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Werkt het allemaal wel zo goed?

Mundus vult decipi,
ergo decipiatur…

Of voor de niet-Romeinen onder ons:

De wereld wil bedrogen worden,
laat haar dus bedrogen worden…

Petronius

(Romeins satiricus)

18 april 2008

Lieve Umut,

De woorden “niet zo dichtbij als ik zou willen” blijven in mijn hoofd
rondzingen. Het is alsof ik in mijn hele leven, tussen alle ellende door,
misschien wel momenten heb gekend van geluk, maar dat ik nooit
hardop heb kunnen zeggen: “Ja, ik ben gelukkig”.
Ik kom soms wel in de buurt van geluk, ja, ik heb echt wel momenten
gekend dat ik dicht in de buurt was. Soms mocht ik het geluk even
aanraken, zoals je een mooie vrouw even mag aanraken. Maar dan moest
ik het weer loslaten.

The Road of loneliness

Als ik met Lisette vrij, dan denk ik wel eens dat ik gelukkig ben.
Maar het is zo vluchtig allemaal. Als ik dan naar haar kijk, als ik op haar
hoogtepunt het geluk zich sidderend door elke vezel van haar lijf zie
verspreiden, als ik haar gezicht zie ontspannen, als ik een kinderlijk
soort blijheid in haar ogen zie stralen - en ik kijk dan naar mijzelf…
Terwijl ik in haar het leven en de liefde als een vuurwerk zie
exploderen, voel ik zelf hoogstens een beetje opluchting.
En vooral veel leegte. Vooral veel kilte. Vooral veel somberheid.
Vooral veel eenzaamheid.
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En als ik de volgende ochtend wakker word, zijn die gevoelens nog veel
sterker. Dan voel ik me oud, alleen, depressief, mislukt.
Ik mag dan soms aan het geluk even ruiken, Umut, heel soms mag ik het
vluchtig even aanraken, maar dan glipt het uit mijn vingers, nog voor het
helemaal van mij is. Ik kom er nooit zo dichtbij als ik zou willen. Ik las een
interview met Bob Dylan die op zijn ouwe dag iedereen verraste door zijn

stem te verkopen aan een bedrijf voor
navigatiesystemen. Hij zei daar als
grapje over: "Het maakt mijzelf nooit
uit of ik naar links of naar rechts ga.
Uiteindelijk kom ik altijd weer in
dezelfde straat terecht: The Road of
Loneliness." Zo voelt het voor mij ook:
hoeveel mensen je ook ontmoet

– ik stond met 50.000 mensen naar een concert van Bruce Springsteen te
kijken - hoeveel waardering je soms ook krijgt, met hoeveel vrouwen je ook
naar bed gaat, hoeveel je ook op je rekening hebt staan (dat is wel een
verkeerd voorbeeld voor mij i), uiteindelijk ben je altijd weer alleen.
Uiteindelijk zul je ook alles los moeten laten en sta je, aan het eind van je
leven, met lege handen.
Ben ik de enige die dit zo beleeft? Of heeft iedereen dit soort gevoelens?
Hoeveel ontelbare keren hebben mensen dit dan al ervaren? En is er ooit
wel eens iemand gelukkig dood gegaan? Waarom, Umut? Waarom mogen we
niet gewoon gelukkig zijn? Waarom mogen we niet gewoon gelukkig geboren
worden, gelukkig sterven en daartussenin gelukkig leven? Waarom moeten
we eigenlijk sterven? Zijn dit genoeg vragen om je weer even van de straat
te houden? g

Een lieve groet,

Wytze

@@@@@@@@@

20 april 2008

Lieve Wytze,

Tjonge, Wytze, wat een somberheid. Ja hier kan ik wel wat mee t…
Ik zal op al je vragen proberen in te gaan, maar je moet wel een paar dagen
geduld hebben. De komende week ben ik even alleen met mijn werk en het
leven hier bezig. Eén antwoord wil ik je wel alvast geven. En dan beginnen
we gelijk maar met de moeilijkste vraag. Ik hoorde namelijk ergens een
mooi antwoord op de vraag waarom we moeten sterven.
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En je kunt met die vraag heel veel kanten op, dus het is maar één van de
vele antwoorden die je kunt bedenken.
Het is een antwoord in de vorm van een sprookje dat geschreven is door
Koos Meinderts en Harrie Jekkers en het staat op een cd van ze. Ik kreeg
het een keer van een vriendin doorgemaild. Er schijnt inmiddels ook een
prentenboek van gemaakt te zijn.
Als je dat in Nederland
tegenkomt, mag je het me wel
een keer opsturen, voor mijn
verjaardag alvast r. Het verhaal
gaat over een koning die bang is
om dood te gaan. Hij roept al zijn
geleerden bijeen om hem een
antwoord te geven op de meest prangende vraag in zijn leven: "Waarom
moeten we doodgaan?"
Nou je begrijpt het misschien al, de knapste geleerden uit het hele land
komen met allerlei antwoorden, maar stuk voor stuk zijn ze
onbevredigend voor de koning. Uiteindelijk komt de koning in zijn
wanhoop zelf tot een plan: "Waarom vangen we de dood niet gewoon en
stoppen we hem niet in een kooi? Dan hebben we er nooit meer last
van!" Nou, ik zal niet verklappen hoe ze het voor elkaar krijgen, maar
het lukt. En terwijl de euforie groot is in het land en iedereen aan het
feesten is, begint na een tijdje toch wel de keerzijde van deze oplossing
duidelijk te worden. En je mag hieronder lezen hoe dat afloopt.

Veel plezier ermee!1

Umut

De ballade van de dood (slotakkoord)

En nog nooit was het volk zo gelukkig geweest
Jaren en jaren vierde men feest

Maar op den duur ging het feesten vervelen
En ging men gevaarlijke spelletjes spelen

Men sprong van torens, in diepe ravijnen
Men stoeide met leeuwen en met wilde zwijnen

Men dronk liters en liters vergiftigde wijn
En voerde wat oorlog, gewoon voor de gein
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Ja, niemand ging dood, geen mens ging verloren
Maar… er werden wel steeds nieuwe baby's geboren
Het werd altijd maar drukker, men kreeg het benauwd

Er werden zelfs mensen de zee ingedouwd

En honderd jaar later was de lol er vanaf
Men ging weer verlangen naar de rust van het graf
En de koning dacht, goed, ik ben niet meer zo bang

Maar ik vind alles zo saai en ik regeer al zo lang

Opnieuw riep hij zijn geleerden bijeen
En sprak: "Wat een ellende, waar moet dit heen!"

De jongste geleerde, inmiddels zo'n drie eeuwen oud
zei: "Bevrijd toch de dood, want zo gaat het fout!"

Maar de knapste zei: "Jaha, wie laat hem los?
Want wie de deur open doet, is als eerste de klos"

Maar de koning stond op en hij sprak theatraal
Laat mij het maar doen, gegroet allemaal!
Mijn angst voor de dood is nu wel genezen

Ik heb, geloof ik, meer van het eeuwige leven te vrezen.

Hij schreed naar de kooi, machtig en groot
en stierf in de armen van de gretige dood
"Leve de dood!" riep het volk dolgelukkig
En ze leefden nog lang. En stierven…

Gelukkig!

@@@@@@@@@

22 april 2008

Ha Umut,

Wat een grappige manier om tegen de dood aan te kijken. Als je er op die
manier over nadenkt, wordt doodgaan natuurlijk een heel ander verhaal.
Want je moet er toch ook niet aan denken dat je nooit dood zal gaan!
Hoe doen we dat bijvoorbeeld met verjaardagen? Het is voor sommige
mensen nu al zo ingewikkeld om die te vieren.
Ze kunnen bijvoorbeeld hun ouders niet op hetzelfde moment uitnodigen
want die willen elkaar al jaren niet meer tegenkomen...
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Bovendien hebben ze allebei een nieuwe relatie... en die nieuwe
vriendin van je vader is een vreselijk mens... en als die komt, dan komt
je broer niet en...h.
Ja, en dan heb je nu nog maar twee of drie generaties die voor
problemen zorgen maar als we straks allemaal 150 worden, dan hebben
we vijf of zes generaties en die hebben allemaal een heleboel ex-en,
neefjes en nichtjes en achterkleinkinderen tot en met
achter-achter-achter- achter kleinkinderen en tjonge jonge jonge, hoe
ga je dat allemaal organiseren! En wat denk je: zouden die kleinkinderen
het leuk vinden om elk weekend naar weer een andere opa of over-
over-over-groot-opa te moeten gaan? De lol van het hebben van een opa
en het zíjn van een opa, is er dan toch wel een beetje af.
Je kunt dat hele zooitje sowieso natuurlijk niet meer allemaal in je
aanleunwoninkje ontvangen, dus... Altijd maar weer die feestzaaltjes
huren, met diezelfde bitterballen...i
Dan zal er toch wel een keer een dag komen dat je zegt - voor je 151ste
verjaardag bijvoorbeeld: "Nou, dit jaar slaan we maar eens over..."

En als je nu je leven op bijvoorbeeld je twintigste kon stilzetten qua
leeftijd, dan ligt het misschien nog een beetje anders. Met een jong lijf,
bruisend van energie en nog vol plannen, lijkt het me nog wel vol te
houden om jong te blijven. Hoewel, als je dáárover gaat nadenken: dat
is ook weer gek natuurlijk want die
plannen moeten op een dag wel een
keer worden uitgevoerd… En dan kom
je de harde werkelijkheid tegen, er
mislukt van alles en al snel krijg je
zorgen, rimpels en grijze haren.
Altijd jong blijven zal dus wel een onmogelijkheid zijn, een illusie.

Moeten we dan toch maar de dood rustig accepteren? Dat is wel weer
een heel ander verhaal. Want het maakt natuurlijk een wereld van
verschil of je 95 bent en een mooi leven achter de rug hebt of dat je
twintig bent en met al je plannen komt te overlijden bij een ongeluk of
dat je op je veertiende te horen krijgt dat je leukemie hebt.
Of dat je, en nou blijf ik even dichter bij huis, een vrouw van 36 bent
met twee jonge kinderen, een leuke baan hebt als kinderarts en... een
borstkanker die uitgezaaid is. En misschien red je het, maar misschien
ook niet. Misschien heb je nog maar een half jaar of zo te leven.
Want zoveel heeft mijn omgeving mij intussen wel duidelijk gemaakt
- ik wilde het zelf niet zien - maar de kansen van Lieke worden elke dag
kleiner. En zo zitten we weer midden in mijn eigen situatie.
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Waarom is het leven vaak zo ongelooflijk k.., Umut? Ik weet wel, we mogen
in het Westen niet klagen. Alles is relatief. Ik mocht van mijn oma nooit
zeggen dat ik honger had, ik kon hoogstens trek hebben. Honger hadden de
negertjes in Afrika. Ook jij maakt mijn ellende betrekkelijk. Niet alleen met
dit sprookje maar ook door wat je eerder schreef over de Tweede
Wereldoorlog. En ik weet natuurlijk dat niets te vergelijken is met al die
verschrikkelijke dingen uit die tijd. Wat moeten die miljoenen vrouwen,

mannen en kinderen eenzaam
geweest zijn op het moment dat ze in
een concentratiekamp van ellende
omkwamen. Wat moeten ze zich in de
steek gelaten hebben gevoeld.
En dan heb ik het nog niet eens over
hun lichamelijke pijn, hun kou, hun
honger en hun ziekte.

Gelukkig is het allemaal nooit gebeurd als we die Iraanse president mogen
geloven - ja, ik ben zijn naam even kwijt maar het is die met die baard, ja.
En ook hier lopen er natuurlijk gezonde blauw-ogige en getatoeëerde
Hollandse jongens rond die nog nooit een geschiedenisboek in handen
hebben gehad maar heel zeker weten dat het allemaal zwaar overtrokken is
- van die oorlog en zo. h
Ik begin daarover omdat ik gisteren zo'n figuur op mijn spreekuur had. Ik heb
hem vijf minuten mogen aanhoren terwijl ik wat simpel onderzoek deed.
Hij had een hoge bloeddruk en overgewicht - dat is wat zacht uitgedrukt -
en het kwam allemaal door de stress. Want hij had geen werk en dat kwam
allemaal door de buitenlanders want die pikten alle baantjes in, enzovoort,
enzovoort. Hij ging maar door met klagen en iedereen de schuld geven van
zijn ellende. Het lag op mijn lippen om te vragen: "Moet je van die
buitenlanders ook zoveel frikadellen eten?" Maar daarvoor zag hij er dan
toch net iets te gespierd uit...g. En dan schrijf jij, optimist die je bent:
“Opdat alle oorlogen niet voor niets zijn geweest (de oorlogen in ons en de
oorlogen buiten ons), dáárom is het nodig dat we bewust worden. Dáárom
moeten wij elkaar wakker schudden!”
Umut, wat is dat voor hopeloze opgave in deze krankzinnige wereld?
Waar haal jij het geloof en het vertrouwen vandaan dat je ook maar iets aan
deze wereld kunt verbeteren? Wat moet je bijvoorbeeld met zo'n gast in de
praktijk, die nooit verder heeft gekeken dan zijn auto en zijn geluidsboxen
lang zijn? Hoe kan je iemand bewust maken die volgens mij nog niet eens
zijn lagere school heeft afgemaakt? En dan wel over van alles en nog wat
een mening hebben - en die dan ongevraagd over de vloer van mijn praktijk
uitbraken.
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Sorry hoor, ik zal wel niet zo genuanceerd overkomen op het moment,
maar ik zit er ook weer even doorheen. Ik moet nu vooral mijn eigen
hoofd boven water zien te houden. En dat bedoel ik dit keer nou niet
eens zozeer financieel maar vooral emotioneel. Als ik dat voor elkaar
heb (bestaat er iemand die dat voor elkaar heeft?), dan kan ik me heel
misschien een keer druk gaan maken om andere mensen.

Want - sorry, ik ga mijzelf geloof ik herhalen - wat is dit voor een
wereld waarin een moeder van twee jonge kinderen kanker krijgt en
straks misschien gewoon dood gaat?
En wat moet ik met die spirituele antwoorden van jou? Waar is die god
van jou op zo'n moment? In wat voor god geloof jij eigenlijk, die dit
allemaal maar laat gebeuren? Het is toch niet zo'n heel geweldige wereld
die hij gemaakt heeft! Umut, het is gewoon een waardeloze wereld!

Waarom konden Lieke en ik niet gewoon gelukkig worden? Waarom zit zíj
nu met míjn kinderen in óns huis, terwijl niet ík maar haar moeder de
boel draaiende mag houden?
Waarom ben ik intussen veroordeeld tot een leven met Lisette in een
veel te kleine flat? Dat bedoel ik niet vervelend naar Lisette toe want we
hebben het soms ook wel leuk met elkaar, maar waarom moet het
allemaal zo moeilijk? Wat is dit voor domme situatie?

De enige hoop op een uitkomst die
ik op dit moment heb, zijn de
gesprekken met Roos, de pastoraal
werker. Ik heb geen idee wat voor
uitkomst dat zou kunnen zijn maar
ik heb wel een soort vertrouwen in
haar. Misschien kan zij ervoor
zorgen dat ik mijn kinderen weer op een normale manier te zien krijg.
En dan bedoel ik niet éénmaal per week tijdens "voedertijd".
Ik wil mijn kinderen kunnen zien als ík dat wil. Dat is toch het minste
wat een vader mag eisen? Over twee weken, vlak voor Pinksteren, staat
er een eerste gesprek gepland met ons drieën, met Roos, Lieke en mij.
Je mag wel weten dat ik er als een berg tegenop zie.
Sinds de slaappillengeschiedenis van Lieke hebben we elkaar niet meer
gesproken. Ik weet echt niet of ik haar durf aan te kijken.

Een lieve groet,

Wytze

@@@@@@@@@
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25 april 2008

Lieve Wytze,

Nou, het gaat er weer heftig aan toe daar in Amsterdam...
Maar, Wytze, los van het gemopper op je patiënt zeg je een heleboel
belangrijke dingen in je e-mail en je stelt een heleboel belangrijke vragen.
Daartussendoor hoor ik verdriet en wanhoop: "Ik mag het geluk wel
aanraken, maar echt gelukkig ben ik nooit." Ik hoor ook boosheid en
verontwaardiging. Op de eerste plaats omdat Lieke dit allemaal overkomt
maar daarnaast ook om je eigen lot: "Waarom mag ik de kinderen niet zien
als ik dat wil?"
Dan mailde je eerder ook nog over een soort verbazing en teleurstelling,
misschien zelfs jaloersheid. Dat was toen je beschreef hoe Lisette haar
seksualiteit beleeft en jij beseft hoe weinig geluk dit soort momenten jou
zélf eigenlijk oplevert.
Als ik het op een bepaalde manier mag samenvatten, zeg je: "Het werkt niet
met dat geluk". Nou, Wytze, je bent niet de enige die dat zo ervaart.
Deze hele Aarde, de hele wereld waarin wij leven, deze hele organisatie:
voor veel mensen werkt het niet zoals het zou moeten.

Je schrijft over je oma van wie je nooit mocht zeggen dat je honger had.
Nou, ik kan je wel zeggen, Wytze, dat sinds ik hier woon, ik pas echt goed
begrijp hoe betrekkelijk geluk eigenlijk is. Als ik hier 's morgens om me heen

kijk, zie ik allerlei mensen van heinde
en ver samenkomen met hun zieke
ouders en kinderen. Ze hopen dat ze
hier geholpen worden, zonder dat ze
het geld hebben om de behandeling te
betalen, zonder dat ze het werk
hebben om ooit in de toekomst het

geld te kunnen betalen en zonder dat ze hun kinderen een opleiding kunnen
geven, zodat die kinderen later het geld voor hen zouden kunnen betalen.
De mensen worden geboren, leven en sterven, zonder ooit echt geld gehad
te hebben... Als ze een huis hebben, is dat niet meer dan een oud
schuurtje, als ze kleren hebben dan zijn het kleren waar mensen in het
Westen zich voor zouden schamen en als ze eten hebben dan is dat niets
vergeleken bij het eten dat wij overhouden en weggooien.

En toch, onder deze mensen zijn er heel wat die zich gelukkiger voelen dan
veel mensen in het Westen. Ook al is er in het Westen meer te eten, meer
kans op gezondheid, meer werk, meer dak boven je hoofd, meer geld, en
ook al heb je daardoor het voorrecht om meer belasting te betalen...g
O ja, ze worden natuurlijk allemaal geholpen hier, met of zonder geld.
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Gelukkig zijn, maar dat weet iedereen, heeft dus niet alleen maar te
maken met het hebben van spullen, werk, mogelijkheden en
gezondheid. Zelfs als al die dingen bij een groep mensen gelijk is, dan
kunnen we ze nog niet echt met elkaar vergelijken. Als je bijvoorbeeld
mensen in dezelfde straat met elkaar vergelijkt, mensen die allemaal
een zelfde soort auto voor de deur hebben staan, allemaal een baan,
allemaal een redelijk inkomen, allemaal twee gezonde kinderen - een
jongen en een meisje -, allemaal lichamelijk gezond en allemaal een te
hoge hypotheek, dan zul je zien dat ze toch niet allemaal even gelukkig
zijn. Je zult grote verschillen in de geluksbeleving ontdekken.
En hoe vaak hoor je ook niet een depressief iemand zeggen: "Ik snap
niet waarom ik depressief ben, ik heb alles wat ik wil, ik heb een
gelukkig gezin, leuk werk, we hebben het goed, ik snap er niets van!"

Wytze, één ding is zeker, de hoeveelheid geluk is niet beperkt.
Het is niet zo dat er niet genoeg geluk te verdelen is. Het geluk zit niet
ergens opgesloten in een zak met een sticker: OP is OP!
Geluk is er onbeperkt en het is voor iedereen weggelegd. Je moet alleen
de "sleutel" of de "geheime code" weten te vinden. Waarom lukt dat
zoveel mensen niet? Waarom lukt het jou niet?

Een van de problemen met het vinden van geluk is, dat mensen geluk
zien als iets wat geïsoleerd is, iets wat er toevallig is of er toevallig niet
is. Maar geluk is de uitkomst van
een heel ingewikkelde som, geluk is
één van de 10.000 puzzelstukjes
waardoor de afbeelding weer wat
completer wordt, geluk is de
uitgang van een doolhof waarin je vele levens lang verdwaald kan zijn
geweest. En net zoals de weg naar geluk lang en kronkelig is, is de weg
naar ongelukkig zijn dat ook. Voor allebei die wegen kun je kiezen.
Of je kunt nu eens voor de ene weg kiezen en dan weer eens voor de
andere. De ene weg voert je dan een tijdje weg van het geluk en de
andere brengt je er weer dichterbij.
Met andere woorden: zowel geluk als ongeluk zijn "organiseerbaar".
Als je dus mensen ziet die gelukkig of ongelukkig zijn en je zou
nauwkeurig naar hun geschiedenis gaan kijken, dan zou je zien dat ze
een lange weg hebben afgelegd om zover te komen als ze nu zijn.
Maar meestal weten ze dat zelf niet meer.
Hoewel, als mensen gelukkig zijn dan vinden ze dat nog wel eens hun
eigen verdienste. Maar als ze ongelukkig zijn dan ligt het toch meestal
aan "de omstandigheden".
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Wytze, iedereen begrijpt dat je veertig jaar of langer moet werken om
recht te hebben op een pensioen, zodat je op je oude dag "financieel
gelukkig" kunt zijn. Maar om verder ook nog fysiek, emotioneel en geestelijk
gelukkig te zijn op die leeftijd, daar wordt vaak niet echt in geïnvesteerd.
Mensen zijn lang niet altijd veertig jaar of langer bewust bezig om dat geluk
te organiseren. Denken ze misschien dat daar niets aan te organiseren valt?
Dat ze voor hun geluk afhankelijk zijn van anderen, van hun omgeving, van
het lot, van het toeval?

Als de tijd ons gegund is, Wytze, zal ik je laten zien hoe je geluk kunt
organiseren. Ik zal je allerlei verbanden of eigenlijk vicieuze cirkels laten
zien waar gezondheid - en dus geluk - deel van uitmaken.
En vervolgens zal ik je laten zien hoe je binnen al die systemen dingen kunt
doen die je geluk verder van je afbrengen of dichter bij je brengen.
Ik zal je ook laten zien dat het denken in dat soort cirkels en in cyclische
processen een vrouwelijke kwaliteit is. En dat is wat anders dan het
mannelijke denken, dat je lineair kunt noemen. Dat is het denken van een
beginpunt, via een rechte lijn, naar het eindresultaat. Maar dat komt
allemaal nog wel als we een keertje niks te doen hebben g.

