lette op. 
”Ja, daar is hij. Nu, laat hem er zijn voor mijn part.” 
”En de dood, waar is die?” 
Hij zocht zijn gewone vroegere angst voor de dood en vond hem niet. Waar was 
hij? Wat voor dood? Er was geen angst, omdat er geen dood was. 
In plaats van dood was er licht. (Tolstoj, 1886/1987, pp. 94-95)

De hier beschreven ervaring van Iwan Iljitsj lijkt op wat wij tegenwoordig een bij-
na-dood-ervaring (BDE) noemen. Kenmerkend voor dergelijke ervaringen is onder-
meer dat ze plaats vinden bij mensen die klinisch dood zijn (bijvoorbeeld door een 
hartstilstand), dat er op zo’n moment in een flits een terugblik plaats vindt over het 
hele leven, dat mensen door een tunnel gaan aan het einde waarvan licht is en dat 
ze moeite hebben om naar het leven en hun lichaam (mensen ervaren zichzelf vaak 
buiten hun lichaam) terug te keren. In onze context is interessant dat uit onderzoek 
gebleken is dat mensen met een BDE opmerkelijke persoonlijkheidsveranderingen 
hebben ondergaan, waarvan de meest consistente is dat zij niet meer bang zijn voor de 
dood (Van Daale, 1991). De vraag is hoe dit te interpreteren.

Een mogelijke interpretatie is de volgende. Becker heeft duidelijk gemaakt dat het 
voor ons mensen normaal gesproken onmogelijk is om de werkelijkheid van de dood 
in al zijn afschrikwekkende èn opwindende dimensies op ons af te laten komen. Wij 
zouden erdoor verpletterd worden. Vandaar dat wij ons ertegen pantseren door allerlei 
afweermechanismen, illusies, rituelen e.d. Onze karakterstructuur, ook wel “ego” of 
“zelf” geheten, is daar het resultaat van. Ze kan ook omschreven worden als het eind-
produkt van onze conditionering. De BDE kan nu opgevat worden als een ervaring 
waarbij deze karakterstructuur of ego even wegvalt en er een unieke beleving is van 
direct contact met de werkelijkheid, of zoals de mystici zeggen, van eenwording met 
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al wat is. Dit brengt universeel een gevoel van harmonie met zich mee, iets wat som-
mige mensen, enkele uren voor hun dood ervaren. In deze eenwording met al wat is 
valt de angst voor de dood op natuurlijke wijze weg. Deze ervaring is gemeenschap-
pelijk met zogeheten piekervaringen zoals beschreven door Maslow en met mystieke 
ervaringen waarvan door de eeuwen heen melding is gemaakt.

Dromen
Soms dromen wij dat wij dood gaan, om het leven worden gebracht of omkomen. De 
betekenis van zo’n droom mag nooit in algemene zin geïnterpreteerd worden omdat 
ze altijd de hoogst individuele uitdrukking is van deze unieke persoon. Niettemin 
heeft het doodgaan in een droom soms, zoals Jung heeft duidelijk gemaakt, de bete-
kenis van: het sterven van het oude “ik” en het geboren worden van het nieuwe. Dat 
lijkt het geval te zijn in de volgende droom die een van mijn cliënten met een levens-
bedreigende vorm van kanker mij vertelde:

Ik ben samen met een vrouw. Tussen ons is een grote betrokkenheid. We horen 
bij elkaar. We zijn samen de gevangenen van een groep en wij zijn ter dood ver-
oordeeld. De groep wordt geregeerd door een keiharde regelgeving, waarin de 
waarde van de menselijke persoonlijkheid totaal niet mee speelt. Gevoel en lief-
de komen in de regels niet voor. Het is een soort maffia-achtige groep. De leden 
van de groep doen niet vijandig tegen ons. Uit “humane” overwegingen zullen 
ze ons dood schieten op een moment dat wij dat niet verwachten. Met de vrouw 
zwerf ik over een groot gazon en ik beweeg mij zo dat ik haar steeds afdek. Ben 
steeds tussen haar en de groep zodat zij haar niet raken kunnen. En er gebeurt 
niets. Dan gaan wij weer terug naar een groot gebouw met een statige stenen 
trap, waarop een rode loper ligt. Groepsleden van die bedreigende groep staan 
buiten links van mij. Ik laat de vrouw weer voorgaan op de trap en volg haar. Uit 
mijn ooghoek zie ik hoe een kleine donkere man zich vrij maakt uit de groep en 
half op mij richt. Dan ervaar ik een geweldige explosie in mijn hoofd en stort 
neer op de trap. Ik denk: ”dat is het dan”. Ik weet dat ik dood ben en niets meer 
kan bewegen. Alles is voorbij, de groep is tevreden, er gaat geen dreiging meer 
van uit en de vrouw is veilig in het huis. Met een rotgevoel word ik wakker.