Liefs,

Umut

@@@@@@@@@

29 april 2008

Ha Umut,

Ja, geluk is betrekkelijk, dat weet ik. Maar dat het voor iedereen is
weggelegd en dat je het kunt organiseren, daarin kan ik je echt niet volgen.
Ja, tot op bepaalde hoogte natuurlijk wel. Je kunt een feestje organiseren

of een vakantie en in die tijd kun je
gelukkig zijn. Maar echt geluk? Ik heb
teveel jonge kinderen zien sterven, ja
zelfs kinderen van nog geen paar uur
oud, om in dat soort sprookjes te
geloven. Dan heb ik het nog niet eens
over kinderen die al in de baarmoeder

doodgaan, nog voordat ze ooit adem hebben kunnen halen. Leg aan al die
moeders en vaders maar eens uit hoe die kinderen hun geluk hadden kunnen
organiseren. Ik vind dat goedkoop en kwetsend voor al die ouders.
Het zijn weer van die vage spirituele opmerkingen waar ik niet zo veel mee
kan. Of liever gezegd: helemaal niets.
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Dus, over tot het echte leven. Gisteren heb ik een flinke aanvaring met
Lisette gehad. We hadden het heel gewoon over het gesprek dat er zit
aan te komen tussen Roos, Lieke en mij. En ineens hadden we ruzie.
Dat is toch wel iets wat me opvalt bij vrouwen, Umut. En ik zal niet
gelijk zeggen, dat "onredelijke" of dat "hysterische" want dan krijgen wij
meteen weer ruzie. Laat ik het heel netjes noemen: "dat onverwachte,
dat verrassende" t.
Want ik weet werkelijk niet hoe het ineens begon. Het had er volgens
mij mee te maken dat ik mij hardop afvroeg wat Roos nou eigenlijk van
plan is. Ik zei volgens mij iets van: "Zou ze eigenlijk gaan proberen Lieke
en mij weer bij elkaar te brengen?" Toen zei Lisette: "Dat zou je toch
niet willen?" En toen zei ik zoiets van dat ik dat een belachelijke vraag
vond - want dat was het natuurlijk ook.
Maar toen begon Lisette me ineens vanuit het niets uit te maken voor
lafbek - ze zei het iets anders maar daar kwam het op neer - en dat ik
niet durfde te kiezen en zo.
Nou ja zeg, ik kies toch voor haar!
Dat lijkt me wel duidelijk als je
met je benen in je nek en je bord
op schoot op twee vierkante meter
probeert te overleven!
Nou goed, ik overdrijf misschien
een beetje - zo klein is haar flat
ook weer niet. Maar ik heb heel
wat moeten inleveren om vanuit een comfortabel en ruim herenhuis bij
haar in te trekken. Blijkbaar is Lisette nu bang dat ik haar weer in de
steek ga laten, maar als ik dat tegen haar zeg, ontkent ze het.
Maar waarom zou ze anders zo heftig reageren? Bovendien is ze niet erg
consequent want tegelijkertijd zegt ze voortdurend dat ze het allemaal
zo zielig vindt voor Lieke, dat die nu alleen is terwijl ze zo ziek is.
Maar dan zou ze het toch juist fantastisch moeten vinden als ik terug
naar Lieke ging? Zeg nou eerlijk, dan ben je toch niet consequent, Umut?
Het maakt het er voor mij allemaal niet makkelijker op natuurlijk, want
ik kan op zo'n moment geen kant op. Of ik zou een rondje in de auto
moeten gaan rijden of in mijn eentje in de kroeg moeten gaan zitten.
Nou, doei!
Goed, op de een of andere manier is mijn hoop toch gevestigd op Roos,
hoewel ik dus ook als een berg tegen het gesprek op zie. Of zeg ik dat
nou te vaak? Vind je dat ik zit te zeuren? Dan moet je het zeggen hoor!
Maar het lijkt me toch wel logisch dat ik er tegen op zie. Er staat nogal
wat op het spel...
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Nou, we zien wel waar het schip strandt, zullen we maar zeggen...
Misschien wel op het strand, ja. Een mooi breed zonnig strand onder de
palmbomen i.

Groetjes,

Wytze

@@@@@@@@@

1 mei 2008

Lieve Wytze,

Op de eerste plaats iets over dat heerlijke mannelijke misverstand over
relaties. Kijk, Wytze, de rol van partner is een andere dan die van
belastinginspecteur. Een belastinginspecteur moet consequent de regels
toepassen. Als hij de ene keer een aftrekpost wel accepteert en de andere
keer niet, dan kun je hem daar op aanspreken en zeggen: "Hé meneer de
inspecteur, u bent niet consequent."
In een relatie werkt dat iets anders. Jij benadrukt dat Lisette niet
consequent is en je wilt van mij horen dat je dat goed gezien hebt.
Wat probeer je nou toch een punten te scoren, Wytze! Waarom probeer je

Lisette niet gewoon te begrijpen?
Waarom ben je niet geïnteresseerd in
hoe dat bij haar werkt? Waarom wil je
niet weten waarom ze twee dingen
zegt die met elkaar in tegenspraak
lijken? Waarom zeg je niet: "Ik wil je

graag proberen te begrijpen, kun je uitleggen hoe je dat precies bedoelt?"
Met zo'n vraag kom je verder.

Maar weet je waarom mensen in ruzies altijd zo graag willen "scoren"?
En niet alleen mannen hoor, die zijn er alleen iets beter in...
Dat komt omdat, als je denkt een punt gescoord te hebben ("jij bent
inconsequent"), dat je dan denkt dat het probleem vanaf dat moment bij de
ander ligt. Je hoeft dan niet meer kritisch naar jezelf te kijken. Je gaat
lekker achterover zitten en denkt: "Zo, ik scoor, de ander staat op verlies,
aan mij mankeert dus niks".

Punten scoren komt bij mannen en vrouwen voor maar het is een
mannelijke eigenschap. Daarmee bedoel ik dat het een eigenschap is die
vooral uit de linker hersenhelft voortkomt. Dat is de helft waar het verschil
wordt gezocht, de tegenstelling, en uiteindelijk dus ook de vijandschap.
Punten scoren geeft je een behaaglijk gevoel omdat het je ego voedt.
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En het voeden van het ego is ook een mannelijke eigenschap omdat het
je afscheidt van het geheel. Maar als we nog iets leuks van de wereld
willen proberen te maken, dan zullen we een beetje af moeten van dat
alles, Wytze. Met punten scoren breng je namelijk een scheiding aan
tussen jou en de ander. Je creëert een winnaar en een verliezer.
Maar een relatie kun je alleen redden als je er voor zorgt dat ieder
meningsverschil uiteindelijk twee winnaars oplevert.

En waarom hechten mensen eigenlijk zo aan consequent zijn?
Consequent zijn geeft natuurlijk een gevoel van controle, van
voorspelbaarheid. Je weet waar je aan toe bent want gisteren zei
iemand hetzelfde als vandaag. Dus zal hij morgen ook wel hetzelfde
zeggen. Dat is veilig. Maar mogen we niet twijfelen, worstelen, van
gedachten veranderen?

Je hoort dat in de politiek ook wel eens:
"Nu bent u tegen de aanschaf van die straaljagers en tien jaar geleden
was u nog vóór! Boe, boe, boe, dat is niet consequent!"
Nee, denk ik dan, dat noemen we "ontwikkeling".
Of iemand spant zich bij een politieke partij in voor meer sociale
rechtvaardigheid en dan ontdekt één of andere journalist ineens dat die
persoon twintig jaar geleden, in zijn puberteit, aan de drugs is geweest
en fietsen gestolen heeft.
Dan moet zo'n man daarom
aftreden, dan moet z'n kop rollen!
Maar is het eigenlijk niet iets om
trots op te zijn, dat iemand zich zo
ontwikkeld heeft? Van foute dingen
doen naar goede dingen doen?
Zo iemand is door zo'n ontwikkeling misschien wel veel waardevoller in
de politiek dan iemand die altijd braaf op de eerste rij heeft gezeten en
nooit in de verleiding is geweest om van het rechte pad af te dwalen.

Daarbij heb ik het natuurlijk niet over politici die zich met hun
draaikonterij proberen te verschuilen achter het populaire begrip
"voortschrijdend inzicht". Als dat echt een nieuw inzicht is, dat ontstaan
is doordat iemand zich ontwikkeld heeft, is het prima natuurlijk.
Maar als iemand in het verleden allerlei verkeerde dingen gedaan heeft
en daar niets van geleerd heeft, en nu ineens iets heel anders roept
omdat de kiezers dat op dit moment graag willen horen, dan is dat iets
anders. Zo iemand noemen we een opportunist. Iemand die iedere
"opportunity" aangrijpt om er zelf beter van te worden.
Om meer macht te krijgen, of geld, of aanzien, of waardering, of...
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Opportunisten zijn in het algemeen mensen die bang zijn en daardoor
zoveel mogelijk bij de meerderheid proberen te horen. Ze wachten eerst af
en durven in het begin nog geen standpunt in te nemen.
Daar hebben ze te weinig lef en persoonlijkheid voor. Eerst willen ze horen
wat de meerderheid zegt om zich dan veilig daarbij te kunnen aansluiten.
In een oorlog heult dat soort mensen als eerste met de vijand mee en na de
oorlog weten diezelfde mensen niet hoe snel ze daar weer afstand van
moeten nemen.

Dat gebeurt bij politici die geen visie
hebben maar wel op zoek zijn naar
macht. Het gebeurt bij politieke
partijen die de grootste willen zijn en
daarvoor de principes die ze ooit
hadden moeiteloos overboord zetten.
En het gebeurt bij kranten en

tijdschriften die gewoon maar schrijven wat de meerderheid graag wil
horen.

In vredestijd lijkt dat allemaal niet zo erg, maar in oorlogstijd leer je zo je
pappenheimers kennen. In de Tweede Wereldoorlog zag je bijvoorbeeld in
een aantal Europese landen dat sommige kranten weigerden het door de
Duitsers opgedrongen nieuws te publiceren en stopten met verschijnen of in
de illegaliteit gingen. Andere kranten schakelden moeiteloos om en werden
een pr-blad voor de bezetters. En vervolgens, toen de oorlog beëindigd was,
draaiden deze laatste kranten weer 180 graden terug en werden ze
opnieuw de meest "vaderlandslievende" bladen die er bestonden.

Draaien, lafheid en opportunisme moet je dus leren onderscheiden van
mensen die aan hun persoonlijke ontwikkeling werken en daardoor tot
betere inzichten komen.
O ja, en waar ging het nou precies om? Om consequent zijn.
Lisette zegt dat ze het moeilijk vindt dat Lieke zo alleen is en tegelijkertijd
wil ze jou niet kwijt. Wytze, is dat niet een ontzettend begrijpelijk
menselijk dilemma? Waarom kun je je niet inleven in haar situatie, heen en
weer getrokken tussen een goede vriendin en een partner? Mag Lisette daar
misschien moeite mee hebben?
Nou dat was de eerste opmerking...

Het volgende wat ik wil zeggen, heeft daar mee te maken.
Want misschien kun je de volgende keer, in plaats van ruziemaken, de
vragen van Lisette ook gewoon beantwoorden. Want waren het zulke rare
vragen? Was het verkeerd om te vragen: "Wil je wel met mij verder of wil je
straks toch liever met Lieke verder?" Mag Lisette daar onzeker over zijn?
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Kijk, Wytze, als het voor jou allemaal zonneklaar was geweest, als jij
zeker zou weten dat het met Lieke was afgelopen en dat jij voor 100%
voor Lisette zou gaan, dan zou je niet zo geïrriteerd reageren.
Want dat doe je toch wel als je het een "belachelijke vraag" noemt.
Als je op zo'n moment geïrriteerd reageert, lijkt het er op dat je je niet
zo heel prettig voelt bij die vraag. Voelde je je aangevallen?
Ben je er zelf nog niet uit of je terug wilt naar Lieke? Was die plotselinge
vraag daarom te moeilijk voor je? Te moeilijk in ieder geval om rustig bij
te blijven?

Wytze, we hebben het er al vaak over gehad: als jij gelukkig wilt
worden, zul je een beetje grip moeten gaan krijgen op al die onbewuste
dingen die er in jou spelen. Nu ben je er een speelbal van.
Je organiseert je geluk niet, je wacht maar een beetje af en laat je
verrassen. Dat brengt ons terug bij waar ik je in mijn vorige mail heb
achtergelaten. Je weet nog wel, we hadden het over geluk en jouw
opmerking dat het gewoon niet werkt. In ieder geval niet bij jou.

Ongeloof: een belangrijke sta-in-de-weg

Weet je, Wytze, er zijn boeken volgeschreven over geluk en soms staan
daar complete handleidingen in over hoe je stap voor stap gelukkig zou
kunnen worden. Een aantal van die boeken is echt waardevol.
Maar het grootste probleem met al deze boeken is dat mensen denken
dat het lezen ervan alleen al genoeg is om gelukkig te worden.
Sommige mensen denken zelfs dat ze gelukkig kunnen worden door zo'n
boek alleen maar in de kast te zetten. Dan komen ze het jaren later
tegen - ze hebben het geluk nog steeds niet gevonden - en denken:
"O ja, dat moet ik ook nog eens lezen".

Dit geeft mooi aan hoe het dikwijls werkt bij mensen. Er zijn impulsen
genoeg om je leven beter aan te
pakken en je geluk te vergroten,
vooral rond nieuwjaar en zo, maar
vervolgens worden die impulsen niet
gevoed door er energie in te stoppen.
En dan dooft het vlammetje
natuurlijk weer. Maar een boek
kopen en dan wachten tot het grote geluk aanbelt, zo werkt het niet.
Je krijgt het ook niet warm als je de gaskachel aansteekt en vervolgens
de gaskraan dichtdraait. Een vonk moet gevoed worden, anders wordt
het nooit een vuur.
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Een boek in de kast zetten helpt dus niet, maar een boek alleen maar lezen
is dikwijls ook niet genoeg. De echte boeken op het gebied van persoonlijke
ontwikkeling zijn te herkennen doordat ze altijd iets van jou als lezer
vragen. Ze vragen je om in actie te komen, valkuilen te gaan aanpakken en
ziekmakende patronen te doorbreken. Als je er niet mee aan de slag gaat,
moet je steeds meer van die boeken kopen. En het enige geluk dat ze je dan
misschien opleveren is, dat je ze jaren later via Marktplaats voor een paar
euro kunt doorverkopen.

Laat ik nu één ding noemen dat een grote rol speelt bij ons ongelukkig zijn,
maar waar ik in de bekende boeken eigenlijk nooit iets over tegenkom.
En dat is jammer want het is volgens mij de belangrijkste factor.
Het is de factor die te maken heeft met het Doel Van Ons Leven.
Oeps, waar gaat ze het nu over hebben...
Wytze, als jij nu gaat roepen dat het leven helemaal geen doel heeft, dan
zeg ik: Precies! Dat "geloof" van jou - of eigenlijk moet ik zeggen, dat
ongeloof - is nu net een belangrijke sta-in-de-weg om gelukkig te worden.

Ik heb je wel eens proberen uit te leggen dat achter alles wat bestaat een
idee, een plan zit. Als ik het over het idee achter jouw bestaan heb, bedoel
ik niet het idee dat je ouders hadden toen ze besloten dat ze jou graag
wilden. Hun idee maakte deel uit van het plan maar was niet meer dan een

deel ervan. Ik heb het vooral over het
deel van het plan dat in jezelf zat en
zit. Ergens in jou en in mij, ergens
heel diep binnen in ieder van ons,
bestond er voor onze geboorte het
idee om naar de Aarde te gaan.
En dit idee werd verder uitgewerkt in

een plan. Is dat raar? Ben je een beetje gestoord of naïef of wereldvreemd
als je zoiets gelooft? Ben je dan besmet met het gevreesde new-agevirus?
(Wanneer komt die minister van volksgezondheid van jullie nu eindelijk eens
met een verplichte vaccinatie daartegen? h)
Wytze, het is veel vreemder als je dit soort dingen níet gelooft.
Gewoon omdat je dan op een eenzijdige manier naar het leven kijkt.

Want waar ben je je hele leven mee bezig? Waarom schrijf je dingen in je
agenda, waarom maak je allerlei plannen, waarom zit je ze uit te werken,
waarom zit je erover te vergaderen? Dat is toch omdat je weet dat het
nieuwe project, die nieuwe brochure, die nieuwe vestiging, dat die allemaal
niet zomaar vanzelf en toevallig tot stand komen? Dat daar over nagedacht
moet worden en dat er aan gewerkt moet worden? Weet je nog wat ik je
vorig jaar allemaal over de zogenaamde "creatiespiraal" verteld heb?
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Als je het zo bekijkt, is het raar dat je denkt dat jij met al je
bewustzijn, je ideeën, je plannen, je gedachtes, je intuïtie, je grapjes,
dat jij als persoon alleen maar bestaat omdat er zoveel jaar geleden een
eicel en een zaadcel bij elkaar zijn gestopt. En op zijn minst is het een
beetje simpel gedacht. Want achter jouw leven zit net zo goed een idee
en een plan als achter de Mona Lisa van Michelangelo of achter je
vakantie in Zuid Frankrijk.
Als jij wat verder op vakantie gaat, dan maak je een lijstje met alle
dingen die je nog moet doen en die je nodig hebt voor die vakantie.
Toen jij naar de Aarde kwam had je in je spirituele broekzak ook zo'n
"to do"-lijstje zitten. Een lijstje waarop stond wat je hier allemaal wilde
gaan doen, een lijstje met alles wat je wilde bereiken en ontwikkelen.

Nu zijn er, op een bepaalde manier bekeken, twee redenen waardoor
mensen ongelukkig worden. De eerste is dat ze dit lijstje volledig kwijt
zijn. Nou ja, kwijt… Ze vergeten gewoon in hun achterzak of onderin hun
tasje te kijken. In het algemeen zijn dit mensen die vrij onbewust leven.
Ze proberen het leven hier op Aarde zo prettig mogelijk door te brengen
en ze hopen op een beetje geluk - want geluk is iets wat je "overkomt".
Die mensen kunnen zich op een gegeven moment ongelukkig gaan voelen
omdat ze iets missen of omdat er minder prettige dingen in hun leven
gebeuren.

De tweede reden waardoor je ongelukkig kunt worden, komt vooral voor
bij de groep die wat bewuster in het leven staat. Bij de mensen in die
groep is er wel een gevoel dat ze
iets van een levenstaak hebben,
dat ze met een bepaald doel
leven, maar ergens in hun leven
komen ze er achter dat ze nog
maar heel weinig van hun lijstje
hebben afgewerkt.
Dat, Wytze, is een akelig gevoel. Het is het soort gevoel van: nog dertig
sinterklaascadeautjes moeten kopen en weten dat je parkeermeter over
vijf minuten afloopt.

De onzichtbare lijstjes met je levensdoelen erop, kun je gebruiken als
een soort ijkpunt. Je kunt er zo je geluk aan afmeten. Maar je kunt ze
nooit met de lijstjes van anderen vergelijken, omdat iedereen zijn eigen
lijstje heeft.
Ik zal je een simpele vergelijking geven: stel je eens twee hardlopers
voor. De ene is erg gelukkig dat hij de 100 meter in 10,9 seconden kan
lopen maar de ander die in dezelfde tijd finisht, vindt dit waardeloos.
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...Het is het soort gevoel van: nog
dertig sinterklaascadeautjes moeten
kopen en weten dat je parkeermeter

over vijf minuten afloopt...



Hoe komt dat? Simpel, de eerste hardloper had het doel om binnen de 11
seconden te finishen. Hij is blij want het is hem gelukt. Maar de ander had
er zijn zinnen op gezet om de honderd meter binnen de 10,5 seconden te
lopen. Hij voelt zich mislukt omdat hij "gefaald" heeft door zo'n "waanzinnig
slechte tijd" te lopen. Allebei doen ze precies hetzelfde, maar de één is blij
en de ander is ongelukkig. De één voelt zich geslaagd en de ander voelt dat
hij gefaald heeft. En het verschil zit hem er alleen in dat ze allebei een
ander boodschappenlijstje, een ander plan hadden.

Nou kun je je überhaupt afvragen waarom iemand binnen 10,5 seconden
honderd meter wil kunnen afleggen, zeker als je ook een fiets zou kunnen
pakken of iets eerder van huis zou kunnen gaan. Maar daar gaat het hier niet

om. Iedereen heeft zo zijn redenen om
te doen wat hij doet en bij iedereen zit
daar een verhaal achter. Daar hebben
we het nog wel eens over. Waar het om
gaat is dat je geluk niet alleen afhangt
van wat je doet maar ook van wat je
had wíllen doen. Van het doel dus dat

je jezelf ooit gesteld hebt. Van wat je op je boodschappenlijstje hebt staan.
Geluk ontstaat dus niet zozeer door wat je feitelijk doet maar doordat je
doet wat je "moet" doen, doordat je doet wat je jezelf had voorgenomen,
doordat je doet wat de bedoeling is. Geluk heeft dus alles te maken met het
geven van betekenis en zin aan je leven.
Dit verklaart ook waarom sommige mensen, die er maar een beetje op los
lijken te leven, gelukkiger zeggen te zijn dan bepaalde andere mensen die
zo ontzettend hun best doen om goed te leven. Want de mensen die op
spiritueel gebied niet zo ambitieus zijn, kunnen met minder tevreden zijn.

Dus, Wytze, loop je boodschappenlijstje nog een keer langs. Doe je wel de
dingen die op je lijstje staan? Ben je sommige dingen misschien vergeten?
Heb je andere dingen doorgestreept omdat je ze veel te moeilijk leken?
Heb je weer andere dingen er door je omgeving op laten zetten?
Door je ouders, door Lieke, door collega's? Misschien ben je langzaamaan
een bepaalde richting ingeslagen, maar wilde je eigenlijk diep van binnen
een heel andere kant op?

Weet je nog Wytze, lang geleden hebben we het hier op een andere manier
over gehad, toen we het hadden over de T-splitsing en het afscheid nemen
van een spoor waar je door ouders en traditie op was gezet. Dit gaat over
hetzelfde. Het lijkt er op dat je hier opnieuw naar moet gaan kijken.
En als ik je één tip mag geven: lees dit niet zomaar! Laat dit geen "boek
ergens in de kast" worden. Maak tijd vrij om hier over na te denken.
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Praat erover met anderen, met Lisette of Roos bijvoorbeeld. Wat wil jij
eigenlijk het liefst met je leven? Waarvoor ben jij eigenlijk geboren?
Ja, rare vragen hè? Maar stel ze een keer en probeer ze dan te
beantwoorden. Het mogen dan rare vragen zijn, ze kunnen je wél verder
brengen!

Een warme groet,

Umut

@@@@@@@@@

3 mei 2008

Lieve Umut,

Het is wel mooi wat je allemaal schrijft en ik kan je ook wel vaag volgen.
Dat is in ieder geval meer dan ik twee jaar geleden kon zeggen.
Je hersenspoeling gaat traag, maar vordert gestaag r.
Maar wat ik mis in je idee over waar ongelukkig zijn vandaan komt, is het
hele neurofysiologische verhaal. Je weet toch dat er erg veel onderzoek
op dat gebied wordt gedaan, met
name om ook de oorzaak van
depressie te achterhalen? Er is een
enorme ontwikkeling op dat gebied
en er zijn ook veel medicinale oplossingen om depressie te lijf te gaan.
Daar kun je echt niet tegenop met gewone gesprekstherapieën en
andere psychologische behandelingen. En zeker niet met vage spirituele,
dus onbewezen theorieën.

Weet je, bij depressieve mensen zijn bepaalde hersengebieden actiever
en andere juist weer niet. Dat heeft onder andere te maken met een
tekort aan bepaalde stoffen in de hersenen, met name serotonine,
noradrenaline en dopamine. Deze stoffen, de neurotransmitters, zijn een
soort eiwitten die in de hersenvloeistof prikkels van de ene zenuwcel
naar de andere doorgeven. Nadat ze zo'n boodschap hebben
doorgegeven, worden ze weer door de zenuwcel opgenomen.
Bij depressieve mensen is er in de vloeistof een tekort aan deze stoffen,
vooral serotonine. De nieuwste medicijnen, de ssri's (selectieve
serotonine-heropname-remmers) zorgen ervoor dat de serotonine niet zo
snel wordt opgenomen door de zenuwcellen, zodat er meer van in de
hersenvloeistof blijft circuleren. Dat geeft bij depressieve mensen een
aanzienlijke stemmingsverbetering. Veel patiënten van me hebben hun
leven ingrijpend zien veranderen - en dan bedoel ik echt verbeteren.
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En dat kwam alleen doordat ik ze deze medicijnen heb voorgeschreven. Er is
dus eigenlijk helemaal niet zoveel aan de hand op psychologisch gebied, het
gaat gewoon om een tekort aan bepaalde stoffen in de hersenen.

Dus, Umut, al had ik de tijd gehad om
zoveel met mensen te praten als jij
doet, en al hadden de mensen naar
me willen luisteren (wat ik erg
betwijfel g), dan had ik toch nooit
zo'n fantastisch resultaat kunnen
behalen als nu met deze ssri's.
Het is dus misschien leuk om over

gelukkig worden na te denken op de manier waarop jij dat doet, maar het is
een erg omslachtige manier om een probleem als depressiviteit op te lossen.
Dus mondje open en pilletjes slikken maar. Zo makkelijk is het leven. r
En wat je tips betreft voor een goed gesprek met Lisette, ik hou ze in mijn
achterhoofd, maar het is er nu het goede moment niet voor.

Groetjes!

Wytze

@@@@@@@@@

5 mei 2008

Lieve Wytze,

Nou, is dat nu wat ze "oplossingsgericht werken" noemen? g. En wil je nog
wel een andere kijk op de zaak horen of ben je er helemaal uit voor jezelf?
Nou ja, of je wilt of niet, je krijgt die andere kijk van mij toch wel t.

Om te beginnen dan maar een antwoord op je opmerking dat psychische
problemen gewoon een gevolg zijn van een tekort of een teveel aan
bepaalde neurotransmitters in de hersenen.
Wytze, ik weet het, er is van alles te zien in je hersenen. Medische
wetenschappers buigen zich al heel lang over de vraag wat mensen gelukkig
of ongelukkig maakt. Het antwoord op deze vragen zoeken ze in het
lichaam, en vooral in de hersenen. Zo is de "biologische psychiatrie"
ontstaan. En omdat men drie van de duizend antwoorden heeft gevonden
(in die verhouding moet je de stand van wetenschap op dat gebied ongeveer
zien) heeft men het idee dat men vat op het probleem heeft.
Maar, Wytze, sinds men vijftig jaar geleden grip op de psychische problemen
dacht te hebben gekregen, is het aantal mensen met psychische problemen
alleen maar veel en veel groter geworden. Is dat niet een beetje raar?
Zou dat niet tot nadenken moeten stemmen?
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Als ik wat in de rondte "google", dan lees ik dat in jouw landje er van de
17 miljoen mensen zo'n 800.000 depressief zijn. Dat is bijna 1 op de 20
mensen. En omdat we depressiviteit pas vanaf een jaar of 14 echt gaan
benoemen en er onder die leeftijd dus niet geteld wordt, kun je grofweg
zeggen dat 1 op de 16 volwassenen depressief is. En het merendeel van
deze mensen slikt die moderne psychofarmaca.
Als je realistisch bent - en niet zo zweverig als ik dus t- dan mag je
verwachten dat met zulke goed werkende medicijnen de meeste mensen
toch zeker na een half jaartje of hoogstens na een jaar weer helemaal
beter zijn. Dat is toch de bedoeling van geneesmiddelen? Dus als
mensen na een jaar slikken nog niet genezen zijn, dan moet je ophouden
met die medicijnen. Dan is er, lijkt me, sprake van kwakzalverij.
Zo noemen jullie dat toch, als
mensen beweren dat iets werkt
wat in de praktijk helemaal geen
fluit doet?
Nou ja, psychofarmaca doen wel
wat, maar dus niet iets wat je
"genezen" zou mogen noemen.
Sterker nog, het tegendeel blijkt het geval te zijn: hoe meer
psychofarmaca er geslikt worden, des te meer de depressie-epidemie
groeit en groeit. Er is dus iets raars aan de hand. En over dat rare, daar
wil ik het graag met je over hebben...

Nu hebben we het er wel eens eerder over gehad dat in de westerse
geneeskunde oorzaak en gevolg dikwijls door elkaar worden gehaald.
Men neemt bepaalde gevolgen weg en denkt dan de oorzaak te hebben
aangepakt. Dat we onszelf daarmee op een heel verkeerd spoor zetten,
blijkt als je het belangrijkste wetenschappelijke onderzoek naar
psychofarmaca van de afgelopen 50 jaar op een rijtje zet.
Dan kom je erachter dat de weg om met reguliere medicijnen depressies
te verdrijven een doodlopende weg is. Uiteindelijk, en dat is wat bijna ál
deze onderzoeken laten zien, zijn de mensen die hun toevlucht tot deze
medicijnen nemen veel verder van huis dan wanneer ze nooit aan de
antidepressiva zouden zijn begonnen.

En ja, ik weet het: de farmaceutische industrie en 90% van de artsen,
inclusief de psychiaters, zweren erbij en geloven heilig dat dit de weg
naar het heil is. Maar het is allesbehalve de weg naar heelheid en
gezondheid. Sterker nog, voor het idee dat psychofarmaca mensen écht
beter kunnen maken, is nergens op de wereld een wetenschappelijke
basis te vinden.
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Zoals zoveel reguliere medicijnen doen ook de psychofarmaca iets met ons.
Veel van deze medicijnen laten dan ook een tijdelijk effect zien. Mensen
kunnen zich een periode prettiger voelen. En dat is niet zo gek want je
neemt in feite een drug. Het is bij wijze van spreken of je een jointje
neemt of een pilletje xtc. Daarmee kan de wereld er ook even veel leuker
uitzien. Maar word je er beter van? Het uiteindelijke resultaat van al deze

psychische medicijnen is dan ook
negatief voor mensen, in veel gevallen
zelfs destructief.
En dat is geen mening van me, dat is
de conclusie als je al het
wetenschappelijk onderzoek op een
rijtje zet. En denk nou niet dat de

vergelijking met xtc of met cannabis niet op zijn plaats is. Psychofarmaca
werken echt op dezelfde manier: ze verstoren het evenwicht van bepaalde
neurotransmitters in onze hersenen. Antipsychotica maken ons kunstmatig
een beetje suf. Antidepressiva maken ons kunstmatig een beetje high.
En anti-angstmiddelen maken ons kunstmatig een beetje relaxed.
Ik zal je een samenvatting geven van al het wetenschappelijk onderzoek
naar de langetermijneffecten van psychiatrische medicijnen. En dat is niet
zo moeilijk, want dat is al door iemand gedaan. Ik hoef het alleen maar over
te schrijven. Wytze, ga er maar voor zitten. Want het is schokkend om te
zien hoe farmaceuten en psychiaters ons, maar vooral ook zichzelf, al meer
dan een halve eeuw voor de gek houden. Je krijgt het de volgende keer.

Groetjes,

Umut

@@@@@@@@@

6 mei 2008

Lieve Umut,

Voordat je me allemaal heel gekke dingen gaat schrijven, moet je wel even
goed nadenken over je woordkeuze. Als je beweert dat psychofarmaca een
evenwicht in de hersenen verstoren, dan is dat - om het vriendelijk te
zeggen - heel onzorgvuldig woordgebruik. Psychofarmaca herstéllen een
evenwicht want ze vullen een tekort aan of ze verminderen een teveel.
Dan heb je een heel ander verhaal. Als je zo onzorgvuldig doet, moet je niet
vreemd kijken als ik je ongeloofwaardig ga vinden. Dus: mark your words!

Wytze

@@@@@@@@@
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8 mei 2008

Ha die Wytze,

Niet vooruitlopen op de zaken, jongetje r. Ik wil je graag laten zien
dat er helemaal geen evenwicht in de hersenen hersteld wordt.
Maar ik wil vooraan beginnen met mijn verhaal. Dus nog even geduld!
Eerst maar eens een citaatje.

Het fata morgana van de psychiatrie

Niet zo lang geleden was het schoolplein gevuld met klunzige kinderen,
overgevoelige kinderen, lievelingetjes van de meester, pestkoppen,
watjes, verlegen kinderen, dictatortjes, wijsneuzen, brutale kinderen
en allerlei andere herkenbare types - en allemaal werden ze min of
meer als normaal beschouwd.
Niemand wist echt wat je van deze
kinderen kon verwachten als ze
eenmaal volwassen zouden zijn.
Dat was deel van de onzekerheid
van het leven. De niksnut uit de
vijfde klas kon twintig jaar later
op een reünie van de middelbare school een succesvol ondernemer
blijken te zijn en het verlegen meisje is dan misschien wel een gevierd
actrice. Maar vandaag wordt de speelplaats ook gevuld met kinderen die
met een mentale aandoening zijn gediagnosticeerd, meestal ADHD,
depressie of bipolaire stoornis. Deze kinderen is verteld dat er iets mis
is met hun hersenen en dat ze misschien de rest van hun leven
psychiatrische medicijnen moeten slikken. "Net als iemand met
suikerziekte de rest van zijn leven insuline moet gebruiken."

Dit is een citaat uit het boek "Anatomy of an epidemic". Het boek is
geschreven door de Amerikaanse journalist Robert Whitaker en híj is het
die al dat wetenschappelijke onderzoek waar ik het over had, op een
rijtje heeft gezet.2

Robert Whitaker schreef in de jaren '90 van de vorige eeuw artikelen
over de zakelijke aspecten van het geneesmiddelonderzoek. Zijn lezers
zaten vooral in de medische en financiële wereld en Whitaker schreef
zijn verhalen dan ook op een industrie-vriendelijke manier. Tot 1998.

In dat jaar stuitte Whitaker op een aantal onderzoeken die hem aan het
denken zetten. Zo was er een onderzoek naar schizofreniepatiënten die
middelen kregen waar de klachten alleen maar erger van werden.
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Er was ook een onderzoek waarbij psychiatrische patiënten van hun
antipsychotische medicatie werden afgehaald. Vooral dat laatste werd door
Whitaker en zijn collega beschreven als "zeer onethisch en schandelijk".
Toch zou zijn bemoeienis met de psychiatrie daarmee weer geëindigd zijn,
ware het niet dat er nog twee andere onderzoeken op zijn bureau lagen die
een aantal vragen bij hem opriepen. Eén van die onderzoeken was gedaan
door de WHO, de Wereld Gezondheids Organisatie. In beide onderzoeken
werd aangegeven dat de resultaten voor schizofreniepatiënten veel beter
waren in arme landen als India en Nigeria dan in de VS en andere rijke
landen. Whitaker schrijft in de inleiding van zijn boek:

Ik interviewde verschillende experts over deze uitkomsten en zij dachten
dat het te maken had met een verschil in cultuur. "In de arme landen
worden schizofreniepatiënten meer ondersteund door de familie", zeiden
ze. Hoewel dit aannemelijk klonk, was ik niet echt tevreden met hun
verklaring en ik begon alle wetenschappelijke artikelen door te lezen die te
maken hadden met de WHO-onderzoeken. Toen werd ik met een heel
opzienbarend feit geconfronteerd: In de arme landen was slechts 16% van
de schizofreniepatiënten aan de anti-psychotische medicijnen."

Eerst was Whitaker dus verontwaardigd omdat psychiatrische patiënten hun
medicatie níet kregen, maar uit de WHO-studie bleek juist dat het NIET
gebruiken van psychofarmaca betere resultaten gaf.
Whitaker was vóór 1998 altijd overtuigd geweest van de juistheid van het
wetenschappelijke onderzoek:

Ik geloofde absoluut dat de psychiatrie-onderzoekers de biologische
oorzaken van mentale ziekte aan het ontdekken waren en dat deze kennis
had geleid tot de ontdekking van een nieuwe generatie psychiatrische
geneesmiddelen die het chemisch evenwicht in de hersenen hielp te
herstellen. Dit geloofde ik, want het was wat psychiaters mij verteld
hadden terwijl ik mijn artikelen voor de kranten aan het schrijven was.

Wytze, ik zal de belangrijkste dingen
uit dit 400 pagina's tellende boek voor
je samenvatten omdat dit boek een
tijdbom legt onder de hele psychiatrie
van onze tijd. Als je dit boek hebt
gelezen, zul je begrijpen dat de aanpak
van psychiatrische problemen met
chemische middelen een grote

medische vergissing is met heel ingrijpende gevolgen: In minder dan een
halve eeuw tijd is een belangrijk deel van de mensheid ernstig ziek en
blijvend arbeidsongeschikt gemaakt door het gebruik van psychofarmaca.
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Het gaat daarbij niet alleen om mensen die arbeidsongeschikt zijn geraaktHet gaat daarbij niet alleen om mensen die arbeidsongeschikt zijn geraakt
maar ook om het ongelooflijk grote aantal mensen dat de laatste decennia
chronische psychisch-mentale klachten heeft ontwikkeld zoals depressies,
bipolaire stoornissen en angsten. Dus als de nieuwe behandelingen effectief
zijn, hoe komt het dan dat de problemen steeds groter worden?

Wytze, is dat simpelweg omdat onze maatschappij steeds complexer wordt
en hogere eisen aan ons stelt? Krijgen we daar al die psychische klachten
van? Of kan het zijn dat de medicijnen voor onze mentaal-emotioneel zieke
patiënten op een onvoorziene manier bijdragen aan deze hedendaagse
epidemie? Of is het een combinatie van die twee?

De kleuterjuf en de stopwatch

Wytze, we hebben het nu over de psychiatrie, maar is het op dit gebied
anders dan in de rest van de gezondheidszorg?
Want hoe komt het bijvoorbeeld dat het aantal mensen dat dood gaat aan

kanker steeds maar toeneemt
terwijl de farmaceutische
bedrijven en de kranten telkens
weer laten weten dat er grote,
nieuwe vorderingen worden
gemaakt op het gebied van

kankerbestrijding? Hoe vaak hebben we de afgelopen tien jaar niet kunnen
lezen over wéér een "grote doorbraak" op dit gebied?
Hoe komt het dat de farmaceutische bedrijven al tientallen jaren steeds
maar weer geld aan het publiek vragen voor nieuw onderzoek, terwijl het
aantal patiënten met diabetes, longklachten, dementie en allerlei andere
aandoeningen alleen maar groter wordt?
Ja, de gemiddelde leeftijd van ons allemaal gaat nog altijd omhoog.
Daar heeft de medische wetenschap een punt. Echter, de lengte van ons
gemiddelde leven in een grafiek zetten, is één ding. Maar de discussie
aangaan over de overvolle ziekenhuizen en verzorgingstehuizen en de
afnemende kwaliteit van dat steeds langer wordende leven, is iets anders.
We zullen het daar zeker nog wel over hebben, Wytze, maar laten we eerst
eens kijken hoe de zeepbel rond de psychiatrische medicijnen is ontstaan.

Als mensen op een of ander manier vastlopen in hun leven, als ze
overspannen raken, als ze depressief worden, als ze allerlei angsten hebben,
als ze weinig zelfvertrouwen hebben, als ze de wereld niet in durven, als ze
een laag zelfbeeld hebben of gewoon gek worden van alles wat er in het
leven op hen afkomt, dan is het steeds minder gebruikelijk om eens rustig te
gaan kijken hoe dat allemaal zo ontstaan is.
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Gesprekken met een psycholoog of met een therapeut kosten tijd en
moed en veel mensen hebben dat niet of willen dat niet hebben.
Onze maatschappij met haar voortrazende economie stimuleert het ook
niet echt om eens even tijd uit te trekken voor een ontwikkelingsproces
van iemand. Dus hebben we bedacht dat we deze problemen van mensen
met medicijnen gaan oplossen. Je hoeft dan niet naar jezelf te kijken en
je kunt al snel weer gewoon aan de slag. En dikwijls werkt dat ook zo.
Een tijdje.

Een eeuwigheid van opvoedingsfouten, verkeerde keuzes, gemakzucht,
kop in het zand steken, medicijnen, schadelijke E-nummers in ons eten,
schadelijke chemicaliën in vaccinaties, ingeleide bevallingen en nog
honderd andere oorzaken heeft ons mentaal en emotioneel gebracht
waar we nu zijn. En de psychiater mag dat allemaal even oplossen met
een pilletje.

Die houding - niet nadenken over hoe de dingen ontstaan zijn maar ze
wel met paardenmiddelen zo snel mogelijk uit de wereld willen hebben -
heeft zich inmiddels uitgebreid tot de
wereld van onze kinderen.
Wytze, weet je dat er al scholen zijn
waar de kleuterjuf met een stopwatch
naast de kinderen gaat zitten om te
testen of ze wel snel genoeg hun
opdrachtjes doen?
Waarom vragen we zoiets van onze kleintjes en waarom vragen we dit
van onze leerkrachten? Het is echt niet opgekomen in het hoofd van onze
leerkrachten zelf, hoor. Het is ergens achter een bureau bedacht.
Waar komt zo'n idee vandaan?

Wytze, is het niet de algemeen heersende behoefte aan controle en
beheersbaarheid van processen, waar dit soort ideeën uit voortkomen?
Is het niet een wens om het leven van de geboorte tot de dood te
organiseren en te controleren?
Is het ook niet gewoon een test om te zien of onze vijfjarige kinderen
wel aan het tempo van onze maatschappij kunnen voldoen? Zodat we ze,
als ze te traag zijn of afwijkend gedrag vertonen, bijtijds kunnen
bijsturen en stimuleren om een tandje bij te zetten?
En als kinderen dan uit het raam zitten te staren, zitten te dromen over
kaboutertjes - wat ze op die leeftijd ook moeten doen - als ze niet op
hun stoel kunnen blijven zitten, druk worden of hun klasgenootjes gaan
knijpen of slaan, dan worden we dus bang dat ze later niet zullen kunnen
meedraaien in de maatschappij, op onze manier en in ons tempo.
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leven van de geboorte tot de

dood te organiseren en te
controleren?...



Vanaf dat moment en vanuit die angst, gaan we niet meer op zoek naar de
mogelijkheden en de talenten van onze kinderen maar begint het grote
schaven om ze aan te passen aan de machinerie van de economie.
Kinderen die dat niet kunnen of niet willen of daar nog niet aan toe zijn,
met die kinderen hebben we een probleem. Als we heel eerlijk zijn, moeten
we toegeven dat er voor die kinderen eigenlijk geen ruimte meer is in onze
maatschappij. We zitten een beetje met deze kinderen in onze maag.

Als je denkt dat dit allemaal erg overdreven is, dan heb ik nog wel een
leuke leestip voor je: Battle Hymn of the Tiger Mother. Het is een boek van
de Chinees-Amerikaanse Amy Chua. Zij beschrijft de keiharde en
veeleisende manier waarop zij haar twee dochters probeert groot te
brengen. Op internet lees ik in de Volkskrant een boekbeschrijving hierover:

Het is de overtuiging van Amy Chua dat ouders de plicht hebben alles uit de
kinderen te halen wat er in zit. Niets
in het leven is leuk, tenzij je er goed
in bent. Maar om ergens goed in te
worden, moeten kinderen hard werken
en mag er veel van hen worden geëist.
Uit zichzelf wil een kind nooit hard
werken, dus als het tegenstribbelt,

moet de ouder dat genadeloos onderdrukken. Later zullen ze je daar
dankbaar voor zijn...

Dit, Wytze, is het misverstand van het "leven voor de buitenwereld".
Natuurlijk gaat dit niet om de vrije ontplooiing van het kind. Natuurlijk gaat
dit niet om het ontwikkelen van de talenten van je kind. Het gaat om de
ambitie van de ouders.

Chua vraagt veel van haar dochters Sophia en Lulu. Ze moeten twee talen
leren: Engels en Chinees. Met achttien maanden kent de oudste het
alfabet. Op haar derde leest ze Sartre, kan ze honderd Chinese karakters
schrijven en krijgt ze haar eerste pianoles. Voor Lulu kiest de moeder de
viool. De dochters moeten iedere dag urenlang oefenen, want moeder
neemt met minder dan Carnegiehall geen genoegen.
Als ze niet tevreden is over Sophia, eist ze dat het de volgende keer perfect
is. Anders "NEEM IK AL JE KNUFFELDIEREN EN VERBRAND IK ZE".