Deze droom heeft veel weg van een mystieke ervaring in die zin dat de dromer het 
sterven van zijn ego ervaart en de geboorte van een nieuwe mens, of liever gezegd: 
Het oude ik sterft en zijn diepste kern, gesymboliseerd in de vrouw die veilig in het 
kasteel zit, komt volop tot leven.

De oude dag
Ofschoon het oude gezegde media vita in morte sumus (midden in het leven staan 
wij in de dood) een diepe waarheid bevat, is het toch zo dat bij het ouder worden de 
dood zijn schaduw tastbaarder en onontkoombaarder vooruitwerpt. In zekere zin is 



 93

psychotherapie en levensbedreigende ziekten

het onvermijdelijke sterven dan al begonnen. Niet alleen nemen de lichamelijke en 
geestelijke krachten af, ook de taken die het leven vaak hun zin en betekenis gaven 
zoals werk en ouderschap gaan wegvallen. Daar komt bij dat vaak goede vrienden, 
familieleden, partner en soms zelfs kinderen zijn overleden. De confrontatie met het 
onvermijdelijke einde die altijd aanwezig is, wordt op de oude dag wel zeer tastbaar. 
Dit stelt bijzondere eisen aan mensen die vaak te hoog gegrepen zijn. Naarmate de 
dood nadert lijkt het begrip “coping” minder betekenis te krijgen, behalve dan als ver-
zamelnaam voor al die activiteiten die erop gericht zijn deze levensfase zo dragelijk 
mogelijk te maken. Steeds meer lijken zich immers de vragen op te dringen die Iwan 
Iljitsj zich pas op zijn sterfbed stelde: wat was mijn leven eigenlijk, wat was de zin 
ervan, moet ik nog iets afmaken wat is blijven liggen en zelfs de aloude vraag die in 
al de voorafgaande is opgesloten: wie ben ik eigenlijk?

Erik Erikson, een van de ontwerpers van de levenslooppsychologie, publiceerde op 
84-jarige leeftijd een boek met de fraaie titel: Vital Involvement in Old Age (Erikson, 
Erikson, & Kivnick, 1986). Daarin komt de vraag aan de orde wat in de laatste le-
vensfase onze opdracht is. Volgens Erikson is onze taak dan de integratie van eerdere 
levensfasen, zodat wijsheid en niet wanhoop de oude dag domineert. Duidelijk wordt 
daardoor dat ons geluk op de oude dag in belangrijke mate afhangt van hoe ons leven 
geweest is of, in termen van Erikson, of wij in elk van de levensfasen de ons gestelde 
taken goed vervuld hebben. Er is nog een andere opdracht die wij in die fase te ver-
vullen hebben en deze wordt door Erikson aangeduid met de term involved disinvol-
vement, waarmee zoveel bedoeld wordt als het loslaten van het vertrouwde ego en het 
ontdekken van een “all-human and existential identity” (Erikson et al., 1986, p. 53).

De vraag wat onze opdracht is in onze laatste levensfase lijkt mij verwant met 
de vraag wat onze taak is als vaststaat dat wij gaan sterven. De al eerder genoemde 
Amerikaanse psycholoog LeShan heeft zich bezig gehouden met de vraag wat psy-
chotherapeuten die werken met kankerpatiënten nog kunnen doen als hun patiënten 
gaan sterven. Hij is van mening dat voor psychotherapeuten hier een belangrijke taak 
is weggelegd. Allereerst: te voorkomen dat het stervensproces tot een verdoofde en 
depressieve toestand wordt. Dit impliceert volgens hem: “...a full moving into the last 
task each of us will face, tot die as well, as completely, as unafraid as possible. To 
know and warmly accept who we are before we die.” (LeShan, 1989, p. 157)

De tweede doelstelling die hij noemt is zoveel mogelijk mensen te helpen een 
transcendente dood te bereiken. Deze tweede doelstelling zal voor de meesten van 
ons niet gemakkelijk voor te stellen zijn, vervreemd als wij zelf veelal zijn van enig 
religieus besef met betrekking tot onze laatste opgave.

Als derde doelstelling noemt hij het helpen van het gezin en de familie om het 
sterven voor hen met zo weinig angst als mogelijk is te laten verlopen.

Mij dunkt dat dit geen geringe doelstellingen zijn en er is geen reden om er al te 
gemakkelijk over te doen. Ik twijfel er echter ook niet aan dat het de moeite waard is 
als therapeut dit avontuur aan te gaan. Ik volsta verder met te verwijzen naar het boek 
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van LeShan dat de hoopvolle titel draagt Cancer as a turning point. In dat boek wordt 
het een en ander op een heel concrete wijze uitgewerkt.

Discussie
Wat hebben de oude dag, dromen, bijna-dood-ervaringen, het overleven van een con-
centratiekamp, mystiek en sterven en dood met elkaar te maken en hebben ze enige 
relevantie voor de problematiek van mensen met levensbedreigende ziekten? Ik heb 
deze uiteenlopende onderwerpen in dit kader bij elkaar gebracht omdat ze allemaal, 
net als het krijgen van een levensbedreigende ziekte, een directe bedreiging vormen 
voor ons ego, of in meer alledaagse taal: wij zijn er wellicht het volgende ogenblik 
niet meer bij. Net als Iwan Iljitsj kunnen wij dat niet geloven, laat staan aanvaarden. 
Daarvoor hebben wij het te hoog in de bol. Om weer met Becker te spreken: wij 
denken dat wij onsterfelijke goden zijn en vergeten maar liever ons worm-zijn. Hoe 
feitelijk en onvermijdelijk onze eigen dood ook is, op een of andere manier is het met 
ons zo ver gekomen dat wij niet meer in staat zijn om even goed te sterven als wij in 
staat zijn om te leven.

Als voorbeeld van hoe het ook zou kunnen, herinner ik mij in dit verband de beel-
den uit een film waar een Indianen-opperhoofd besluit dat zijn tijd gekomen is en in 
vol ornaat vertrekt naar een nabijgelegen heuvel om te sterven. Hij gaat daar rustig 
liggen, maar een regenbui komt ertussen. Hij zegt tegen zijn huisgenoten die hem 
vergezellen: “Let’s go down and have a good meal.”

Deze zelfde lichtvoetige omgang met de dood vond ik terug bij een hedendaagse 
Vlaamse auteur. Hij schrijft:

Als ik doodga dan ga ik dood. Het hele manneke, (...). Het is dan gedaan met dit 
viske. Het ligt dan ergens op het strand te stinken en daarna te verdrogen. Of het 
ligt gepaneerd te bakken in spetterende boter in een koekepan. Maar de zee blijft 
de zee. De zee die groter is dan de zee, groter dan een hemel vol sterren. (De 
Roeck, 1990, pp. 56-57)

Waarom ben ik bang om dood te gaan? Omdat ik er niet meer bij zal zijn. Dat lijkt 
onverdragelijk. Voor weinigen lijkt het weggelegd om in alle rust afscheid te nemen 
van zichzelf, zoals ons Indianen- opperhoofd. Wij hebben daar niet naar geleefd. En 
is het niet zo dat je sterft zoals je leeft? Met andere woorden of je goed kunt sterven 
kan wel eens afhangen van hoe je hebt geleefd. Op een of andere manier moet dit iets 
van doen hebben met contact maken met het grotere geheel. Ik neem aan dat LeShan 
dat bedoelt met het sterven van een transcendente dood. De al eerder geciteerde Bru-
no-Paul De Roeck formuleert dit als volgt:

Mijn aparte identiteit houdt op. Er is het Geheel. 
Is dit doodgaan? 
Of is het leven over je grenzen heen? (De Roeck, 1990, p. 57)
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Van mensen die gaan sterven wordt gezegd dat zij enkele uren voor hun dood in een 
toestand van rust en harmonie (kunnen) komen, zoals ondermeer beschreven door 
Tolstoj in De dood van Iwan Iljitsj (1886/1978). Zouden wij hier al kunnen spreken 
van het doodgaan van de aparte identiteit en het opgaan in het grotere geheel? Als dat 
zo is dan wordt het doodgaan, paradoxaal genoeg, iets wat in dit leven kan plaats vin-
den: ondermeer bij mystieke ervaringen, bijna-dood-ervaringen en andere bijzondere 
situaties of mentale toestanden. Het ik sterft en daardoor hebben wij contact met het 
geheel.

Hebben mensen die met een levensbedreigende ziekte kampen iets aan deze be-
spiegelingen? Niet bij voorbaat. Misschien dat deze hen en hun eventuele hulpver-
leners meer gevoelig maken voor andere dimensies van het leven en de dood dan de 
oppervlakkige buitenkant waar wij zo vertrouwd mee zijn. Een welkom bij-effect 
daarvan zou dan kunnen zijn dat het proces van sterven en doodgaan niet die afschrik-
wekkende kwelling wordt die de meesten van ons vrezen.
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GEZONDHEIDSPSYCHOLOGIE IN DE EERSTELIJN

J. J. L. Derksen

Eerstelijnspsychologie
Elf jaar geleden, begin september 1980, vond in de vakgroep klinische psychologie 
een stafvergadering plaats over de klinisch psychologische hulpverlening in de eerste-
lijnsgezondheidszorg. Op dat moment nam het aantal psychologen dat zich vestigde 
in de eerstelijn snel toe. Een van de standpunten die in de vergadering naar voren 
werd gebracht, vertoonde enige overlap met de toenmalige visie van de overheid 
met betrekking tot de werkzaamheden van klinisch psychologen in de eerstelijn. De 
kern van dit standpunt was dat de toenemende psychische en sociale problemen niet 
primair met behandeling, maar vooral met preventieve interventies moesten worden 
tegemoet getreden. Voor de psycholoog, voorzover die al in de eerstelijn werkzaam 
moest zijn, was vooral een consultatieve rol weggelegd gericht op het versterken van 
de andere eerstelijnswerkers. Daartegenin werd het standpunt ingebracht dat psycho-
logische hulp toegankelijk moest zijn voor alle lagen van de bevolking en dat hetgeen 
de klinisch psycholoog te bieden heeft (psychodiagnostiek, behandeling, crisisinter-
ventie, preventie, consultatie en onderzoek) door deze psycholoog zelf bereikbaar kan 
worden gemaakt door zijn hulp aan te bieden in de directe woon- en werkomgeving 
van mensen, laagdrempelig, direct bereikbaar, zonder wachtlijsten en in nauwe sa-
menwerking met andere eerstelijnswerkers waaronder de huisarts.

Sindsdien heeft de eerstelijnspsychologie zich razendsnel ontwikkeld. De meest 
systematische indruk krijgen we hiervan uit een onderzoek naar de activiteiten van de 
eerstelijnspsychologen. In 1988 werd er door het NIVEL in opdracht van het ministe-
rie van WVC een enquête verricht onder 773 psychologen die in Nederland inmiddels 
in de eerstelijn werkten. De volgende gegevens bieden een inzicht in de praktische 
kanten van het psychologisch werk in de eerstelijn (Van Rooij & Verhaak, 1989).

Wat betreft de psychologen
─ 52% is vrouw.
─ Gemiddelde leeftijd is 42 jaar, de helft is tussen de 26 en de 40 jaar oud.
─ 64% voltooide zijn of haar studie na 1975, meestal aan een vakgroep klinische 

psychologie.
─ 71% was van mening dat hun opleiding een redelijk of goede basis was voor het 

werk in de eerstelijn.
─ Vanaf 1970 begonnen psychologen te werken in de eerste lijn. Allereerst betrof 

dit collegae die al een baan hadden, maar een combinatie maakten met zelf-



98

J. J. L. Derksen

standige vestiging. Vanaf 1976 en vooral vanaf 1980 begonnen meer en meer 
psychologen rechtstreeks te werken in de eerstelijn.