En hoewel hier overduidelijk sprake is van een emotioneel zieke moeder die
via haar kinderen blijkbaar een of andere angst in zichzelf probeert te
compenseren, schijnen volgens de Volkskrant ouders in de Verenigde Staten
door dit boek in de stress te schieten. Ze zijn bang dat alle Chinese kinderen
straks de succesvollen zullen zijn in de maatschappij en de Amerikaanse
kinderen de grote verliezers.
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nooit hard werken, dus als het

tegenstribbelt, moet de ouder dat
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Maar wat het gevolg is voor haar dochter Lulu beschrijft Amy Chua
gelukkig ook heel eerlijk in het boek. Want tijdens een reis naar Moskou
escaleert de strijd met haar moeder als ze weigert kaviaar te eten:

"Ik wil niet."
"Eten, nú!"
De zaak loopt uit de hand. Iedereen kijkt toe.
"Ik haat de viool. Ik HAAT mijn leven. Ik HAAT jou. Ik pak dit glas en gooi
het kapot."
"Doe het."
Daar gaat het glas. Lulu trilt van woede.
"Ik gooi er nog meer kapot als je me niet met rust laat."
De "tijgermoeder" staat op, rent weg, huilend. Tot aan het eind van het
plein. Ze stopt, ze kan nergens heen. Langzaam loopt ze terug. In het
restaurant kijken de kelners gegeneerd weg.
"Lulu, zei ik, jij wint. We geven de viool op."

En het is maar gelukkig, Wytze, dat de dochter haar moeder al kon
weerstaan toen ze nog maar dertien
was. Want je kunt best een tijdje
jezelf ontkennen, maar hoe lang en
tegen welke prijs? Het zou me niets
verbazen als zo'n kind op een dag
besluit uit het leven te stappen, zoals
zoveel jongeren doen. Want wat is
het leven waard als je je zelf niet mag ontwikkelen, maar in een mal
wordt gedwongen waar een ander jou in wil hebben? Dat druist in tegen
alle wetten van gezond leven.

En dat brengt ons dan weer terug bij de kinderen waar we het over
hadden. Als ze druk, niet geconcentreerd of onhandelbaar zijn, krijgen
ze een stempel op hun voorhoofd van een "onevenwichtigheid in de
hersenen". Wij zijn blijkbaar niet meer zo bereid om ons te verdiepen in
wat kinderen nodig hebben, in wat past bij hun ontwikkelingsfase en hun
leeftijd. We beschouwen kinderen als kleine volwassenen die hun
kind-zijn later maar bij hun psychotherapeut moeten gaan uitleven,
maar niet als ze kind zijn.
Ik herinner me dat ik het als kind zo belachelijk vond dat kinderen
vroeger in de pruikentijd zich als volwassenen moesten kleden omdat ze
toen ook al als kleine volwassenen gezien werden. Maar eigenlijk doen
wij precies hetzelfde, we willen de kindertijd met al zijn specifieke
kenmerken eigenlijk een beetje overslaan. We geven kinderen niet meer
de vrijheid die voor de ontwikkeling van ieders eigenheid noodzakelijk is.
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...Het zou me niets verbazen als
zo'n kind op een dag besluit uit

het leven te stappen, zoals zoveel
jongeren doen...



Dat zou een ontwikkeling met een open eind zijn. In plaats daarvan dwingen
we de ontwikkeling in de richting van een door ons gewenst eindresultaat.
En je hoort me niet zeggen, Wytze, dat we geen eisen aan onze kinderen
mogen stellen en dat we alles maar goed moeten vinden. Maar wat we van
onze kinderen vragen, moet wel in dienst staan van hun ontwikkeling.

Als we geen antwoord hebben op kinderen die hyperactief zijn, zich niet
kunnen concentreren, vervelend, pestend of agressief gedrag vertonen, dan
is het natuurlijk prachtig als een farmaceutisch bedrijf op een dag zegt:
"Dat probleem van uw kind, daar kan niemand wat aan doen, dat is gewoon
een medisch probleem. En laten we daar nou toevallig heel effectieve
medicijnen voor hebben."
En als de juf of de meester er dan ook nog over begint dat je kind slecht te

"handhaven" is in de klas en of het
geen idee is om eens langs de
huisarts te gaan "want Richard uit
dezelfde groep was eerst ook een
probleemkind maar nu is hij aan de
ritalin of aan de strattera en nu zit
hij zo rustig zijn werkjes te maken...

Wytze, ik zeg niet dat kinderen geen serieuze problemen kunnen hebben.
De hyperactiviteit van sommige kinderen, hun autistische gedrag of zelfs
hun agressiviteit gaat dikwijls echt veel verder dan gewone
ontwikkelingsproblemen. Maar wat zegt het over ons dat wij deze kinderen
op de eerste plaats met medicijnen willen helpen? Nou, wat het over "ons"
zegt, is in ieder geval het volgende:

º We lijden aan geestelijke en creatieve armoede.

• Hoe komt het dat we geen ideeën en oplossingen kunnen bedenken
die de ontwikkeling van onze kinderen voorop stellen?

• Waarom proberen we onze kinderen aan te passen aan een ongezonde
maatschappij? Het is toch niet de maatschappij die onze kinderen
moet vormen, het zijn toch onze kinderen die de maatschappij
moeten vormen?

º We hebben een kortetermijnvisie.

• Waarom gaan we alleen af op de kortetermijnresultaten die ons door
de farmaceutische industrie worden voorgeschoteld?

• Waarom vragen we ons niet af wat al die chemische medicijnen met
de geestelijke en lichamelijke ontwikkeling van onze kinderen doen,
na vijf, tien, twintig jaar? Waarom hoeven wij daar helemaal geen
onderzoek van te zien?
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º We zijn ongeduldig en hebben haast.

• Waarom hebben we zo'n haast met onze kinderen? Waarom mogen
ze de eerste zes, zeven jaar van hun leven niet lekker spelen?
Gaan we met onze kinderen dezelfde aanpak toepassen als in de
bio-industrie? Waarom leren we niets van de zieke en kwetsbare
dieren die dit oplevert en de smakeloosheid van het vlees?
Ja, Wytze, het is misschien een rare vergelijking maar het lijkt er
toch op dat we gewoon bezig zijn onze kinderen in een hoog tempo
intellectueel vet te mesten?

º We hebben een gebrek aan inzicht tussen oorzaak en gevolg.

• Zoals we eerder hebben gezien, geven chemische medicijnen ons
de kans onze kop in het zand te steken voor de oorzaken van
ziekte. We hebben eerder
gezien dat het verband tussen
autisme en vaccinaties is
aangetoond en door de
farmaceutische industrie even
hard weer is weggehoond.
Op zo'n moment geloven we de
industrie. De arts die het verband tussen vaccinaties en autisme
ontdekte, zetten we uit zijn beroep met de beschuldiging dat hij
levens in gevaar heeft gebracht. 4

Zo lossen we onze twijfels op. Maar weet je dat er onderzoeken
zijn die ook verband aantonen tussen autisme en de manier waarop
de geboorte van een kind heeft plaats gevonden?
Er is een verband aangetoond tussen autisme en:
- diepe tangverlossingen
- bevallingen onder gehele of gedeeltelijke verdoving
- het medicinaal opwekken van de weeën
- afwezigheid van oogcontact tussen moeder en kind, direct
na de geboorte.5

Toch wordt het steeds meer de gewoonte om weeën op te wekken
en om de bevalling niet bewust maar verdoofd te ondergaan.
Dat alles in het kader van het willen controleren van het leven. En
behoefte aan controle is zoals je weet een gebrek aan vertrouwen.

º We hebben een materialistische levenshouding.

• De bril waardoor we onze werkelijkheid bekijken, lijkt alleen nog
die zaken door te laten die belangrijk zijn voor onze portemonnee.
Het IQ van een kind wordt bijvoorbeeld belangrijker gevonden dan
een gezonde emotionele ontwikkeling, openheid, eerlijkheid en
het goed kunnen omgaan met medemensen.
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Het chemische brein en de biologische psychiatrie

Wytze, het zijn zomaar wat kenmerken van de "beschaafde westerse mens"
die ik hier opnoem, maar het zijn kenmerken die uiteindelijk grote gevolgen
zullen hebben. Veel gevolgen zijn trouwens al lang zichtbaar, zoals
bijvoorbeeld de snelle verspreiding van autisme. Daar hebben wijzelf een
grote rol bij gespeeld, net zoals wij een grote rol hebben gespeeld bij de
snelle verspreiding van heel veel psychiatrische aandoeningen.
En als wetenschappers beschuldigend naar onze genen wijzen en beweren
dat de oorzaak van ziekte dáár ligt, dan draaien ze de boel om. Ze kunnen

zich beter afvragen: "Wat hebben wij
in vredesnaam uitgespookt dat onze
genen zo zijn geworden als ze nu zijn?"

Wíj zijn degenen die door alles wat we
doen en laten, door alle chemische
toevoegingen die we in ons voedsel

stoppen, door alle chemische bestrijdingsmiddelen die we in de landbouw
gebruiken, door het manipuleren met het genetisch materiaal van steeds
meer voedsel, door alle straling die we organiseren, door de chemische
bommen die we op anderen gooien, kortom door al die manieren waarop wij
denken slim te zijn, wij mensen zijn het die voor de verandering van ons
genetisch materiaal verantwoordelijk zijn. En alleen wij.
En in plaats dat we aan de oorzaak hiervan gaan werken, proberen we onze
fouten te herstellen op een manier die onze kinderen en onze volwassenen
alleen maar zieker en afhankelijker maakt.

Laten we ons hier beperken tot de psychofarmaca. Deze medicijnen werden
vroeger vrijwel alleen door psychiaters voorgeschreven, maar tegenwoordig
in toenemende mate ook door huisartsen. Zelfs via internet schijn je er
redelijk makkelijk aan te kunnen komen. Ik zal je de details besparen van
alle foute keuzes die we gemaakt hebben bij de ontwikkeling en
verspreiding van deze "medicijnen voor de geest", maar proberen de grote
rode lijn duidelijk te maken. En ik ben niet origineel, bijna alles wat ik
hierna opschrijf, neem ik min of meer letterlijk over uit het boek van Robert
Whitaker.

Als we op zoek gaan naar de vraag waarom artsen tegen psychische ziekten
aankijken zoals ze dat tegenwoordig doen, dan ligt het begin van een
antwoord in een onverwachte hoek, namelijk bij de Indiase Slangenwortel
(Rauwolfia serpentina).
De Slangenwortel is een plant die al eeuwenlang in India gebruikt wordt als
middel om rustig en minder angstig te worden. Je zou dus kunnen zeggen:
het is een natuurlijk psychofarmacum.
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Men bereidde uit het plantje ook thee waarmee men in de juiste sfeer
kwam voor het mediteren. Zo wordt van Mahatma Ghandi gezegd dat hij
dagelijks een kopje van deze thee gebruikte.
Niks aan de hand dus. Iedereen had met deze kopjes thee zijn voordeel
kunnen blijven doen. Totdat westerse geleerden op een dag hoorden dat
zelfs psychotische patiënten door dit kruid kalmeerden.
Onmiddellijk stortten zij zich, met alle westerse beschaving die ze in
zich hadden, boven op het arme plantje om te zien of er winst verstopt
zat in de bloemblaadjes.

En zo werd het kruid uit elkaar geplozen en werden alle samenstellende
delen van elkaar gescheiden.
Men ontdekte dat de bijzondere
werking van het kruid ermee te
maken had dat de plant onder
andere de bloeddruk verlaagde.
Men ontdekte vervolgens de stof
die hier verantwoordelijk voor was
en dus konden de overige stoffen
van het plantje door de gootsteen. Dat deze andere "nutteloze" stoffen
de werkzame stof als het ware in toom hielden en daarmee bijwerkingen
voorkwamen, daar had men geen idee van. Een snelle maatschappij
vraagt om direct werkende medicijnen en kijkt niet naar gevolgen die
iets later optreden. Door die "voortvarende" aanpak werden door de
moderne geneeskunde de bijwerkingen in ons leven geïntroduceerd.

De werkzame stof van het Indiase plantje noemde men reserpine.
De Amerikaanse onderzoeker Bernard Brodie, werkzaam voor het
National Institute for Mental Health (NIMH), deed wat van een echte
wetenschapper gevraagd wordt: hij gaf het spul aan konijnen.
En hij ontdekte iets wat Ghandi hem ook had kunnen vertellen:
de konijnen werden rustig.
Toen hij ze méér ging geven, werden de dieren zelfs ongeïnteresseerd en
apathisch. Brodie noemde ze depressief en volgens hem reageerden zijn
konijntjes zo omdat de reserpine het serotonine-niveau in de hersenen
verlaagde.

En zo komen we bij serotonine en bij het idee van het verstoorde
evenwicht in de hersenen. Zoals je weet is serotonine een
neurotransmitter en neurotransmitters zijn "hot" in de psychiatrie.
Vrijwel alle psychische en psychiatrische aandoeningen worden
teruggebracht tot een of ander probleem met een neurotransmitter.
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Ik vertel je niets nieuws als ik je zeg dat een neurotransmitter een stof is
die door bepaalde zenuwcellen wordt afgescheiden en zorgt voor de
geleiding van prikkels. Ze geven als het ware boodschappen door van de ene
zenuwcel naar de andere. En iedere soort neurotransmitter is
verantwoordelijk voor een bepaalde groep boodschappen of prikkels die
moet worden doorgegeven.

Bij serotonine gaat het om prikkels die te maken hebben met onder andere
stemming, zelfvertrouwen, slaap, emotie, eetlust en seksuele activiteit.
Bij een tekort aan serotonine worden dat soort prikkels onvoldoende
doorgegeven. Het is dus niet zo gek dat dit tekort inderdaad gepaard gaat
met depressieve verschijnselen. De konijnen van Brodie werden er dan ook
niet vrolijker op toen hij met reserpine hun serotonineniveau ging verlagen.

Vervolgonderzoek van een
Zweedse onderzoeker (Arvid
Carlsson) toonde aan dat
reserpine in de hersenen ook de
niveau's van noradrenaline en
dopamine verlaagt. Nou is

dopamine ook een neurotransmitter en wel een die te maken heeft met het
ervaren van blijheid, genot, welzijn en het prettige gevoel na een beloning.
Het is dus ook weer niet vreemd dat wetenschappers een tekort aan
dopamine in verband brengen met depressie. En voor noradrenaline, dat een
vergelijkbare werking heeft als adrenaline, geldt dat ook een beetje.
Adrenaline brengt je zoals je weet in een staat van actie en paraatheid,
maakt dus actief. Te veel noradrenaline maakt je opgewonden, euforisch,
maar ook gespannen en angstig. En te weinig? Inderdaad, daar zou je ook
weer depressief van worden.

De conclusie was dus: een stof (reserpine) die de niveau's van serotonine,
noradrenaline en dopamine in de hersenen van konijnen verlaagt,
veroorzaakt depressieve verschijnselen bij deze dieren.

De catecholamine-hypothese van depressie

Nu waren er in die tijd een paar antidepressiva op de markt (iproniazid en
imipramine) waarvan niet duidelijk was waarom ze eigenlijk werkten. Dat is
overigens het grappige van vrijwel alle psychiatrische medicijnen.
Bij de meeste gewone medicijnen had men een probleem, bijvoorbeeld een
ziekteverwekker, en ging men vervolgens gericht op zoek naar een
oplossing. Maar de meeste medicijnen die in de psychiatrie gebruikt worden,
zijn min of meer toevallig gevonden op een moment dat men nog niet wist
wat er nou precies in het lichaam van een psychiatrisch patiënt mis was.

34 Werkt het allemaal wel zo goed?

...Bij serotonine gaat het om prikkels die
te maken hebben met onder andere

stemming, zelfvertrouwen, slaap, emotie,
eetlust en seksuele activiteit...



Men dacht een oplossing voor bepaalde verschijnselen te hebben, maar
men snapte het proces achter die verschijnselen niet. Dat gold ook voor
de twee antidepressiva.
Om te begrijpen waarom deze medicijnen iets deden met depressieve
mensen gingen onderzoekers aan het experimenteren. Wat zou er
gebeuren als ze konijnen vóór ze het deprimerende reserpine kregen
eerst die antidepressiva zouden geven? Men probeerde het uit en wat
bleek? Als onderzoekers de proefdieren vóór het toedienen van reserpine
eerst een antidepressivum gaven, kregen de dieren géén depressieve
verschijnselen. Blijkbaar konden de antidepressiva de werking van
reserpine tegengaan. En dus ook de afname van serotonine,
noradrenaline en dopamine. Maar hoe dat werkte, dat wist men niet.

Het was in de zestiger jaren van de afgelopen eeuw dat een paar
wetenschappers daar achter kwamen.

Zoals gezegd geven de genoemde neurotransmitters (serotonine,
dopamine en noradrenaline) signalen door van de ene zenuw naar de
andere. Dat gebeurt via de synaps,
een heel kleine ruimte - veel te klein
om met het blote oog waar te nemen -
tussen het einde van de ene zenuw en
het begin van de volgende.
Neurotransmitters zijn vergelijkbaar
met de ferry's die bijvoorbeeld van Dover naar Oostende varen, waarbij
de Noordzee dan de synaps vormt en de spoorlijnen de zenuwen.
Op een dag komt er met de trein een brief met een boodschap uit
Londen. Bij Dover kan de trein niet verder omdat er nog geen tunnel
naar Oostende is gegraven. De brief wordt daarom op de boot (de
neurotransmitter) geladen die naar Oostende vaart.
Daar wordt de brief met de boodschap uitgeladen, zodat hij verder per
spoor (per zenuw) naar bijvoorbeeld Berlijn gevoerd kan worden. En als
de brief goed nieuws bevat, krijgt men in Berlijn een lekker gevoel.

In de hersenen gaat het versturen van boodschappen iets sneller dan zo'n
brief van Londen naar Berlijn. Het is een kwestie van milliseconden.
Het doorgeven van de signalen (van bijvoorbeeld een lekker gevoel) door
de synapsruimte moet niet alleen bliksemsnel maar ook heel precies
gebeuren. Het signaal moet ook weer precies op tijd beëindigd worden
anders wordt het signaal voor het lekkere gevoel niet op de juiste wijze
doorgegeven. Om het laten stoppen van de prikkel goed te laten
verlopen, moet de chemische stof die als boodschapper fungeert, na het
overbrengen van de informatie uit de synaps worden weggehaald.
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Als dat niet gebeurt "stagneren de schepen in Oostende". Ze blokkeren de
haven als het ware zodat er geen andere schepen met nieuwe berichten
kunnen binnenlopen. De schepen moeten dus als ze hun bericht hebben
afgegeven zo snel mogelijk de haven weer verlaten.
Dat gebeurt in de hersenen als volgt. Als de neurotransmitters aan de
overkant van de synaps zijn aangekomen kunnen ze op twee manieren
"de haven weer verlaten":

º De neurotransmitter (de chemische stof) wordt omgezet door een enzym
en als afvalstof afgevoerd.

º Of de neurotransmitter gaat terug naar de plek waar hij werd
afgescheiden om daar weer te worden opgenomen.

Wetenschappers ontdekten dat het ene gebruikte antidepressivum
(iproniazid) het eerste proces tegenwerkt. Het blokkeert de werking van het
enzym dat serotonine en noradrenaline wil omzetten en afvoeren. Hierdoor
blijven deze twee stoffen langer in de synaps aanwezig.
Het andere antidepressivum (imipramine) werkt het tweede proces tegen.
Het blokkeert de heropname van serotonine en noradrenaline. Ook hierdoor
blijven deze twee stoffen langer in de synaps aanwezig. Het resultaat van
beide medicijnen is hetzelfde: de drie neurotransmitters blijven langer

aanwezig in de synaps. Maar de
manier waarop de medicijnen
werken verschilt.

Vanuit deze ontdekkingen ontstond
een hypothese die snel aan
populariteit won: depressies staan
in verband met een absoluut of

relatief tekort aan serotonine, dopamine en noradrenaline.
Dus als er te weinig van deze stoffen in de synapsen aanwezig zijn ontstaat
er depressie. En als je iemand chemische middelen laat slikken die deze
stoffen langer in de synapsen kunnen vasthouden, voorkom je dat depressie
ontstaat. Dat is het idee.

De in 2006 overleden professor in de psychiatrie Joseph Schildkraut, heeft in
de zestiger jaren van de vorige eeuw de basis gelegd voor deze hypothese.
Hij publiceerde het in een artikel "De catecholamine-hypothese van
affectieve aandoeningen". En catecholamines is een verzamelnaam voor o.a
noradrenaline en dopamine.
Hoewel het genoemde artikel 25 jaar lang het meest gelezen en
aangehaalde artikel was op het gebied van de psychiatrie, zei Schildkraut
uiteindelijk zelf over zijn hypothese: "Op zijn best is het een
oversimplificatie van een heel ingewikkelde biologische toestand".
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Maar... met de hypothese van Schildkraut werd intussen wel de basis
gelegd voor wat men de biologische psychiatrie is gaan noemen.
Het idee achter de biologische psychiatrie is dat de meeste psychische
aandoeningen het gevolg zijn van iets wat er mis is in het lichaam: er is
teveel of te weinig van een bepaald stofje aanwezig in de hersenen.

Los van het belang voor de farmaceutische industrie, was en is het voor
twee partijen belangrijk dat dit idee door iedereen wordt geaccepteerd.
Op de eerste plaats is dat de
beroepsgroep van de
psychiaters. Want met deze
hypothese worden alle
psychiaters uit hun vage,
ongrijpbare beroep van
"zielenknijper" gehaald en in
één klap geaccepteerd door
hun collega-artsen als "echte artsen". Psychische klachten zitten nu
immers niet langer meer tussen de oren. Het zijn "echte klachten" die je
fysiek kunt waarnemen en kunt meten.
Op de tweede plaats is het idee van de biologische psychiatrie heel
belangrijk voor patiënten met psychische aandoeningen. Want ook voor
hen is het een vorm van erkenning: "Zie je wel, ik ben niet gek, ik heb
gewoon een tekort van een bepaalde stof."

De hypothese werd dan ook met gretigheid omarmd door beide groepen
en al gauw werd er van verschillende kanten meer "bewijsmateriaal"
aangeleverd voor het bestaan van biologische oorzaken van psychische
aandoeningen. Bijvoorbeeld bij schizofrenie.

De dopamine-hypothese van schizofrenie

Als je met een pistool op je hoofd gedwongen werd om alle psychische
problemen in twee groepen te splitsen, dan zou je waarschijnlijk aan de
ene kant de depressie-achtige klachten neerzetten en aan de andere
kant de psychose-achtige klachten. Dat is ongeveer de meest grove
indeling die je kunt maken.
Aan de ene kant kun je zeggen dat de depressie-achtige klachten in zijn
algemeenheid te maken hebben met een onderfunctioneren, met een
tekort - en dat past mooi in het beeld van het tekort aan bepaalde
neurotransmitters. Aan de andere kant zou je van de psychose-achtige
klachten kunnen zeggen dat ze te maken hebben met een
overfunctioneren, met een teveel.
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Ook al kan een psychose zich op een heleboel manieren voordoen - er
kunnen waanbeelden optreden, hevige angsten, heftige emotionele
uitingen, agressie, enzovoort - al die uitingen hebben als gemeenschappelijk
element een soort "overspanning van het zenuwstelsel".
Kun je van anti-depressieve medicijnen in zijn algemeenheid zeggen dat ze
iets in mensen proberen te stimuleren, van anti-psychotische medicijnen
kun je in zijn algemeenheid zeggen dat ze mensen juist proberen rustiger te
krijgen.

De eerste anti-psychotische medicijnen die in de jaren '50 van de vorige
eeuw op de markt kwamen, waren de zogenaamde neuroleptica.
Dit zijn chemische stoffen die doen waar we het net over hadden:
ze remmen de algemene werking van het zenuwstelsel. De zenuwprikkels
worden minder goed doorgegeven en de patiënten worden op die manier
rustig gemaakt, gesedeerd zoals dat heet.

Dat daarbij ook allerlei gezonde hersenfuncties verminderen, wordt op de
koop toegenomen. Alles wordt afgedempt: de wanen worden niet meer zo
heftig ervaren of helemaal niet meer en de agressiviteit wordt minder.
Maar ook het denk- en leervermogen, de creativiteit, de humor, het

vermogen om zelfstandig te functioneren,
verantwoordelijkheid te nemen, gezonde
relaties aan te gaan, dat alles en nog veel
meer gezonde andere hersenfuncties gaan
achteruit.

Als we dan ook nog wat langer doorgaan met het geven van deze
"medicijnen" zien we de patiënten steeds minder mens worden en als het
ware steeds meer een plantaardig bestaan gaan leiden: men eet, men
drinkt, men zit, men kijkt en dat is het wel zo'n beetje. Iedereen die in de
geestelijke gezondheidszorg werkt of die familieleden heeft die zware
medicatie krijgen, zal dit herkennen. En jij ziet het natuurlijk ook in je
praktijk, Wytze.
En je zult het met me eens zijn: deze aanpak heeft natuurlijk niets met
geneeskunde te maken. Als je jezelf geneeskundige wilt noemen, dan ben
je het aan je naam verplicht je patiënten te helpen om zich juist de andere
richting op te ontwikkelen, dus naar een vollediger en bewuster mens-zijn.
Maar in plaats daarvan wordt door de medicinale aanpak het bewustzijn van
patiënten steeds verder vertraagd en verlaagd.

Goed, zestig jaar geleden, toen mensen - net als nu - zich ook nog geen raad
wisten met psychiatrische patiënten, dacht men dat neuroleptica een zegen
zouden zijn voor al die patiënten die tot die tijd rustig gehouden moesten
worden met koude baden of door ze vast te binden.
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Daarom nam men de bijverschijnselen graag op de koop toe.
Het eerste en bekendste neurolepticum van die tijd was thorazine.
Maar behalve dat psychotische patiënten hier rustiger van werden,
gebeurde er nog iets bijzonders. Als patiënten langere tijd thorazine
kregen toegediend, ontstonden er parkinson-achtige symptomen:
trillingen, tic's, vertraagd lopen en bewegen. Men kon niets aan deze
bijwerkingen doen want men wist helemaal niet hoe die neuroleptica
werkten. Ze waren eigenlijk bij toeval ontdekt bij de speurtocht naar
heel andere geneesmiddelen.

Het was de eerder genoemde Zweedse wetenschapper Arvid Carlsson,
die eind jaren '50 met een paar bijzondere onderzoeken op het juiste
moment te hulp kwam. Eerst ontdekte hij een methode om dopamine in
de hersenen te meten. Met behulp
van die methode ontdekte hij dat er
in de basale ganglia - het gebied van
de hersenen dat de motorische
bewegingen controleert - heel veel
dopamine aanwezig was, mét de
daarbij behorende specifieke dopamine-zenuwcellen.
Omdat het gecoördineerd bewegen vooral bij parkinsonpatiënten een
groot probleem is, besloot hij om de hersenen te onderzoeken van
parkinsonpatiënten die overleden waren. Hij ontdekte bij dat onderzoek
dat er in de basale ganglia van deze patiënten nauwelijks nog zenuwen
waren om dopamine te produceren en te vervoeren.
Dat betekende volgens hem dat er ook nauwelijks dopamine aanwezig
was, want als er ergens geen dopamine is, dan voelen
dopamine-zenuwen zich overbodig en sterven ze af.

Wat hij nu dus wist: bij gezonde mensen is er veel dopamine in de
hersenen aanwezig en bij parkinsonpatiënten is er heel weinig dopamine
aanwezig. En omdat parkinsonpatiënten een probleem hebben met het
coördineren van hun bewegingen, trok hij de conclusie dat hun
bewegingsproblemen waarschijnlijk te maken hadden met een tekort aan
dopamine. Om zeker van zijn zaak te zijn, ging hij experimenteren met
dieren die reserpine kregen. Reserpine maakt het zenuwstelsel rustig,
hebben we gezien. En als je maar doorgaat met reserpine geven dan
wordt het zenuwstelsel zo "rustig" dat er depressie ontstaat.
Carlsson ontdekte nu dat bij proefdieren die reserpine kregen, het
dopaminegehalte in de basale ganglia afnam. Maar niet alleen
verminderde de hoeveelheid dopamine in hun hersenen, de dieren
kregen ook minder controle over hun bewegingen.
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En dat waren weer precies de effecten die je ook zag bij mensen die leden
aan de ziekte van Parkinson.
Door dezelfde dieren levodopa, een voorstadium van dopamine te geven
(dopamine zelf kan niet door de hersenen worden opgenomen), kon hij de
effecten weer ongedaan maken. Deze laatste ontdekking zorgde er
overigens voor dat artsen mensen met de ziekte van Parkinson levodopa
gingen geven in de hoop de symptomen te verzwakken. En dat doen artsen
vandaag de dag nog steeds omdat het in een vroeg stadium van de ziekte
inderdaad blijkt te werken.

Met de ontdekkingen van Arvid Carlsson werden de onderzoekers van
neuroleptica - thorazine was de eerste - geweldig geholpen. Want ze hadden
al die tijd niet geweten hoe en waarom thorazine nou eigenlijk werkte.
Nu begon het langzaam te dagen:
De ziekte van Parkinson heeft te maken met een gebrek aan dopamine in de
hersenen. Thorazine veroorzaakt parkinson-achtige symptomen. Als je die
twee bij elkaar optelt, kan het heel goed zo zijn dat thorazine de
hoeveelheid dopamine in de hersenen vermindert.
En, even denken, ja: als psychotische patiënten rustig worden van
thorazine, dan komt dat dus omdat door de thorazine de hoeveelheid
dopamine in hun zenuwstelsel afneemt. En dat betekent weer dat ze dus

eerst juist een teveel aan
dopamine hadden. Zie hier het
"bewijs" dat het evenwicht in de
hersenen bij psychotische
patiënten verstoord is.

Deze conclusies werden ondersteund door onderzoekers die in diezelfde tijd
ontdekten dat amfetamines (drugs die hallucinaties en paranoia kunnen
veroorzaken) de dopamine-activiteit in de hersenen verhoogden. Teveel
dopamine zorgde dus voor heftige symptomen.

En zo werd de eindconclusie: psychoses worden veroorzaakt door een te
hoge dopamine-activiteit en thorazine en de andere neuroleptica brengen
dit teveel terug tot een "normaal" niveau.
En, Wytze, ik zet "normaal" liever tussen aanhalingstekens omdat je nou niet
kunt zeggen dat patiënten ná de thorazine geestelijk en emotioneel nog
echt normaal functioneerden. En dat los van het fysieke ongemak door de
georganiseerde parkinsonklachten die ontstonden. Je kunt dus niet zeggen
dat er een gezond evenwicht hersteld is.

Goed, psychotische patiënten hebben dus een teveel aan dopamine en
hebben baat bij middelen die het dopamine-gehalte omlaag brengen.
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Parkinsonpatiënten hebben daarentegen een te laag dopamine-gehalte
en hebben dus baat bij middelen die dat gehalte doen toenemen. Je zou
die twee groepen dus eigenlijk tegengestelde medicijnen moeten geven.
Omdat Carlsson zich vooral op parkinsonpatiënten richtte, ging hij met
zijn collega's op zoek naar een stof die dopamine langer in de ruimte
tussen de zenuwcellen kon vasthouden. Want: meer dopamine, betekent
voor parkinsonpatiënten minder problemen bij de bewegingen.
Ze slaagden erin om zo'n stof te vinden (zimeledine). Het was een stof
die ervoor zorgde dat niet alleen dopamine maar ook serotonine en
noradrenaline langer in de synapsen van de zenuwcellen aanwezig bleven
doordat de stof de heropname van deze neurotransmitters door de
zenuwen tegenwerkte. Met dit nieuwe medicijn waren de onderzoekers
er in geslaagd de eerste selectieve serotonine-heropname-remmer te
bereiden. Dat zijn dus de ssri's die in onze tijd nog altijd de populairste
medicijnen in de psychiatrie zijn.

Als we nu nog eens naar de werking van dat eerste antipsychoticum
thorazine kijken, dan doen we wel
een pijnlijke ontdekking. Het
gebruik van thorazine betekent
dus dat je het dopaminegehalte
vermindert. Maar met wat we net
geleerd hebben, betekent dit dat
je psychotische patiënten
langzaam maar zeker in parkinsonpatiënten helpt te veranderen.
Je zorgt met de afname van dopamine dat de dopaminerge zenuwen bij
deze mensen gaan afsterven. Het omgekeerde zie je soms bij
parkinsonpatiënten die levodopa krijgen: het dopaminegehalte kan zo
stijgen dat ze psychotische klachten krijgen.
Tja, Wytze, er wordt dus door de voorstanders van de biologische
psychiatrie vaak geroepen dat hun medicijnen "een balans herstellen" in
de hersenen, maar ik weet niet of je het laten afsterven van zenuwen
waardoor mensen parkinson-achtige verschijnselen krijgen, of
veroorzaken van psychoses bij parkinsonpatiënten nu echt het herstellen
van een balans kunt noemen...

De psychiatrie-euforie

Ben je nog bij de les? Of heb je het gevoel dat je weer in de
collegebanken zit en nog maar één wens hebt: zo snel mogelijk de kroeg
in duiken? Die tijd is geweest, Wytze, we moeten nu aan het werk...g
Goed, daar gaan we. Er waren nu dus twee hypotheses.
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De eerste veronderstelde dat depressies te maken hadden met een tekort
aan serotonine, noradrenaline en dopamine in de hersenen. De tweede
stelde dat schizofrenie te maken had met te hoge gehaltes aan dopamine.
Beide hypotheses, schrijft Whitaker, leidden tot een geweldige euforie in
kringen van psychiaters en farmaceuten: "De afschuwelijke gestichten, die
als een schande gezien werden, konden nu gesloten worden." 6

Whitaker is wat minder euforisch en schrijft: "Wanneer we vanuit onze tijd
terugkijken, dan kunnen er bij de doorbraak van de psychofarmaca twee
dingen aan de hand zijn geweest:

º Er zijn werkelijk geneesmiddelen ontdekt die bij mensen die geestelijk
ziek zijn een bepaalde chemische balans in de hersenen kunnen
herstellen. Als dat echt zo is, dan kunnen we verwachten dat
langetermijnonderzoek laat zien dat de mensen door de behandeling met
deze medicijnen werkelijk genezen en gezond blijven.

º Of de psychiatrie-wereld was zo begerig om zijn eigen wonderpillen te
hebben (net als antibiotica, insuline etc.) en zo verlangend om een
volwaardige plaats in de geneeskunde te krijgen, dat ze deze medicijnen
tot iets maakten wat ze niet waren. In dat geval bestaat deze eerste
generatie psychofarmaca uit middelen die net als bij dieren de
hersenfunctie op een bepaalde manier verstoren. Als dat zo is dan zal
langetermijnonderzoek problematische uitslagen geven.

In de jaren '70 en '80 stelden wetenschappers dan ook de kritische vraag:
"Lijden mensen met schizofrenie en depressie echt aan een chemische
onbalans die te corrigeren is met medicatie?"

De jacht op de chemische onbalans

Wytze, als wij patiënten een chemisch middel laten slikken dat de balans in
hun zenuwstelsel gaat beïnvloeden, kunnen we alle gevolgen daarvan dan

wel overzien? We zeggen dat we een
"chemische disbalans" gaan corrigeren,
maar los van de vraag of er wel sprake
is van zo'n disbalans: weten we écht
wel wat we doen? Telkens als ik me in
de anatomie en de fysiologie van ons
menselijk lichaam verdiep, ben ik weer
verwonderd over de ongelooflijke, niet
te volgen knapheid waarmee alles

functioneert. Er vinden daar in ons lichaam op micro-micro-niveau
processen plaats, die wij met al onze kennis in geen fabriek kunnen
nabootsen. Nee, zelfs niet in China h.
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Stel je toch eens voor:

º Er bevinden zich 100 miljard neuronen in onze hersenen. Bekijk nou
eens een plaatje van een zenuwcel, kijk eens hoe wonderlijk zo'n cel
in elkaar zit en vermenigvuldig dat dan eens met 100 miljard.

º Een enkel neuron heeft tussen de 1000 en 10.000 synaptische
verbindingen. Een volwassen brein heeft dus tussen de 100 biljoen
(100.000 miljard) en de 1000 biljoen (biljard) synaptische
verbindingen.
"Hoeveel, zegt u?!"
"Biljard, ja. Dat is een getal met
15 nullen..."
Als je daar niet van onder de
indruk bent, Wytze, ga dan eens
op een zaterdagmiddag naar een
kleuterschool in de buurt en leg
alle korreltjes van de zandbak eens op een rijtje...g
Of als het teveel werk is om naar die zandbak te lopen: Heb je
weleens een schakeldoos opengemaakt als je met elektrische
leidingen bezig was? Nou, in de "synaps-schakeldoos" moet je niet drie
of vier draadjes aan elkaar knopen maar tot 10.000 draadjes aan toe.
En dat ingewikkelde proces gebeurt op 1.000.000.000.000.000
plaatsen in ons lichaam...

º De synaptische ruimte is 20 nanometer lang (20-miljoenste ofwel
1/50.000ste millimeter. Neem dus wel je bril mee...

Zie je het allemaal voor je, Wytze? Nou ik niet! Als we het bijvoorbeeld
hebben over serotonine dat door een ssri langer in de synaps blijft, dan
hebben we het over een proces dat zich op duizenden miljarden plaatsen
in ons lichaam tegelijkertijd afspeelt. Op een onzichtbaar klein niveau.
En daar gaan wij dan met onze medische pollepel in zitten roeren.

Om het nog iets ingewikkelder te maken: het is niet zo dat alle prikkels
zich langs dezelfde zenuwen verplaatsen:

º De uitlopers van de zenuwcellen die dezelfde neurotransmitter
gebruiken zijn gebundeld in "banen" (net als telefoonkabels).

º De bundels die vooral serotonine gebruiken als neurotransmitter
vormen de serotonerge banen en de bundels die de dopamine
gebruiken vormen de dopaminerge banen.

º Bij depressie spelen vooral de serotonerge banen een rol en bij
schizofrenie de dopaminerge.
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Over het serotonine-systeem schrijft Whitaker:

º Sommige van deze neuronen sturen lange uitlopers langs het ruggemerg
omlaag, die betrokken zijn bij de functies van de longen, het hart en het
maag-darmkanaal.

º Andere zenuwcellen hebben uitlopers die naar andere hersendelen gaan -
kleine hersenen, hypofyse, hypothalamus, basale ganglia, slaapkwabben,
limbische systeem, hersenschors en voorhoofdskwabben.

º Het serotoninesysteem is op deze manier het grootste hersensysteem dat
bekend is en kan beschreven worden als een "reusachtig zenuw-systeem".
Het regelt vooral het geheugen, leren, slaap, eetlust en de regeling van
stemming en gedrag.

Over het dopamine-systeem vat Whitaker samen:

º Er lopen (naast een vijftal kleinere) drie grotere dopaminerge banen in
de hersenen:

• Er is een systeem met uitlopers naar de basale ganglia, waar beweging
begonnen en gecontroleerd wordt.

• Er is een systeem met uitlopers naar het limbische gebied.
In dit gebied worden onze emoties gereguleerd. Hier voelen we de
wereld om ons heen, een proces dat essentieel is voor het gevoel van
onszelf en onze waarneming van de werkelijkheid.

• Er is weer een ander systeem met uitlopers naar de voorhoofdslobben.
Deze plekken zijn het meest kenmerkend voor de menselijke
hersenen: ze verschaffen ons het vermogen om onszelf waar te
nemen. Ze geven ons met andere woorden "zelfbewustzijn".

Misschien is dit voor jou allemaal niet zo boeiend, maar nogmaals, ik schrijf
dit allemaal op te benadrukken wat voor een ongelooflijk complex geheel

ons zenuwstelsel vormt.
En ik bedoel met "ongelooflijk" dat we
ons van dat geheel werkelijk geen
voorstelling kunnen maken.
Als wij met al onze meest verfijnde
onderzoeksapparatuur een beoordeling

moeten geven van wat er zich in onze hersenen afspeelt, is het alsof een
kunstrecensent door matglas de Nachtwacht probeert te beoordelen.

Wytze, wij weten nog geen honderdste deel van wat er zich in onze
hersenen werkelijk aan complexe processen afspeelt. En al die verschillende
hersenfuncties die ons hele bestaan coördineren: onze gedachten, onze
gevoelens, onze angsten, onze eetlust, onze behoefte om te vrijen, ons
denkvermogen, onze wil om te leven, kortom alles wat een mens tot mens
maakt, wordt op een heel samenhangende manier gecoördineerd.
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Dat gebeurt door allerlei verschillende hersencentra en langs allerlei
verschillende zenuwbanen en met behulp van allemaal verschillende
neurotransmitters. Letterlijk loopt het in de meeste gevallen heel netjes
in goede banen.
Wetenschappers denken nu dus dat je zonder problemen één van die
complexe emotionele toestanden (bijvoorbeeld depressie) er uit kunt
lichten en die apart kunt gaan behandelen. De lange lijst bijwerkingen
bij al deze medicijnen laat al zien dat dit onmogelijk is. Het is alsof je
met een kettingzaag madeliefjes gaat plukken. Hoe goed "functioneren"
die lieve madeliefjes daarna nog... g

Wat de theorie van de chemische disbalans doet, is deze wonderlijke
complexiteit dus afbreken tot een simpel beeld:

º Bij depressie is het probleem dat de serotonerge neuronen te weinig
serotonine vrijmaken in de synaps en dus zijn de serotonerge banen in
de hersenen "te weinig actief". Antidepressiva brengen het
serotoninegehalte in de synaps terug naar normaal en dus kunnen
signalen weer op de juiste manier worden doorgegeven.

º De hallucinaties en de stemmen die kenmerkend zijn voor
schizofrenie worden veroorzaakt door overactieve dopaminerge
banen. Met als resultaat te veel dopamine in de hersenen.
Antipsychotica kunnen dat teveel weer terugbrengen.

De simpele conclusie is dus dat alle depressieve mensen een te laag
serotoninegehalte hebben en alle psychotische mensen een te hoog
gehalte aan dopamine hebben. Maar nu de tragische grap! Vanaf 1969
vonden er een aantal onderzoeken
plaats om te kijken of depressieve
patiënten inderdaad te lage
serotoninegehaltes hadden.
Wat bleek tot ieders teleurstelling?
Er kon op dit gebied géén verschil
gevonden worden tussen depressieve
en niet-depressieve mensen.
In 1974 werd dit bevestigd door een
onderzoek waaruit bleek dat bij depressieve patiënten die nog niet
waren blootgesteld aan antidepressiva, helemaal geen sprake was van
een tekort aan serotonine. Toch kregen deze patiënten vervolgens vrij
massaal medicijnen voorgeschoteld die hun serotoninegehalte moesten
verhogen. En als je de concentratie van een stof die zich in een
evenwichtige samenstelling in de hersenen bevindt, gaat verhogen,
breng je helemaal niets in balans. Je verstóórt dan juist het evenwicht.
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Er lijken dus middelen op de markt gebracht te zijn die een evenwicht
proberen te herstellen dat niet verstoord is. Het zijn medicijnen die een
probleem aanpakken dat er niet is. En daardoor wordt een echt probleem
veroorzaakt.
Toch is er natuurlijk een probleem met de psychische gezondheid van steeds
meer mensen in het Westen.7 Maar de psychiatrische wereld is in de roes
van medicijnen, denkt dat ze de enige weg naar een oplossing zijn en lijkt

vervolgens niet objectief naar
de nadelen ervan te kunnen
kijken. Ook weigert men stil
te staan bij de vraag waarom
genezingen - op de lange
termijn gezien - uitblijven.

Waarom is het zo moeilijk om de eigen tekortkomingen en beperkingen
onder ogen te zien? Om daar iets van te snappen, geef ik je nog een stukje
geschiedenis uit het boek van Whitaker.