─ Gemiddeld 4,3 jaar na het beëindigen van de studie begon men te praktiseren in 
de eerstelijn.

─ 14% werkte full-time in de eerstelijn, meestal had men twee betrekkingen.
─ Betaling werd als een probleem gezien.

Over het werk
─ Praktisch alle respondenten (96%) verrichtten psychotherapie. Dit nam 57% van 

hun werk in beslag. Diagnostiek en advisering waren ook belangrijke activitei-
ten.

─ Individuele psychotherapie kwam het meest voor, gevolgd door gezinstherapie.
─ Gedragstherapie werd het meest frequent toegepast, gevolgd door client-centered 

therapie, systeemtherapie en psychoanalytische psychotherapie.
─ Een eclectische benadering kenmerkte de attitude van de eerstelijnspsycholoog. 

85% behandelde cliënten vanuit het perspectief van drie of meer verschillende 
psychotherapeutische referentiekaders.

─ De behandeling was kortdurend: de mediaan van het aantal zittingen bedroeg 15.
─ 69% hield spreekuur aan huis.
─ 24% had een regio-afbakening gemaakt.
─ 90% had geen wachtlijst en werkte snel.
─ Het gemiddeld aantal cliënten dat men gelijktijdig in behandeling had was 17.
─ De meest voorkomende consultatierelatie was die met de huisarts.

Over de cliënten
─ 60% van de cliënten was vrouw.
─ De meeste cliënten waren tussen de 20 en de 40 jaar oud.
─ De klachten die het vaakst werden genoemd zijn: angstklachten en fobieën, de-

pressies, psychosomatische klachten, interpersoonlijke en huwelijksproblemen.

De praktijk van de eerstelijnspsychologie
De klinisch psycholoog vult een lacune op die er jarenlang bestond in de eerstelijn 
(Derksen, 1987). De medische, paramedische en de sociaal-maatschappelijke zorg 
waren beschikbaar in dit eerste echelon, maar voor de zorg op het vlak van het psychi-
sche was geen aparte discipline aanwezig. Met name de huisartsen constateerden dit 
tekort en zij verkozen toenemend samen te werken met een klinisch psycholoog die, 
net als zij, een kleinschalige praktijk uitoefent. De attitude van een eerstelijnswerker 
draagt bij tot de wijze van praktijkvoering: geen wachtlijsten, gericht op verandering, 
adviserend, gezondheid bevorderend, goedkoop, generalistisch, kortdurend, snel, 
persoonlijk, nadruk op eigen verantwoordelijkheid en evaluatief. Door de ontwik-
kelingen binnen de psychodiagnostiek en de psychotherapie werd het voor klinisch 
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psychologen mogelijk aan deze vereisten binnen de eerstelijn tegemoet te komen. Met 
name de ontwikkeling van een groot aantal gemakkelijk toepasbare en voor kortdu-
rende hulp geschikte behandelingstechnieken heeft het pad geëffend voor een doel-
treffende behandeling van problemen waarvoor mensen tegenwoordig hulp vragen.

De verschuiving in de gezondheidszorg in Nederland in de richting van de eerste-
lijn zet zich nog steeds voort. Een voorbeeld zijn de RIAGG’s, deze hebben de laat-
ste jaren toenemend contact opgenomen met eerstelijnswerkers en leggen veel meer 
accent op samenwerking dan voorheen. In talrijke medische subdisciplines wordt de 
thuiszorg gepropageerd. Onlangs zei een medisch directeur van een van de grootste 
psychiatrische centra in Nederland dat ze in de toekomst een stap in de richting van de 
primary care zouden gaan zetten. Het wordt nog eens overvol in de eerstelijn.

Een van de argumenten van de overheid voor deze verschuiving is de besparing van 
kosten door vroegtijdige opsporing, kortdurende behandeling en opname-besparende 
interventies. Dat klinkt allemaal wel aardig, maar de werkelijkheid is complexer en 
als we het hebben over de psychologische hulp in de eerstelijn is de kwaliteitsver-
hoging van de zorg die op deze manier kan worden bereikt minstens zo belangrijk. 
Het zou zelfs wel eens zo kunnen zijn dat door toedoen van de eerstelijnspsycholoog 
meer cliënten worden opgenomen in psychotherapeutische klinieken dan voorheen 
het geval was. Vroeger zou men langer blijven lopen met klachten. Tevens worden 
soms cliënten met een depressie met vitale trekken door de psycholoog teruggestuurd 
naar hun huisarts voor antidepressieve medicatie. Het veel gehoorde argument van 
besparing van kosten door reductie van medicatie ligt derhalve ingewikkelder dan het 
op het eerste oog lijkt.

Het merendeel van de mensen die contact opnemen met de eerstelijnspsycholoog 
doet dit voor de eerste keer van hun leven. Doorgaans hebben ze ook pas korte tijd 
klachten. Ongeveer 60% van deze mensen zit in de leeftijdsklasse tussen 20 en 40 jaar. 
Zij komen met problemen die zich goed laten samenvatten onder de volgende om-
schrijvingen (Derksen, 1990). De volgorde representeert de volgorde van voorkomen:
1. problemen die te maken hebben met angst en stress;
2. interpersoonlijke – huwelijks – problemen;
3. problemen in relatie tot de stemming;
4. psychosomatische problemen;
5. problemen met betrekking tot gewoontegedrag;
6. educatieve- en beroepsproblemen of -beslissingen;
7. psychische aanpassing aan fysiek lijden of andere belangrijke levensgebeurtenis-

sen.
Hetgeen geldt voor lichamelijke klachten gaat ook op voor psychische problemen. In 
veel gevallen is behandeling zinvol, bepaalde categorieën klachten verdwijnen van-
zelf, bij bepaalde typen personen gaan de moeilijkheden vanzelf weer over, bij weer 
andere categorieën klachten en persoonstypen helpt interventie weinig, niets of maakt 
het slechter. In ieder geval komen nu veel mensen voor hulp bij de eerstelijnspsycho-
loog die vroeger geen hulp kregen en zich schikten in hun problemen. Dit laatste past 
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minder bij de mentaliteit van deze tijd. Men daagt zichzelf uit en wordt uitgedaagd 
zoveel mogelijk te halen uit eigen mogelijkheden op het vlak van gedrag en beleven. 
De samenleving stelt toenemend eisen aan menselijk gedrag en dat maakt proble-
men in dit gedrag zichtbaarder dan voorheen wellicht het geval was. Jonge mensen 
wonen sneller en langer zelfstandig, zonder dat ze een vaste relatie hebben. Ze doen 
werk waarvoor ze in gezin en opleiding onvoldoende konden worden voorbereid. Hun 
draagkracht wordt in sociaal opzicht voortdurend op de proef gesteld. Hulp en bege-
leiding hierbij liggen in deze tijd meer voor de hand dan vroeger. Veel psychologische 
interventieprocedures sluiten aan bij deze ontwikkelingen.