Het kind met het badwater weggegooid

De geschiedenis van de psychiatrie is tot op de dag van vandaag niet iets
waar we als mensheid erg trots op kunnen zijn. De aanpak, vooral vanuit de
reguliere medische hoek is de afgelopen twee eeuwen ronduit beschamend
geweest. Wat vóór de artsen spreekt die zich met psychiatrische patiënten
gingen bemoeien is dát ze zich er mee gingen bemoeien. Rond 1800 werd
een psychiatrische patiënt immers niet als mens gezien maar als een soort
verwilderd beest. Zo werden deze mensen ook behandeld: ze werden aan de
ketting gelegd, ze werden als kermisattractie gebruikt of ze werden aan hun
lot overgelaten. Dát mensen zich dus om deze verloren groep mensen ging
bekommeren is echt een teken van toegenomen ontwikkeling en bewustzijn.
Alleen was die ontwikkeling dan weer niet zo vergevorderd dat het ook op
een menswaardige en effectieve manier gedaan werd. Toch kende men
aanvankelijk, in ieder geval in de Verenigde Staten, een heel menselijke
benadering. Hoe dat ging en wat er uiteindelijk misging lezen we weer in
"Anatomy of an Epidemic". En ik vat het een beetje samen:

In 1844 kwamen 13 artsen die kleine gestichten runden, in Philadelphia bij
elkaar om een overkoepelende organisatie op te richten.8 De gestichten die
ze beheerden, boden een soort "omgevingszorg" die bekend stond als morele
therapie. Dat was een aanpak die in de VS door de Quakers was
geïntroduceerd. En ik weet niet of je de Quakers kent, Wytze, maar die
vormen een "religieus genootschap van vrienden, dat zich sociale
ongerechtigheid zeer aantrekt en thema's als geweldloosheid, oprechtheid
en gelijkwaardigheid hoog in het vaandel heeft staan".
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Je ziet, ik heb overal verstand van r. Nou ja met dank aan mijn goede
vriend Wikipedia k.
En let nu op: deze menselijke aanpak van de Quakers gaf een tijdlang
heel goede resultaten. Meer dan 50% van de nieuwe psychiatrische
patiënten werd binnen het jaar weer ontslagen en een aanzienlijk
percentage kwam nooit meer terug. Zo gaf een lange termijnstudie in de
19e eeuw in het Worcester State Lunatic Asylum aan, dat het met 58%
van de 984 ontslagen patiënten de rest van hun leven goed bleef gaan.
Waarom ging men niet gewoon op deze weg verder? Dat zou toch vrij
logisch zijn? Maar helaas, er was het volgende aan de hand.

Omdat men als maatschappij geen raad wist met demente ouderen en
met het grote aantal syfilispatiënten, werden deze steeds vaker
"gedumpt" in de Quakers-gestichten. Het gevolg was dat deze gestichten
aan het eind van de 19e eeuw sterk groeiden én de resultaten van de
totaal opgenomen groep slechter werden. Want voor zowel de seniele
ouderen als de syfilispatiënten gold dat ze geen kans op genezing
hadden. De slechtere totaalresultaten zorgden ervoor dat men - ten
onrechte - de morele therapie als onwerkzaam ging beschouwen.
Het gevolg hiervan was dat in 1882 door de geneesheer-directeuren van
de gestichten de morele therapie
als behandelingsmethode werd
weggestemd. Men ging over op
fysieke behandelingen.
En let op Wytze, hoe hier dus een
werkzame aanpak overboord werd
gezet, alleen omdat de
samenstelling van de inrichtingen in de war werd gestuurd door mensen
binnen te laten die een heel andere aanpak nodig hadden. Dat had men
indertijd blijkbaar niet in de gaten. Of misschien vond men de aanpak
wel te soft en vroeg de tijdgeest om een hardere aanpak.
Het is een beetje als wat er bij jullie nu gebeurt met jongeren die
emotionele problemen hebben. Als de problemen te groot worden en
men er geen raad meer mee weet, plaats men ze maar in een
jeugdgevangenis. Wat dat betreft hebben enkele verlichte geesten bij
jullie meer dan honderd jaar aan ontwikkeling gemist...h

Er kwam dus een fysieke, hardere aanpak. Hiermee begon een nieuw
tijdperk in de psychiatrie. En al snel begon men enthousiaste berichten
de wereld in te sturen over de nieuwe behandelmethoden:

º Van verschillende watertherapieën, waaronder hogedruk-douches en
langdurig baden, werd gezegd dat ze hielpen.
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º In één gesticht werd gemeld dat een injectie met schildklierweefsel van
een schaap bij 50% van de patiënten genezing veroorzaakte.

º Andere artsen beweerden dat injecties met metaalzouten, paardenserum
en zelfs arsenicum een dwaze geest weer gezond konden maken.

º Henry Cotton, directeur van het Trenton State Hospital, zei in 1916 dat
hij krankzinnigheid genas door de kiezen van mensen te trekken.

º Van koorts-therapieën zei men dat ze succesvol waren, net als
diepe-slaap behandelingen.

Geen van deze behandelmethoden doorstond - ondanks de aanvankelijke
enthousiaste verhalen - de tand des
tijds. En als je goed kijkt naar de
psychiatrie van nu - honderd jaar later
dus - dan zie je dat er in die illusie dat
men iets geneest nog helemaal niets
veranderd is.

Eind van de dertiger en begin van de veertiger jaren van de 20ste eeuw
werden de behandelmethoden grover. Psychiaters begonnen een drietal
behandelmethoden te omarmen die direct op de hersenen werkten:

º Eerst was er de insuline-coma therapie. Patiënten werden hoge doses
insuline ingespoten waardoor ze in een hypoglykemisch coma terecht
kwamen. Vervolgens werden ze weer bijgebracht met een
glucose-injectie. Er werden "wonder-genezingen" gemeld en de New York
Times schreef op wat wetenschappers vertelden: "De korte circuits in de
hersenen verdwijnen en de normale circuits worden hersteld en zorgen
voor gezondheid en realiteit."

º Toen kwam de convulsie-therapie. Hetzij een vergif (metrazol) hetzij een
elektroshock zorgde voor een epileptisch aanval bij de patiënt.
Als de patiënt bijkwam zou hij vrij zijn van psychotische gedachten en
zou hij zich gelukkiger voelen. (Vreemd was wel, dat veel patiënten
honderden behandelingen moesten ondergaan...)

º De uiteindelijke "doorbraak" was de frontale lobotomie, de chirurgische
vernietiging van delen in de frontale lobben. Aanvankelijk werd
enthousiast verteld, dat deze ingreep patiënten genas. De New York
Times liet haar oor weer gedwee hangen naar de medische wereld en
schreef nu - weer even naïef: "Deze operatie van de ziel verandert
binnen enkele uren wilde dieren in zachtmoedige schepselen".
Wat er in werkelijkheid gebeurde was vrij dramatisch.
Mensen met wanen en angsten werden wel rustig, maar veranderden
dikwijls in kinderen, verloren hun lange termijngeheugen, waren niet
meer in staat te lezen of een gesprek te voeren en verloren de ambitie
om iets te ondernemen.
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Eind jaren '60 werd er gelukkig min of meer afstand gedaan van deze
weerzinwekkende methode - hoewel hij hier en daar op de wereld
nog steeds schijnt te worden toegepast.

Artikelen in de pers over al deze ontwikkelingen deden het publiek
geloven dat er grote vorderingen werden gemaakt bij de behandeling van
psychiatrische aandoeningen. Veel later zou pas weer duidelijk worden
dat men opnieuw achter een illusie had aangelopen. Nou ja, niet voor
iedereen werd dit duidelijk: nog altijd lopen er psychiaters vrij rond die
nog in de duisternis van zestig jaar geleden verkeren en geloven dat
psychiatrische patiënten echt met bijvoorbeeld elektroshocks te genezen
zijn.

Op 6 mei 1946 publiceerde Life magazine "Bedlam 1946," een reportage
over twee inrichtingen in
Pennsylvania en Ohio. Het publiek
was geschokt door de foto's van
mensonterende situaties die zich in
de inrichtingen afspeelden. Je zag
mensen in elkaar gekropen en naakt
op de grond liggen of vastgebonden
op een bank. Het deed mensen, zo
vlak na de oorlog, denken aan de
afschuwelijke beelden uit de Duitse
concentratiekampen. En op dat schaamtevolle moment wilde het publiek
dat er iets aan de situatie zou gebeuren. En dat werd nog sterker toen in
1948 het boek uitkwam van Albert Deutsch "The Shame of the States,
(Mental Illness and Social Policy: the American Experience)".

Maar zoals altijd duurt publieke verontwaardiging die alleen op emotie
steunt en niet op inzicht en begrip, niet zo heel lang. Net zoals mensen
in onze tijd een week minder vlees eten na de gekke-koeienziekte of de
gekke-geitenziekte of de gekke kippenziekte of na al die andere
dierenziektes die er nog gaan komen. Maar na die week zijn de hoofden
weer gericht op de alledaagse beslommeringen en vergeten we wat we
hadden kunnen leren.
Zo ook veranderde er in de VS wel iets voor psychiatrische patiënten
maar de meeste maatregelen waren van korte duur. Overbevolking in de
inrichtingen en onvoldoende zorg bleven een probleem, zij het minder
dan tijdens de jaren daarvoor. Toch kreeg de behandeling van
psychiatrische patiënten in zijn algemeenheid grotere prioriteit in de VS,
wat ook kwam door een toeloop van patiënten in de oorlogstijd.
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Een groot aantal mannen werd namelijk vanwege hun psychische toestand
afgekeurd voor militaire dienst. Ook al was deze psychische toestand in een
aantal gevallen ongetwijfeld in scène gezet door jongens en mannen die
absoluut geen zin hadden in een oorlog.

Echt een nieuwe weg inslaan, dat kon men echter niet. Men koos nóg meer
voor een fysieke aanpak van het probleem: uitbreiding van het aantal
insuline-coma's, elektroshocks en lobotomieën. Bij dat laatste speelde

vooral de neuroloog Walter Freeman een
rol. Hij trok in een ware kruistocht door
het land om zijn eenvoudige nieuwe
vorm van lobotomie te promoten. Via de
oogkas duwde hij een priem tegen de
onderkant van de schedel waar hij dan
met een hamer doorheen sloeg om
vervolgens wat heen en weer te draaien
in de motorische voorschors van de
hersenen. En dat allemaal in de dwaze

hoop dat er iets goeds uit voort zou komen. In 1949 nog werd de Nobelprijs
voor de geneeskunde uitgereikt aan de Portugese neuroloog Egas Moniz voor
het... ja, voor het bedenken van de lobotomie. Als hij dat nu had bedacht
zou hij voor het Internationaal gerechtshof in Den Haag gebracht worden.

Op de lange termijn - daar was men het algemeen over eens - moesten er
voor alle psychische aandoeningen medicijnen komen. Men hoopte op een
soort penicilline, maar dan voor de geest. En de psychiaters hadden daarbij
hun eigen droom, verwoord door Charles Burlingame, directeur van het
"Instituut voor de levenden" in Connecticut: "Ik voorzie een tijd waarin wij
dókters zijn, denken als dokters en onze psychiatrische instellingen net zo
organiseren als de beste medische en chirurgische instellingen."
Dr. Howard Rusk, professor aan de New York University en columnist voor de
New York Times, schreef in die krant: "We moeten ons realiseren dat
mentale problemen net zo erg zijn als fysieke problemen en dat angst en
depressie een actieve therapie vereisen net als een blindedarmontsteking of
een longontsteking. Het zijn allebei medische problemen die medische zorg
nodig hebben."

Het congres in de VS droeg haar steentje bij om deze verandering aan te
sturen door te besluiten tot de oprichting van het National Institute of
Mental Health (NIMH).

Het publiek geloofde dus in de wonderen van de wetenschap, het land zag
de noodzaak van een betere zorg voor de psychiatrische patiënten en de
NIMH was klaar om het allemaal te laten gebeuren.
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Je zou kunnen zeggen dat alles gereed was voor een hervorming van de
psychiatrie. De zoektocht naar medicijnen kwam nu dan ook goed op
gang. En zoals we gezien hebben was het thorazine dat als eerste
neurolepticum, als eerste "geneesmiddel voor de geest" op de markt
werd gezet.

De geschiedenis van thorazine gaat terug tot 1883. In dat jaar ontdekte
men een bepaalde kleurstof die tot 1946 ook als zodanig gebruikt werd.
Maar in dat jaar ontdekte men de medicinale kwaliteiten van de stof.
Men kwam er achter dat een variant van de kleurstof eigenschappen had
van een antihistaminicum. Toen kon er dus ineens een geneesmiddel
gemaakt worden. Eerst dacht men dat het alleen kon worden ingezet bij
allergische reacties. Maar bij het gebruik ervan bemerkte men dat het
patiënten een euforische rust gaf. En langs deze toevallige ontdekking
dacht men eraan om het middel ook in de psychiatrie te gaan gebruiken.
Toen men verder met deze stof aan de slag ging, ontdekte men een
andere afgeleide van de kleurstof die
ook een soort kalmerende werking
had. Die stof noemde men
chlorpromazine. Als men deze stof
aan ratten gaf, waren de diertjes
fysiek niet meer in staat om te
vluchten. Het lukte ze bijvoorbeeld
niet langer om een touw in te
klimmen waarlangs ze eerder wel
weg konden vluchten. Maar wat voor de psychiatrie vooral interessant
was, was het feit dat ze emotioneel ook helemaal niet in vluchten
geïnteresseerd leken te zijn, ondanks de stroomstoten die ze kregen.
Bovendien bleven ze bij dit alles toch bij bewustzijn. Nou ja, het is
natuurlijk maar net wat je "bij bewustzijn" noemt. Waarschijnlijk hadden
ze hun ogen nog open of zoiets.

In 1952 probeerden twee Franse psychiaters chlorpromazine op
psychotische patiënten uit en deze reageerden met dezelfde apathie als
de ratten. Het gebruik verspreidde zich vervolgens in snel tempo uit over
de gestichten in de rest van Europa. En overal zag men hetzelfde
gebeuren: de instituten werden rustiger en de patiënten waren
makkelijker te hanteren.
En daar is dan het grote misverstand dat aan de basis van de
psychiatrische medicijnen ligt: het idee dat het veranderen van gedrag,
het rustiger maken van patiënten, het sederen dus, iets met genezing te
maken heeft.
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Dat was de geboorte van het middel dat in de VS de merknaam thorazine
kreeg en een belangrijk kalmeringsmiddel werd genoemd.
Het gebruik van thorazine nam dankzij de opmerkelijke werking snel een
grote vlucht. Maar ook al keerde de rust terug in de psychiatrische
instellingen, van genezen patiënten was natuurlijk geen sprake.
Tenzij je het gezond vindt dat mensen niet meer voor pijnprikkels kunnen
vluchten en er apathisch op reageren h.

Je kunt zeggen dat met het op grote schaal op de markt brengen van
thorazine in 1954 de moderne
psychiatrie begint. Het was het eerste
medicijn dat een specifiek antwoord
moest zijn op een mentale aandoening.
Dit antipsychotisch medicijn betekende
de aftrap van een revolutie op het
gebied van psychofarmaca. Want al

snel verschenen na de antipsychotica ook de antidepressiva en de anti-angst
medicijnen.

"Thorazine startte een revolutie in de psychiatrie, vergelijkbaar met de
introductie van penicilline in de gewone geneeskunde", werd er gezegd.9

Het middel bracht in ieder geval veel in beweging.

Nu had de gewone geneeskunde - die het lichaam behandelt - aan het begin
van de jaren '50 dankzij ontdekkingen van wetenschappers, een aantal
doorbraken meegemaakt op medicijngebied:

• Penicilline kwam op de markt (in 1928 door Fleming ontdekt en aan
het einde van de 2e wereldoorlog in de VS in voldoende mate
geproduceerd).

• De syphilis-microbe kon bestreden worden door een ontdekking van
Salvarsan in 1909. Voor het eerst kon men iets doen aan de
afschuwelijke verschijnselen (zelfs de beenderen in het gezicht
konden wegteren) van syfilis.

• Er waren betere anaestetica (voor verdoving tijdens operaties)

• Er kwamen antihistaminica (tegen allergische reacties)

• Er kwamen anticonvulsiva (tegen epilepsie)

• Diabetes kon behandeld worden omdat het hormoon insuline kon
worden geëxtraheerd uit de alvleesklier van geslachte dieren en
vervolgens bij suikerpatiënten kon worden ingespoten.

Al deze ontwikkelingen waren vóór de oorlog vooral mogelijk gemaakt
doordat particulieren het geneesmiddelenonderzoek in de VS financierden.
Ná de oorlog kwam er ook geld van de overheid. Er kwam op deze manier
meer geld beschikbaar voor het onderzoek naar medicijnen.
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En omdat het terrein in de geestelijke geneeskunde nog braak lag, werd
veel van dat geld op de psychiatrie gericht. Met als gevolg de ontdekking
van "geneesmiddelen" voor de geest en voor de ziel:

º In 1955 werden de "kleinere kalmeringsmiddelen" op de markt
gebracht, de middelen voor huis-, tuin- en keukengebruik (angsten,
nervositeit etcetera). Het eerste middel was miltown. In 1960 volgde
librium.

º In 1957 kwam het eerste middel voor depressieve patiënten op de
markt: marsilid (iproniazid)

• Isoniazid en iproniazid (in Duitsland ontdekt bij het zoeken van een
nieuwe brandstof voor V-2 raketten) bleken effectieve stoffen
tegen het bacil dat tuberculose veroorzaakte. Wanneer ze echter
met dat doel aan tbc-patiënten gegeven werden, begonnen deze
een opvallend vrolijk gedrag te vertonen.
In Time stond: "Ze dansten in het rond op hun afdeling, tot groot
vermaak van de aanwezige nieuwsfotografen."
Zo kwam men op het idee deze middelen tegen depressie te gaan
gebruiken. Maar de bijwerkingen waren heftig: duizeligheid,
constipatie, moeilijk plassen, zenuwontsteking, vreemde
huidsensaties, verwardheid en psychose. Maar wel vrolijk dus h.

In een paar jaar tijd waren er nu geneesmiddelen ontwikkeld die
opgewonden en manische patiënten
konden kalmeren, middelen voor
angsten en middelen voor depressie.
Maar geen van deze geneesmiddelen
was ontwikkeld nadat wetenschappers
een ziekteproces of een afwijking in de
hersenen hadden ontdekt, die de
oorzaak van de afwijkingen waren. Ze waren ontdekt als bijwerkingen op
het zenuwstelsel van middelen die men om andere redenen onderzocht.

Het verbond tussen artsen en industrie

Rond 1900 waren er in de Verenigde Staten wel zo'n 50.000 medische
producten op de markt. Aan de ene kant waren er duizenden kleine
bedrijfjes die hun eigen producten verkochten (siropen, elixers,
kruidendranken), vaak op basis van een "geheim recept".
Aan de andere kant verkochten Merck en andere grote
geneesmiddelbedrijven hun chemische middelen - bekend als "ethische
medicijnen" via apothekers aan het grote publiek. Niemand hoefde de
veiligheid of de werkzaamheid van hun producten te bewijzen.
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De American Medical Association (AMA) presenteerde zich als de organisatie
die het kaf van het koren zou gaan scheiden. En voor de AMA waren de
artsen het koren en de rest was het kwakzalverij-kaf.
De AMA ging medicijnen van de grote farmaceutische bedrijven testen op
hun chemische samenstelling en de beste medicijnen kregen een keurmerk.
Zo behartigde men de financiële belangen van de artsen omdat de AMA-lijst
voor veel mensen een reden was om naar een arts te gaan en niet naar een
"kwakzalver".

Vanaf 1938 moesten farmaceutische bedrijven bewijzen dat hun producten
veilig waren. Ze hoefden niet te
bewijzen dat ze ook werkzaam waren.
In 1951 kwam er een wet waarin stond
dat de meeste medicijnen alleen nog
op doktersrecept verkocht mochten
worden. Artsen genoten vanaf dat
moment dus een bevoorrechte plaats in

de maatschappij. Zij controleerden de toegang van het publiek tot
antibiotica en andere nieuwe medicijnen. In feite waren ze de
wederverkopers geworden van deze medicijnen - de apothekers volgden
alleen hun orders op.
Als verkopers hadden ze nu een financiële reden om hun producten aan te
prijzen: hoe beter de medicijnen bekend stonden, des te meer reden er
voor mensen was om een arts te bezoeken. Fortune-magazine schreef dan
ook: "Het zou blijken dat de marktpositie van een arts sterk afhangt van zijn
reputatie de nieuwste medicijnen voor te schrijven."

De financiële belangen van de farmaceutische industrie en de artsen raakten
op deze manier met elkaar verbonden zoals nog niet eerder was
voorgekomen. En de AMA paste zich snel aan deze nieuwe werkelijkheid
aan: eerst mochten er advertenties voor niet goedgekeurde medicijnen in
hun blad geplaatst worden, vervolgens werd het keurmerk helemaal
gestopt. Uiteindelijk liet de AMA in 1960 de oorspronkelijke doelstelling
(kwaliteit van medicijnen waarborgen) volledig los. Sterker nog: men
lobbyde zelfs tegen een voorstel dat farmaceutische bedrijven verplichtte
om aan te tonen dat nieuwe geneesmiddelen effectief waren.

"De AMA is ten opzichte van de farmaceutische industrie een mietje
geworden", werd in een getuigenis voor het congres gezegd, door een
professor aan de Harvard Medical School.
En niet alleen had de AMA haar rol van waakhond losgelaten, ook werkte ze
nu met de farmaceutische industrie samen bij het promoten van nieuwe
medicijnen, zelfs via een gezamenlijke tv-show.
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Een arts die bij Pfizer werkte getuigde voor het congres: "Veel van wat
er in de pers als nieuws verschijnt, is daar in wezen geplaatst door de
pr-afdelingen van de farmaceutische bedrijven."
Het zal, nadat je dit gelezen hebt, niet verbazen dat de markt voor
medicijnen al snel heel sterk in de lift zat. De farmaceutische bedrijven
werden de "lievelingetjes van Wallstreet". Het geld ging een steeds
grotere rol spelen in de geneeskunde.

Dit was de situatie in de vijftiger jaren toen de eerste psychiatrische
middelen op de markt werden gebracht. Het publiek wilde graag
verhalen over wondergeneesmiddelen horen en de farmaceutische
industrie en de artsen wilden deze verhalen graag vertellen.
Dezelfde ontwikkelingen zagen we, met enige vertraging, in Europa.

Medicijnen die schizofreniepatiënten niet beter maken

Maar waar rende men in zijn enthousiasme precies achteraan? Alom werd
en wordt aangenomen dat psychofarmaca een positieve werking hebben
op mensen met psychische
problemen. Maar is dat ook zo?
Wytze, als dat inderdaad zo is
en als die werking een positieve
werking is op de hele persoon,
mentaal, emotioneel en fysiek,
en als die werking blijvend is en
geen schade aanricht, dan hoor
je van mij helemaal niets meer over deze medicijnen. Maar, als die
verbetering alleen inhoudt dat een klacht op één plaats verdwijnt om
vervolgens plaats te maken voor andere, ernstigere klachten op andere
gebieden, of als die verbetering alleen in de beginperiode plaats vindt en
de patiënt daarna zieker wordt dan hij was, dán blijf ik doorgaan met
mijn verhaal tot er iets veranderd is.

Wytze, we krijgen door de industrie steeds vaker allerlei onderzoeken
voorgeschoteld waaruit moet blijken dat bepaalde medicijnen beter
werken dan andere. Maar wat we daarbij steeds minder zien, zijn de
onderzoeken waarbij de werking van medicijnen vergeleken wordt met
... niets. Dat klinkt misschien een beetje gek, maar de gevolgen hiervan
zijn groot. Wat zou je bijvoorbeeld denken van het volgende bericht:

Uit grootschalig onderzoek is gebleken dat het geven van tien klappen
aan mannen boven de 40 een positieve uitwerking heeft op hun algehele
gezondheid. Aan het onderzoek deden 400 mannen deel.
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Van de proefpersonen kregen er 196 gedurende drie weken dagelijks 10
klappen. Deze groep was er na afloop van de drie weken duidelijk beter aan
toe dan de controlegroep. (O ja, de 204 deelnemers uit deze controlegroep
werden gedurende de testperiode dagelijks 50 x geschopt en geslagen.)

Ik bedoel maar, als we willen weten of psychofarmaca een positieve
uitwerking hebben op een groep zieke mensen, dan zullen we die groep
mensen moeten vergelijken met een groep die helemaal geen medicijnen
krijgt. En laat dat soort onderzoeken, in ieder geval als het gaat om
lange-termijn onderzoeken, nou nooit door de farmaceutische industrie
gedaan zijn. En dat, terwijl het uiteindelijk natuurlijk juist gaat om de
effecten op lange termijn. Want een paar maanden euforisch zijn na een
middel en dan terugvallen in een veel ergere situatie, lijkt me niet de
bedoeling van medicijnen.

Het eerste wat we dus in kaart moeten brengen is het natuurlijke verloop
van psychische aandoeningen, dus zonder dat er medicijnen worden
gegeven. En in ieder geval moet dat gebeuren voor de vier grootste
aandoeningen: depressie, psychose, angststoornis en bipolaire stoornis - wat
vroeger manische depressiviteit heette.
Hoe gaat het met de mensen die deze diagnose krijgen maar er vervolgens
geen medicijnen voor slikken? Hoe doen ze het op de lange termijn? Hoeveel

kans is er dat ze genezen? Hoe goed
kunnen ze zich in de maatschappij
handhaven? Pas als we op die vragen
een antwoord hebben, kunnen we
bepalen of de psychofarmaca echt iets
toevoegen of dat ze weinig of niets aan
iemands gezondheid bijdragen.

Of erger nog: dat ze de patiënten uiteindelijk verder van huis brengen.

Om te beginnen heeft Robert Whitaker schizofrenie onder de loep genomen:
Hoe verliep deze aandoening bij mensen vóór de komst van de
antipsychotica? Jammer genoeg is er maar een heel kort tijdsbestek in de
geschiedenis waarin men dat heeft kunnen onderzoeken.
Op de eerste plaats heeft dat er mee te maken dat de term schizofrenie pas
in 1908 werd bedacht.10 En de mensen die toen het stempel schizofreen
kregen, blijken andere symptomen gehad te hebben, dan de schizofrenen
van nu. Pas in 1917 werd schizofrenie omschreven op de manier zoals we de
term nu ook gebruiken.

Goed, zou je denken, dan kunnen we vanaf dat moment gaan kijken naar
het natuurlijke verloop van de ziekte. Maar helaas, vanaf het begin van de
19e eeuw tot aan de Tweede Wereldoorlog was er een andere belemmering.
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In de Verenigde Staten werd namelijk de zogenaamde "eugenetica"
populair. Dat is de leer van de "gezonde erfelijkheid". Ofwel, het idee
dat we ons nageslacht moeten verbeteren door te voorkómen dat
erfelijke ziektes worden doorgegeven of dat ons erfelijk materiaal wordt
beschadigd. Nou is dat op zich helemaal geen gek idee, als je er
tenminste op een wijze manier mee om kunt gaan. Maar de populariteit
van dat soort denkbeelden leidde ertoe dat schizofrene mensen massaal
werden opgesloten en nooit meer werden vrijgelaten. Het was een soort
sterfhuisconstructie waarmee men dacht het nageslacht definitief te
kunnen zuiveren van schizofrenie. Niemand had het dus meer over
genezen: Had je eenmaal de diagnose "schizofreen" gekregen, dan
verdween je kansloos achter de muren van een inrichting. Pas in de
Tweede Wereldoorlog begon men afstand te nemen van deze ideeën.
Dat kwam vooral omdat Hitler er ook gebruik van maakte, met alle
afschuwelijke gevolgen van dien.

Als gevolg van deze ontwikkelingen is er dus maar een korte periode
geweest waarin het natuurlijke verloop van schizofrenie in kaart kon
worden gebracht. Dat was van 1946 tot
1954, het jaar dat thorazine, het eerste
"psychofarmacum", op de markt kwam
en massaal toegepast ging worden.
De vier belangrijkste onderzoeken die
er in die periode gedaan werden
leverden stuk voor stuk opvallende
conclusies op. Het eerste onderzoek
werd gedaan door het National Institute of Mental Health bij patiënten
die tussen 1946 en 1950 voor het eerst werden opgenomen in het Warren
State Hospital in Pennsylvania met de diagnose schizofrenie. Van deze
patiënten was 62% binnen 12 maanden weer ontslagen. Na drie jaar had
73% van de opgenomen mensen met schizofrenie het ziekenhuis weer
verlaten. Dus geen levenslange opsluiting zoals vóór die tijd. En dat
allemaal zonder medicatie.
De drie andere onderzoeken gaven vergelijkbare uitkomsten.11

Whitaker: Deze onderzoeken geven een verrassende kijk op de
resultaten van de behandeling van schizofrenie in deze jaren. Volgens
de conventionele kennis was het de thorazine die het mogelijk maakte
voor schizofreniepatiënten om in de maatschappij te leven.
Maar hier zien we dat van de mensen die tussen 1946 en 1956 voor de
eerste keer werden opgenomen de meerderheid zover herstelde dat ze
binnen twaalf maanden kon terugkeren in de maatschappij.
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Slechts een klein percentage van de mensen die de diagnose schizofrenie
hadden gekregen - zo'n 20 procent - moest blijvend worden opgenomen.
Meer nog, zij die in de maatschappij terugkeerden, leefden niet in
doorgangshuizen of groepshuizen, omdat dat soort faciliteiten nog niet
bestond. Ze kregen geen geld van de overheid omdat er nog geen
uitkeringen op dat gebied waren. Veel van de ontslagen patiënten gingen
weer aan het werk.
Kortom, er was in die tijd voor mensen die de diagnose schizofrenie kregen,
reden om optimistisch te zijn over hun herstel en hun terugkeer in de
maatschappij."

Het ging dus redelijk goed met de schizofreniepatiënten in de tijd dat er nog
geen medicijnen waren. En ook toen thorazine op de markt kwam, bleven
de patiënten die geen medicatie kregen het beter doen.12

Een ander misverstand is dat de grote leegloop in de VS van de
psychiatrische instellingen begon na de invoering van psychofarmaca in
1954. Maar dat gebeurde pas vanaf 1965 en had niets te maken met nieuwe

medicijnen maar met een
verandering van het subsidiestelsel
voor deze doelgroep. De subsidie voor
instellingen verdween gedeeltelijk en
die voor thuisverzorging werd
uitgebreid.

Hoe komt het nu toch dat ondanks al
deze onderzoeken die stuk voor stuk

negatief uitvallen voor de psychofarmaca, toch iedereen in de werking ervan
lijkt te geloven? Dat heeft er mee te maken dat de wereld van de
psychiatrie zich niet op deze langetermijnuitkomsten is gaan richten maar
vrijwel uitsluitend op kortetermijnonderzoeken.

Dat begon in 1956. In dat jaar organiseerde het National Institute of Mental
Health een congres over de vraag hoe de werking van psychofarmaca
ondubbelzinnig bewezen kon worden. Kon er net als in de "gewone
geneeskunde" gebruik gemaakt worden van placebo-gecontroleerd en
dubbel-blind onderzoek? Ondanks alle bezwaren die er ingebracht werden,
besloot het instituut toch tot een onderzoek en men probeerde dat zo
wetenschappelijk mogelijk op te zetten.
Er werd een aantal criteria opgesteld aan de hand waarvan de reactie van
een patiënt tijdens het onderzoek werd beoordeeld.
Werd de patiënt bijvoorbeeld minder angstig, had hij minder
grootheidswaan, was hij minder vijandig, was hij minder wantrouwend, was
hij minder onwillig om samen te werken?
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Men besloot dat een medicijn effectief was als de totaalscore van de
patiënten op al deze punten na zes weken beter was dan bij patiënten
die een placebo kregen.

Whitaker zegt daar vervolgens over:
De aanname van dit model, zette de psychiatrie op een heel bijzonder
pad. Het veld zou een kortetermijnvermindering van symptomen als
bewijs beschouwen voor de werkzaamheid van medicijnen. Maar dit
soort onderzoek bood dus geen enkel inzicht in de resultaten over de
lange termijn. Waren de mensen in staat om te werken?
Konden ze genieten van het leven?
Hadden ze vrienden? Hadden ze
een relatie? Geen van die vragen
zou beantwoord worden.
Het gebruik van dit model van
onderzoek deed psychiaters door
een heel eigenaardige bril naar
hun behandelmethoden kijken.

Al in 1956 werd hiertegen
gewaarschuwd door onderzoeker
Joseph Zubin: "Het zou dwaas zijn om een duidelijk voordeel voor een
bepaalde therapie te claimen zonder tenminste een twee- tot vijfjarige
follow-up te doen".

Maar deze Joseph vond met zijn pleidooi geen gehoor. De werking van
psychofarmaca moest bewezen worden want de psychiatrie moest
dezelfde erkenning krijgen als de gewone geneeskunde!
En zo begon dan uiteindelijk in 1961 het eerste grootschalige onderzoek
naar de werking van neuroleptica. In een onderzoek van (inderdaad...)
zes weken werd aan 270 patiënten thorazine of een ander neurolepticum
gegeven, terwijl de overige 74 een placebo kregen. De neuroleptica
hielpen een aantal symptomen op de lijst te reduceren, beter dan
placebo. En dus werden ze "effectief" verklaard. Bovendien oordeelden
de psychiaters dat 75% van de patiënten die met medicijnen behandeld
waren "sterk verbeterd" was, tegen 23% van de placebogroep.

Hierna volgden honderden van dit soort onderzoeken met vergelijkbare,
voorspelbare resultaten. Telkens toonde men weer aan dat over een heel
korte periode gezien, de symptomen van de psychiatrische patiënten
sterker verbeterden met medicatie dan met placebo. In een overzicht
van 149 van deze onderzoeken bleek behandeling met antipsychotica in
83% betere resultaten te geven dan behandeling met een placebo.
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Men besloot dat het betreffende medicijn werkzaam genoemd mocht
worden als er na toediening ervan een verbetering was van 20% op de
symptomenlijst die men had samengesteld.
En zie hier het succes van de psychofarmaca, Wytze. Als een psychotische
patiënt tijdens de eerste zes weken van zijn medicijngebruik 20% minder
schreeuwt, 20% minder om zich heen slaat, 20% minder in paniek raakt, dan
is dat medicijn werkzaam. Of de patiënt na zes maanden of zes jaar in een
rolstoel achter de geraniums wordt gereden om daar de hele dag zonder te
praten voor zich uit te zitten staren, doet niets af aan de "bewezen
werkzaamheid" van het medicijn.

Vervolgens deed men onderzoeken om te zien hoe lang de medicijnen
moesten worden voorgeschreven. Daartoe nam men een groep die goed op
de medicijnen reageerde en verdeelde die in tweeën: een deel bleef

medicijnen gebruiken en bij een
ander deel werd de medicatie
meestal abrupt (!) gestopt.
In 1995 werden 66 van deze studies
samengevat. Bij elkaar ging het om
4.365 patiënten. 53% van de
patiënten die van de medicijnen
werden afgehaald viel binnen tien
maanden terug tegen maar 16%
terugval bij de patiënten die aan de

medicijnen bleven. "De effectiviteit van deze medicijnen om de kans op een
terugval in de psychose te verminderen is hierbij dus goed onderbouwd",
was de conclusie van dit onderzoek.13

Maar anderen wezen op de leemten in dit soort onderzoek, zoals Emmanuel
Stip, professor in de psychiatrie aan de Universiteit van Montreal: "Zijn we
na vijftig jaar neuroleptica in staat antwoord te geven op de eenvoudige
vraag of neuroleptica effectief zijn bij de behandeling van schizofrenie? Als
we naar de lange termijn kijken is daarvoor geen enkel overtuigend bewijs."

Medicijnen die psychotische patiënten slechter maken

Goed, Wytze, dat is het eerste punt dat we moeten onthouden: er is geen
enkel wetenschappelijk bewijs dat schizofrenie-patiënten op de lange duur
enige baat hebben bij het gebruik van welk antipsychoticum dan ook.
Een aantal heftige symptomen verdwijnt, wat het leven in eerst instantie
natuurlijk draaglijker maakt voor zowel patiënten als behandelaars.
Maar dat dit niets met genezen te maken heeft, zien we als we de patiënten
na jaren van medicatie terugzien.

60 Werkt het allemaal wel zo goed?

...Of de patiënt na zes maanden of
zes jaar in een rolstoel achter de

geraniums wordt gereden om daar
de hele dag zonder te praten voor

zich uit te zitten staren, doet niets
af aan de "bewezen werkzaamheid"

van het medicijn...



Het tweede punt is dan ook, dat de paar langetermijnonderzoeken die er
de afgelopen vijftig jaar wel zijn geweest, hebben bewezen dat de
gezondheid van psychotische patiënten door langdurig gebruik van
medicijnen niet alleen niet verbetert, maar duidelijk veel slechter
wordt.

Het National Institute of Mental Health deed een follow-up studie van de
eerder genoemde trial van zes weken over 344 patiënten en stelde:
"Bij patiënten die in de zes weken een placebobehandeling hadden
gehad, was de tendens tot her-opname kleiner dan bij de patiënten die
echte medicijnen hadden gekregen." 14

In twee andere onderzoeken vond men een rechtstreeks verband tussen
het gebruik van medicijnen en uiteindelijk herstel: hoe meer medicijnen
gebruikt waren, des te groter de kans om uiteindelijk terug te vallen.
In feite was deze kans op terugval zo groot bij de patiënten die aan de
psychofarmaca waren, dat men schizofrenie het "draaideursyndroom"
begon te noemen.
Er is een lange rij te noemen van onderzoekers die bovenstaande
conclusies bevestigden.15 Cole liet zelfs zien dat bij een terugval de
psychotische symptomen hardnekkiger en intenser werden dan daarvoor.
En dat de patiënten, in ieder geval voor een periode, aan een hele reeks
nieuwe symptomen konden lijden: misselijkheid, overgeven, diarree,
nerveuze rusteloosheid, slapeloosheid, hoofdpijnen en vreemde tics.

En hier begint de paradox: terwijl de medicijnen op de korte termijn
effectief leken te zijn, maakten ze
mensen op de lange termijn
misschien meer kwetsbaar voor
psychose. Cole toonde zelfs aan dat
je er maar beter nooit aan kon
beginnen: aanvankelijke blootstelling
aan een neurolepticum lijkt
patiënten klaar te maken voor een
toekomst van ernstige psychotische aanvallen - of ze nu aan de
medicijnen blijven of niet.

Een opmerkelijke bevinding treffen we aan in een ander onderzoek.16

Patiënten vinden het "waardevol en leerzaam" om door hun psychotische
periodes heengegaan te zijn zonder dat hun gevoel verdoofd werd door
medicijnen. Dat staat dan weer ver van jouw belevingswereld af, Wytze,
maar voor mij is het heel interessant omdat ik er van overtuigd ben dat
al onze aandoeningen ons uiteindelijk iets kunnen opleveren.
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Overigens, ik heb steeds de neiging om het Engelse "drugs" niet met
medicijnen te vertalen maar gewoon met drugs - want dat zijn het in feite
ook. Dus misschien laat ik dat "drugs" af en toe ook maar staan om
duidelijker te kunnen maken waar we mee bezig zijn. Er wordt ontzettend
veel aandacht besteed aan de soft- en de harddrugs en dat is terecht.
Maar psychofarmaca doen echt hetzelfde wat drugs doen: ze verstoren de
evenwichtige werking van de neurotransmitters in onze hersenen.

Alles wijst er op dat patiënten een betere toekomst hebben als ze niet aan
de antipsychotica beginnen. Maurice Rappaport deed een onderzoek onder
88 jonge schizofrenen die hij willekeurig verdeelde in een groep die wél en
een groep die geen medicatie kreeg.
Hij schrijft voorzichtig: "Onze bevindingen suggereren dat antipsychotische
medicatie, althans voor bepaalde patiënten, niet de eerste-keus
behandeling is." En vervolgens iets minder voorzichtig: "Veel patiënten die
tijdens de opname géén medicatie kregen, toonden een grotere verbetering
op de lange termijn, minder her-opnames, en een beter algemeen
functioneren in de maatschappij, dan de patiënten die chlorpromazine
(thorazine) kregen tijdens hun opname.17

En nog een paar conclusies van andere lange-termijn onderzoeken:
In tegenstelling tot de gangbare mening is een zo min mogelijk gebruik van
antipsychotische medicatie samen met een speciaal toegepaste

psychosociale therapie niet
schadelijk voor patiënten die voor
het eerst de diagnose schizofrenie
krijgen, maar juist bevorderlijk.18

En drie door de NIMH betaalde
studies wezen allemaal op hetzelfde:
"Zo'n 50 procent van de nieuw
gediagnosticeerde
schizofreniepatiënten herstelt uit

zichzelf en valt ook op de lange termijn niet terug. Slechts een minderheid
lijkt langdurig medicijnen te moeten gebruiken."
Wytze, bij deze laatste opmerking moet je dan bedenken, dat er dan nog
niet eens iets gebeurd is op het gebied van een goede therapeutische
begeleiding en behandeling, laat staan dat er natuurlijke geneesmiddelen
zijn gegeven die de psyche positief kunnen beïnvloeden. Als dat zou
gebeuren zouden de resultaten nog dramatisch veel beter zijn.

De studie die vooral wordt gebruikt om te bewijzen dat patiënten met
psychotische symptomen niet zonder medicatie kunnen genezen, is de
studie van Philip May uit het begin van de jaren '60.
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May vergeleek vijf vormen van behandeling in de kliniek: medicijnen,
elektroshocks, psychotherapie, psychotherapie plus medicijnen en als
vijfde een aanpak met alleen "ondersteunde omgeving".
De met medicijnen behandelde patiënten deden het op de korte termijn
het beste. En zo werd deze studie door iedereen geciteerd als het bewijs
van de goede werking van psychofarmaca. Maar ook hier gaf het
langetermijnonderzoek een ander beeld: 59% van de mensen uit de
laatste groep, die alleen een goede ondersteuning vanuit de omgeving
had gekregen, was na twee jaar succesvol ontslagen en deze groep
functioneerde minstens zo goed als de andere groepen - zo niet beter.19

Stel je dus eens voor dat deze groep behalve de ondersteuning van de
omgeving ook nog een goede therapie had gekregen, dan waren de
resultaten zeker en vast nog beter geweest dan de groep die aan de
medicijnen was gegaan.
De conclusie die je uit al deze onderzoeken kunt trekken is, dat het
"draaideur-syndroom" dat in de psychiatrie zo'n vertrouwd verschijnsel is
geworden, vooral ontstaan is door het gebruik van de anti-psychotische
medicijnen, ook al hebben deze "drugs" laten zien dat ze op korte
termijn wel degelijk psychotische symptomen kunnen onderdrukken.

Niet iedere wetenschapper en psychiater sloot zijn ogen voor deze
uitkomsten. Langzamerhand werden er steeds meer vragen gesteld bij de
effectiviteit van de psychofarmaca:
deden ze uiteindelijk niet meer kwaad
dan goed? Thorazine en de eerste
generatie neuroleptica veroorzaakten
parkinson-achtige symptomen en
pijnlijke spierspasmen. Patiënten
klaagden regelmatig dat de "drugs" hen
veranderden in emotieloze "zombies".
In 1972 concludeerden wetenschappers dat door neuroleptica het
vermogen om te leren verslechterde. Anderen beschreven dat patiënten
totaal ongemotiveerd leken en niet in staat om sociale contacten te
onderhouden.
"Velen leefden in schijnbare eenzaamheid in groepshuizen, terwijl ze
hun meeste tijd doorbrachten met het leeg staren naar de televisie",
schreef één van de onderzoekers. Niemand schreef dat het goed ging
met de schizofreniepatiënten die aan de medicijnen waren.
En dit was dus de moeilijke situatie waartegenover de psychiatrie zich
geplaatst zag: als de drugs op lange termijn de kans op terugval juist
vergrootten, waar was dan het voordeel?
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Deze vraag werd des te nijpender omdat veel patiënten "tardieve
dyskinesie" ontwikkelden, een grove bewegingsstoornis die bleef bestaan
nadat de medicijnen gestopt waren. De klacht ontstaat door de medicijnen,
waarschijnlijk als gevolg van ernstige beschadiging van de basale ganglia in
de hersenen.
En zo lezen we in Anatomy of an Epidemic dat Jonathan Cole in een artikel
schreef: "Iedere patiënt die buiten de instelling blijvend aan de
antipsychotica wordt gehouden, moet de kans krijgen op een goede

proefbehandeling zonder
medicatie. Dit zou velen behoeden
voor de gevaren van tardieve
dyskinesie en de financiële en
sociale last van een langdurige
medicinale therapie."

De eerste groep onderzoeken waar
we het over gehad hebben, toont dus aan dat er geen bewijs is dat
antipsychotica de situatie van schizofreniepatiënten op de lange termijn
verbeteren. De tweede groep onderzoeken ging een stapje verder:
langdurige behandeling van schizofreniepatiënten met medicijnen maakt dat
hun gezondheid zelfs veel slechter wordt.