Leefstijl en adaptatie
De gezondheidspsychologische kant van het eerstelijnswerk wordt zichtbaar in het 
gegeven dat de klacht, waarvoor iemand zich in eerste instantie tot de psycholoog 
wendt, wordt bezien in de context van de leefstijl en adaptatie van betrokkene. Tijdens 
de eerste stap, de psychologische diagnostiek, worden de volgende gezondheidspsy-
chologische karakteristieken mede gediagnostiseerd:
─ hoeveel en hoe hard werkt de cliënt?
─ hoeveel en wat rookt, drinkt en eet hij of zij?
─ hoeveel beweegt en slaapt de cliënt?
─ hoe is het privéleven vormgegeven?
Bij veel cliënten die binnen de eerstelijnspsychologie hulp zoeken gaat het, zoals 
gezegd, om jonge mensen die enige tijd zelfstandig wonen, een werk- of studiesitu-
atie hebben opgepakt en bezig zijn met zichzelf in relationeel opzicht te ontdekken 
en ontwikkelen. Bij ruwweg de helft van de intakes hebben de klachten er toe geleid 
dat werk en/of studie zijn onderbroken. Een beleid in het geval van ziektewet of bij 
stagnatie in de studie is als volgt. Indien de cliënt:
─ niet depressief is met vitale trekken,
─ geen psychotische verschijnselen vertoont,
─ geen sterke slaapstoornissen heeft,
─ redelijk normaal eet en drinkt,
─ de somatoforme symptomen hem of haar niet constant in beslag nemen,
wordt hij of zij gestimuleerd de werksituatie of studie weer zo snel mogelijk, maar 
met een aangepaste tijdsinvestering, op te nemen. Er wordt, anders gezegd, in feite 
naar gestreefd de adaptatie weer zo snel mogelijk te normaliseren. Zodra dit gebeurt 
worden de problemen en conflicten die in deze adaptatie schuilgaan zichtbaar. Zodra 
bijvoorbeeld een magazijnbediende zijn werk weer oppakte, werd duidelijk dat hij 
in relatie tot zijn chef steeds zoveel irritatie voelde dat hij met pijn in de borst en 
linkerarm thuis kwam. Hierop reageerde hij met angst. Om zijn adaptatie te verbete-
ren wordt dan niet alleen aandacht besteed aan de wijze van omgaan met irritatie in 
relatie tot deze chef, maar ook aan de wijze waarop hij in het algemeen met gevoelens 
omgaat in relaties met superieuren en collega’s. Deze aanpak versnelt het zicht op de 
samenhang van de klacht met de persoon en zijn situatie. De eerstelijnssetting is uiter-



 101

gezondheidspsychologie in de eerstelijn

mate geschikt voor het bij de behandeling betrekken van significante anderen, zoals 
een partner, de ouders en eventueel een chef. Het inschakelen bij de psychologische 
behandeling van het systeem van de cliënt leidt heel vaak tot versnelling van het op 
gang komen van een verbeteringsproces.

Vanuit een psychodynamisch gezichtspunt geredeneerd is een van de belangrijkste 
factoren in gezondheid de kwaliteit van de tussenmenselijke relaties en met name die 
van de partnerrelatie. Zoals uit onderzoek bekend is, brengt het overlijden van een 
partner extra risico met zich mee om ook zelf te overlijden. Onopgeloste conflicten 
in de huiselijke sfeer produceren veel psychische en psychosomatische klachten. Het 
meeste geweld vindt binnen de gezinssfeer plaats. De partnerrelatie speelt een cru-
ciale rol bij veel psychische stoornissen. Bijvoorbeeld bij een fobie voor grote wa-
renhuizen of voor bruggen is de houding van de partner ten aanzien van deze klacht 
vaak doorslaggevend geweest bij de hulpvraag. De partner kan zich hierover alleen 
verbazen, er niets van begrijpen en de cliënt steeds toevoegen dat deze zich niet aan 
moet stellen en dat het allemaal onzin is. Het isolement van deze cliënt wordt dan snel 
groter, de stemming wordt als gevolg hiervan somberder, de angst neemt toe. Een 
geheel ander intakegesprek wordt gevoerd met iemand met een vergelijkbare fobie, 
maar met een partner die meekomt bij dit eerste gesprek en vertelt het wel te begrijpen 
en die steeds mee heeft geoefend om de angst te overwinnen. Nu lukt dit echter niet 
goed meer en ze willen beiden hulp bij het kiezen van een betere strategie. In dit laat-
ste geval heeft de fobie zelf geen extra problemen in de relatie geproduceerd en wordt 
de hulp van de psycholoog gedragen door een steunende relatie. De adaptatie van de 
cliënt is hierdoor beter. De relatie met de partner wordt in alle gevallen in de eerstelijn 
mede gediagnostiseerd, de partner wordt bij de behandeling betrokken en er worden 
interventies gepleegd die als doel hebben de partnerrelatie te verbeteren.

In sommige gevallen wordt de leefstijl van de cliënt het eerste aanknopingspunt. 
Bijvoorbeeld bij iemand die zich aanmeldt met een stemmingsstoornis en bij wie blijkt 
dat hij veel alcohol gebruikt. Eerst wordt getracht het overmatig gebruik van alcohol 
via psychologische interventies te reduceren en daarna wordt de stemmingsstoornis 
opnieuw gediagnostiseerd. In veel gevallen blijkt hierin dan al veel verandering te 
zijn opgetreden. In de eerstelijn wordt veel nadruk gelegd op een gezonde leefstijl. In 
het kader van de psychologische behandeling wordt de cliënten geleerd verstandige 
wijzigingen in hun leefstijl aan te brengen.

Behalve met As I stoornissen (DSM-III-R, American Psychiatric Association, 
1987) komen mensen in de eerstelijn vaak zelf met problemen op het vlak van hun 
leefstijl en adaptatie. Ten grondslag hieraan liggen vaak stoornissen die we op As II 
van de DSM-III-R diagnostiseren: persoonlijkheidsstoornissen of persoonlijkheids-
trekken. Zoals bijvoorbeeld in het geval van terugkerende relatieproblemen, tegenslag 
in de vorm van verlies van werk, van een partner en van de lichamelijke gezondheid 
speelt de psychologische flexibiliteit van de persoon een cruciale rol. Mensen die veel 
trekken vertonen van een of meerdere persoonlijkheidsstoornissen vallen vooral op 
doordat ze meer moeite hebben zich te redden in dit soort zware levensomstandighe-
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den. Aaron Beck en Arthur Freeman zeggen het in hun recente boek Cognitive therapy 
of personality disorders (1990, p.29) als volgt:

The typical maladaptive schema’s in personality disorders are evoked across 
many or even most situations, have a compulsive quality, and are less easy to 
control or modify than are their counterparts in other people. (...) For the most 
part, these patterns are self-defeating in terms of many of these individuals’ im-
portant goals. In sum, relative tot other people, their dysfunctional attitudes and 
behaviors are overgeneralized, inflexible, imperative, and resistant tot change.

De setting binnen de eerstelijn leent zich goed voor de behandeling van deze klachten. 
Hierbij is het doel niet het wijzigen van de persoonlijkheidsstructuur via langdurige 
psychotherapie, maar gaat het om een op adaptatie en leefstijl gerichte beïnvloeding 
van de cliënten. In deze benadering leren ze zowel hun eigen persoonlijkheidstrekken 
beter kennen en mogelijk enigszins beïnvloeden, als wel hiermee beter om te gaan en 
in het verlengde hiervan ook hun omgeving beter uit te kiezen. Dit laatste reduceert 
doorgaans de stress.

Problemen in verband met stress zien we vaak in het eerste echelon. In dit verband 
zouden we kunnen verwachten dat stress ook samenhangt met, of sterker nog – het 
gevolg kan zijn van – een persoonlijkheidsstoornis. In het reguliere stress-onder-
zoek richt men zich vooral op de relatie tussen een specifieke situatie en een bepaald 
type gedrag. Vooral de werksituatie krijgt daarbij het accent. Geredeneerd vanuit de 
persoonlijkheidsstoornissen kunnen we het accent leggen bij de adaptatieproblemen 
die het gevolg zijn van de dysfunctionele persoonlijkheidskenmerken. In een voor-
onderzoekje onder 50 vrouwelijke studenten vonden we hiervoor ondersteuning. Wij 
namen bij hen een vragenlijst af die de persoonlijkheidsstoornissen inventariseert, 
de PDQ-R, en een stresslijst, de APL. Hieruit kwam een duidelijke samenhang naar 
voren van een hoge score op de stresslijst met een hoge score op een of meerdere 
persoonlijkheidsstoornissen.

Concluderend: voorzover de gezondheidspsychologie betrekking heeft op leefstijl 
en adaptatie lijkt de eerstelijn een uitstekende plaats waar deze tak van de klinische 
psychologie gepraktiseerd kan worden. Wel is het zo dat goed effectonderzoek in Ne-
derland naar deze vorm van behandeling nog ontbreekt. Voor onderzoekers ligt hier 
een uitdaging.
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