Medicijnen die het zenuwstelsel kapot maken

Het derde punt dat we moeten noemen om duidelijk te maken dat we met
onze psychofarmaca op de verkeerde weg zijn, is de biologische verklaring
die wetenschappers hebben gegeven voor het feit dat medicijnen de
patiënten op de lange termijn juist gevoeliger maken voor psychose.
Het is een logisch vervolg op de dopamine-hypothese. Want wat gebeurt er
precies in de hersenen?

Thorazine en andere standaard antipsychotica blokkeren 70-90% van de
dopamine-receptoren in de hersenen, de zogenaamde D2 receptoren.
Daardoor blijft dopamine langer in de synapsen aanwezig en dat zorgt voor
minder opwinding. Maar dat effect duurt maar een beperkte tijd.
Want als we met de medicinale "drugs" het evenwicht verstoren in het
werkingsmechanisme van onze neurotransmitters, dan gaat ons lichaam
proberen het normale, gezonde evenwicht weer te herstellen.
Als de neuronen door het gebruik van antipsychotica dus minder geprikkeld
kunnen worden door de dopamine, dan gaat ons organisme dat compenseren
door wel 30% extra receptoren te maken. Je zou kunnen zeggen dat het
dopamine-systeem dan 30% gevoeliger wordt. Deze extra gevoeligheid vangt
dus het minder geprikkeld worden op.
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Als nu op een dag de antipsychotica gestopt of afgebouwd worden, dan
worden de neuronen weer meer geprikkeld. Maar intussen zijn er wel
méér neuronen gekomen! De gevoeligheid is dus veel groter geworden.
En omdat die gevoeligheid niet zo makkelijk kan worden teruggedraaid
als ze ontstaan is, zorgt dit voor een overprikkeling van het systeem.
Daardoor krijgen psychotische patiënten na het stoppen van de
medicatie juist méér last van hun psychoses.
"Kijk", zeggen de psychiaters dan, "het is toch echt beter om door te
gaan met de medicijnen, anders worden je klachten nog erger."
Ja, dank je de Cuculus canorus1, Wytze. Wat ze met "je klachten"
bedoelen, zijn de symptomen die door de medicijnen ontstaan zijn.
Soms is er overigens wel een traag herstel van de neurotransmitters
mogelijk, maar het is lang niet altijd zo dat de situatie zich weer echt in
de oude vorm herstelt. Daarom is de overgevoeligheid in veel gevallen
blijvend.

Whitaker geeft een mooie vergelijking. Hij vergelijkt het geven van
antipsychotica met het trappen op de rem van het dopamine-systeem:
er komt minder dopamine in het
systeem en de patiënt kalmeert.
Als reactie drukt ons organisme op
het gaspedaal om dit verlies te
compenseren. Als dan de
psychofarmaca gestopt worden
(de voet wordt van de rem
gehaald) terwijl het gaspedaal
ingedrukt blijft, schiet de auto plotseling ongecontroleerd vooruit.
Het dopamine-systeem slaat dus als het ware op hol en dit betekent voor
de patiënt problemen op fysiek en mentaal gebied. Overprikkeling van
de dopamine-banen die vanuit de basale ganglia de beweging aansturen,
kan zorgen voor tic's, fysieke onrust en abnormale bewegingen.
Overprikkeling van dopamine-banen die vanuit het limbisch systeem
komen, kan zorgen voor een heftiger terugkeer van de psychotische
symptomen. Whitaker stelt dan ook, wat ik hierboven al zei: psychiaters
en patiënten die de terugkeer van de klachten, na het stoppen van de
medicijnen, zien als een bewijs dat de psychofarmaca goed werken en
dus door gebruikt moeten worden, houden zichzelf voor de gek.
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1 Lat.: Koekoek, naar zijn roep genoemde trekvogel



De terugkeer van klachten wordt juist gestimuléerd door de psychofarmaca -
ook al worden patiënten natuurlijk wel weer rustiger als ze opnieuw aan de
psychofarmaca gaan. Hiermee ontstaat overigens een complete
afhankelijkheid: na een eerste gebruik - en een weinig kritische, makkelijk
voorschrijvende psychiater - kan een patiënt makkelijk tot "levenslang"
veroordeeld worden.

Chouinard en Jones ontdekten dat de dopaminebanen uiteindelijk in een
permanente toestand terechtkwamen waarin ze niet meer werkten.
Ze kwamen onomkeerbaar vast te zitten in een hyperactieve toestand en
weldra "glipte de tong van de patiënt ritmisch in- en uit zijn mond (tardieve
dyskinesie) en werden de psychotische symptomen veel erger (tardieve
psychose)."20 Vervolgens werd de dosis weer opgevoerd en gaf men méér van
de "drug" die de klachten juist veroorzaakt had.

In een onderzoek toonden de onderzoekers aan dat tenminste 30% van de
geneesmiddelslikkers uiteindelijk in zo'n tardieve toestand terecht kwam.

Daaronder zaten ook patiënten die
aanvankelijk een goede diagnose
hadden en met wie het waarschijnlijk
weer helemaal goed was gekomen als
ze niet aan de medicijnen waren gezet.
Het percentage van 30% kon trouwens
nog oplopen naarmate mensen langer
psychofarmaca gebruikten, tot wel 45%

na vijftien jaar medicijngebruik. Andere onderzoeken, waaronder
dierproeven, bevestigden dit beeld van de verwoestende werking die
psychofarmaca uiteindelijk kunnen hebben.
Wytze, dit noemen we dus iatrogene klachten: klachten die door medische
behandeling zijn ontstaan. We zien een geneesmethode die het
tegenovergestelde bereikt van wat zij zegt te beogen.
Een geneesmethode die mensen ziek en afhankelijk maakt.

Het zal duidelijk zijn dat deze boodschap niet bepaald welkom was voor al
die psychiaters die hun beroep hadden gemaakt van de medicinale
behandeling van psychiatrische patiënten. Even was er dan ook door deze
onderzoeken verwarring in het veld. Maar de oplossing werd al snel
gevonden. Het idee dat psychofarmaca het dopamine-systeem overgevoelig
maakten waardoor de klachten uiteindelijk verergerden, werd simpelweg in
de bak gestopt met "interessante hypotheses". De resultaten van al die
onderzoeken werden dus gewoon ontkend en genegeerd. En gelukkig ook
kwam er in 1986 een boek uit van een niet bijzonder hoog aangeschreven
wetenschapper waarin deze vermelde dat het allemaal vals alarm was.
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De conclusie was dat er niets aan de hand was met de medicijnen...
Psychiaters over de hele wereld haalden opgelucht adem en gingen over
tot de orde van de dag. Dit was de boodschap die men wilde horen en
nodig had. Dus werd hij gehoord en maar al te graag geloofd.
Deze mening werd belangrijker
gevonden dan alle wetenschappelijke
onderzoeken die het tegendeel
beweerden. Daarmee liet men wel de
kans liggen om de psychiatrie sterker te
maken. Men ging door met medicijnen
geven aan psychiatrische patiënten,
een methode die uiteindelijk misschien wel als net zo mensonterend zal
worden gezien als de methoden die gebruikt werden vóór de ontdekking
van de psychofarmaca. Nu, meer dan twintig jaar later, sluit men nog
altijd de ogen voor de kritiek. En men schrijft nog altijd - steeds
makkelijker en steeds meer - psychofarmaca voor.

Het mens-zijn ontnomen

Er is nog een vierde categorie onderzoeken. Daarin wordt aangetoond
dat de langetermijnresultaten beter zijn voor patiënten die niet aan de
medicijnen gaan dan voor hen die wel aan de medicijnen gaan.
Eén van de onderzoeken op dit gebied volgde 269 schizofrene patiënten
van middelbare leeftijd die rond 1950 uit het Vermont State Hospital
werden ontslagen. Van de 168 die er twintig jaar later nog leefden, was
34% van de patiënten helemaal hersteld: ze hadden geen symptomen
meer, konden voor zichzelf zorgen, hadden relaties en leefden hun leven
ten volle. Wat deze groep ex-patiënten met elkaar gemeen had, was dat
ze allemaal al heel lang geleden gestopt waren met het slikken van hun
medicijnen. De onderzoekster, Courtenay Harding, concludeerde dat het
een mythe was dat schizofrene patiënten hun leven lang aan de
medicijnen moesten blijven.

Er zijn op dit gebied ook onderzoeken gedaan door de Wereld
Gezondheids Organisatie (WHO) - en dit zijn de onderzoeken die
Whitaker op het spoor zetten van zijn kritische speurtocht.
In 1969 werden door de WHO de resultaten van schizofreniebehandeling
in een negental landen met elkaar vergeleken. De resultaten in de drie
"ontwikkelingslanden" (India, Nigeria en Colombia) waren aanzienlijk
beter dan die in de de vijf westerse landen, waaronder de V.S. In de
rijkere westerse landen was de kans dat patiënten een terugval kregen in
de follow-up periode, duidelijk groter dan in de drie armere landen.

Werkt het allemaal wel zo goed? 67

...Psychiaters over de hele
wereld haalden opgelucht
adem en gingen over tot de

orde van de dag...



En, belangrijker nog, in de drie armere landen ging het met de ex-patiënten
die niet waren teruggevallen, op sociaal gebied buitengewoon goed.
Psychiaters in het Westen waren ook nu niet in staat om de uitkomsten
rustig te accepteren en te onderzoeken en protesteerden dat er fouten in
het onderzoek moesten zijn gemaakt. Misschien waren de patiënten in de
drie ontwikkelingslanden wel niet echt schizofreen geweest...

Als reactie hierop deed de WHO in 1978 een nieuw onderzoek in tien landen,
met nog strengere criteria.
Het resultaat was vrijwel hetzelfde.
Na een periode van twee jaar ging
het goed met tweederde van de
patiënten in de ontwikkelingslanden
en was iets meer dan een derde
deel van hen chronisch ziek
geworden. In de rijke landen ging

het slechts goed met 37 procent, terwijl 59% chronisch ziek was geworden.
Hoewel de onderzoekers van de WHO niet op zoek waren naar een
verklaring voor deze uitkomsten, suggereerden ze dat de patiënten in de
ontwikkelingslanden wellicht trouwer waren met het innemen van hun
medicijnen. Maar het tegendeel bleek waar. Slechts 16% van de patiënten in
de arme landen nam op een regelmatige basis antipsychotica, tegenover 61%
in de Westerse landen. Sterker nog, in Agra, India, waar de patiënten de
beste uitkomsten gaven, gebruikte slechts 3% van de patiënten medicijnen.
Als contrast hiermee de situatie in Moskou: daar was het hoogste
medicijngebruik onder patiënten en daar werd ook het hoogste aantal
chronisch zieken geteld.
Twee follow-up studies, tussen 15 en 25 jaar later, lieten nog steeds zien
dat het met de patiënten die de minste medicijnen gebruikten, het beste
ging. In de drie ontwikkelingslanden was 53% nooit meer psychotisch en 73%
was aan het werk.

Voor het geval je nog twijfelt, Wytze, er is nog een vijfde soort onderzoek
gedaan. We hebben gezien dat er bij langdurig gebruik van psychofarmaca
in ieder geval twee dingen ontstaan: tardieve dyskinesie en tardieve
psychose. Nou betekent "tardieve" niets anders dan "laat verschijnend".
Het gaat dus om een bewegingsstoornis en een psychose die "laat"
verschijnen. En bij dat "laat" gaat het in de meeste gevallen om vele jaren
na de start van het psychofarmacagebruik. Het zijn dus geen verschijnselen
die je ziet in de zes weken dat de onderzoeken duren die door de
farmaceutische industrie worden gedaan. Dat er late bewegingsproblemen
ontstaan, komt omdat het kapot maken van de dopamine-zenuwbanen naar
de basale ganglia door de psychofarmaca heel geleidelijk gaat.
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Daar, in dat deel van onze hersenen dat we de basale ganglia noemen,
worden vooral onze bewegingen geregeld en op elkaar afgestemd.
Als de signalen daarvoor niet meer kunnen worden doorgegeven, is het
dus niet vreemd dat er problemen met onze bewegingen ontstaan.
Dat er late psychoseverschijnselen ontstaan, komt doordat ook de
dopamine-zenuwbanen die naar het limbisch systeem lopen, geleidelijk
"onklaar" worden gemaakt. Het limbisch systeem vormt een van de
oudste delen in onze hersenen en er worden zaken geregeld die te
maken hebben met emoties, genot en motivatie. Op dat vlak zien we
dan ook veranderingen optreden. Dat is precies de reden dat iemand die
vele jaren lang aan de antipsychotica is, dikwijls eindigt als een
emotieloos en ongemotiveerd persoon - niet meer in beweging te krijgen
en niet meer in staat te genieten.

Voordat het zover is dat het
systeem uiteindelijk min of meer
is lamgelegd, zien we eerst juist
een toename van de gevoeligheid
en daardoor ontstaan de tardieve
psychoseverschijnselen. Je ziet
als het ware de stroomdraadjes
nog even opgloeien voor ze
definitief doorbranden. Ofwel: je
ziet eerst juist een toename van
verkeer vóórdat uiteindelijk de files ontstaan die het verkeer volledig
lamleggen. Deze psychoseverschijnselen die in die overgevoelige fase
optreden, zijn niet de oorspronkelijk aanwezige psychose-symptomen.
Je zou het een soort secundaire psychose kunnen noemen, een
iatrogene, door medicinale drugs georganiseerde psychose.

Er gaan dus dopaminebanen naar de basale ganglia en er gaan
dopaminebanen naar het limbisch systeem en beide zenuwsystemen
worden door langdurig gebruik van psychofarmaca uiteindelijk vrijwel
uitgeschakeld. Het eerste leidt dus tot uitschakeling van ons vermogen
om gezond te bewegen, het tweede tot uitschakeling van ons vermogen
om gezond te voelen. Maar de schade is nóg veel erger.
Er is namenlijk ook nog een derde systeem van dopaminebanen en dat
gaat naar de voorhoofdskwabben van de hersenen. Deze frontale
kwabben spelen niet alleen een rol bij het aansturen van willekeurige
(bewust gekozen) bewegingen maar ze zijn ook betrokken bij veel
mentale functies, zoals het beheersen van impulsen, het vermogen om
dingen te beoordelen, problemen op te lossen en te plannen.
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Ook spelen ze een rol bij sociaal gedrag, taal en geheugen.
Als deze functies verstoord worden doordat de dopamine-zenuwbanen hun
boodschappen niet meer kunnen doorgeven, dan zullen mensen stuurloos en
ongeremd gaan doen, ze worden impulsief, krijgen een gebrek aan
zelfbeheersing en hebben zichzelf steeds minder onder controle.
Ze zullen steeds meer moeite krijgen om de betekenis van hun handelingen
of van hun gedrag te beoordelen. Uiteindelijk zien we de persoonlijkheid
veranderen en worden ze apathisch. Ook in het denken zien we een
achteruitgang optreden. Er ontstaan concentratie- en geheugenstoornissen.
Met name denkprocessen die uit meerdere stappen bestaan en doelgerichte
handelingen vormen een probleem. Van daaruit kunnen patiënten een
bepaalde vorm en volgorde van handelen ontwikkelen wat gezien kan
worden als dwangmatig gedrag.

Onderzoekers wilden weten of bij mensen die door medicijngebruik aan
tardieve dyskinesie leden inderdaad ook de zenuwbanen naar de
voorhersenen beschadigd raakten. En jawel, enkele tientallen onderzoeken
in deze richting, die gedaan werden tussen 1979 en 2000, bevestigden dit.
Bij mensen die aan tardieve dyskinesie leden waren inderdaad ook de
cognitieve functies van de hersenen aangetast. Er was een achteruitgang in

geheugen, een vermindering van
het vermogen om beelden vast te
houden en een verslechtering van
de leerfuncties. "Mensen missen de
routeplanner naar het bewustzijn",
beschreef één van de onderzoekers
deze situatie. Men noemde deze
aandoening "tardieve dementie".

In 1994 ontdekten onderzoekers dat driekwart van de schizofreniepatiënten
van boven de zeventig, die antipsychotica gebruikten, aan deze - aan
Alzheimer verwante - aandoening leed.
Wytze, begint de prijs die patiënten moeten betalen voor het laten
onderdrukken van hun psychoses met dit alles een beetje voor je te dagen?

Laat ik je dan echt helemaal tot slot nog een zesde, recentere vorm van
onderzoek geven. Dat zijn de MRI-scans. Met deze techniek, die in de
negentiger jaren opkwam, kreeg men de kans om de omvang van bepaalde
hersenstructuren van schizofreniepatiënten te meten. Hoewel men
aanvankelijk wilde aantonen dat deze hersenstructuren bij
schizofreniepatiënten anders waren dan bij gezonde mensen, eindigden veel
van deze onderzoeken ermee dat men vooral aantoonde dat de
veranderingen in de hersenen werden veróórzaakt door het gebruik van
antipsychotica.
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In een serie MRI-studies tussen 1994 en 1998, meldden onderzoekers dat
de medicinale drugs een zwelling veroorzaakten van de thalamus en de
basale ganglia, en een inkrimpen van de frontale hersenschors.
En, toonden ze aan, hoe meer antipsychotica er gegeven werden, des te
groter deze veranderingen. In 1998 werd aangetoond dat de
veranderingen in deze structuren gepaard gingen met zowel een
toename van de schizofrenie-symptomen als een toename van de
emotionele afstandelijkheid.
Deze laatste studies toonden dus weer duidelijk het proces aan van een
ziekte die door medicijnen ontstaan is. Ze tonen aan dat antipsychotica
precies die symptomen verergeren die ze zouden moeten behandelen en
dat deze verergering begint tijdens de eerste drie jaar dat patiënten aan
de "medicijnen" zijn.

Feitenblindheid en waarheidsangst

Onderzoekers hebben al lang geprobeerd om een soort model van
psychose te vormen vanwaaruit ze de aandoening beter konden
begrijpen. In hun onderzoek hebben
ze verschillende drugs op mensen
uitgeprobeerd om psychotische
symptomen te veroorzaken.
Men gebruikte bijvoorbeeld
amfetamines of "angel dust" (PCP),
een hallucinogeen middel waar je
niet alleen een hersenbloeding of een
niervergiftiging van kunt krijgen maar ook paranoïde van kunt worden.
Ook werden bij ratten bepaalde hersendelen beschadigd of bepaalde
genen "uitgeschakeld" waardoor psychotisch gedrag ontstond.
In 2005 toonde Philip Seeman aan dat al deze factoren die psychose
kunnen veroorzaken, één ding gemeenschappelijk hebben:
ze veroorzaken een toename van D2-receptoren in de hersenen,
waardoor een grotere gevoeligheid voor dopamine ontstaat.
Seeman beredeneerde dat dit de reden is dat antipsychotica werken.
Want net als de hallucinogene drugs - waar overheden zo hard en
verontwaardigd tegen strijden - blokkeren deze farmaceutische drugs de
D2-receptoren. Maar in zijn onderzoek vond hij bovendien dat deze
legale medicijnen, inclusief de nieuwere als zyprexa en risperdal, de
dichtheid van de receptoren verdubbelen en dus de gevoeligheid voor
dopamine vergroten. Ze veroorzaken dezelfde abnormale reacties als
"angel dust" doet.
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En met dit onderzoek bevestigde hij wat in 1984 al was waargenomen door
Lars Martensson: een neurolepticum nemen is hetzelfde als heel geleidelijk,
dosis voor dosis, een tijdbom in je hersenen fabriceren die vroeger of later
psychotische verschijnselen zal gaan veroorzaken.

Misschien vind je een aantal onderzoeken alweer te oud, Wytze, en denk je
dat het er met de nieuwere medicijnen allemaal veel gunstiger uitziet.
Maar ook het meest recente onderzoek geeft aan dat op termijn de
uitkomsten voor de patiënten die geen antipsychotica gebruiken veel
gunstiger zijn. Na twee en een half jaar zijn de voordelen nog maar licht in
het voordeel van de patiënten die geen medicijnen gebruiken, maar na vier
jaar wordt het verschil dramatisch slechter voor degenen die aan de

antipsychotica gebleven zijn.21

Patiënten die aan de medicijnen
bleven, hadden een acht keer kleinere
kans op herstel dan de patiënten die
met de drugs gestopt waren.
Het onderzoek toont opnieuw aan
hoeveel tijd we moeten nemen voor we
conclusies kunnen trekken over de
werkelijke werking en schadelijkheid
van medicijnen. De onderzoeken van
zes weken door de farmaceutische
industrie waarop overheden nu hun

toelating tot de markt baseren, zijn een aanfluiting voor de wijsheid en de
intelligentie van een ieder die hier zijn medewerking aan verleent.

Martin Harrow, die patiënten langdurig traceerde, ontdekte ook waarom
psychiaters blind blijven voor deze feiten: "De patiënten die met de
medicijnen stoppen, verlaten het systeem. Wij artsen krijgen onze ervaring
van degenen die ons verlaten en weer terugkomen omdat ze terugvallen.
Degenen die niet terugvallen, zien we ook niet meer terug. Ze komen niet
terug want ze zijn redelijk gelukkig." 22

Wytze, als we naar ons voorland de Verenigde Staten kijken, zien we een
verviervoudiging van het aantal schizofreniepatiënten tussen 1955 en 2008.
Daar zijn een heleboel redenen voor aan te wijzen die te maken hebben
met maatschappelijke druk, drugsgebruik, oorlogen waar soldaten en
burgers beschadigd uit te voorschijn komen, schadelijke stoffen in voeding
en milieu, en noem al die dingen maar op. Maar dat de medicijnen die
schizofreniepatiënten zouden moeten genezen, ze juist zieker maken en dus
bijdragen aan de toename van het aantal schizofreniepatiënten, is je nu wel
duidelijk geworden.
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Dat is precies ook het verhaal dat je bij oudere psychiaters hoort -
degenen die de tijd nog hebben meegemaakt dat er géén medicijnen
werden gegeven. Robert Whitaker haalt er één aan in zijn boek:

In de tijd vóór de psychofarmaca op de markt kwamen deden mijn
schizofreniepatiënten het veel beter dan daarna. Ze maakten carrière
en trouwden. Eén patiënt, die de ziekste van allemaal werd genoemd,
voedt nu drie kinderen op en werkt als een erkend verpleegkundige.
Later, in de tijd dat er medicijnen werden gegeven, koos niemand meer
voor een carrière. Ze hadden wel allerlei baantjes, maar niemand
trouwde of had duurzame relaties.

Goed, Wytze, dat was het verhaal over schizofrenie en - om het
modewoord maar eens te gebruiken, het is een bizar verhaal.
Bizar, omdat iedereen zich laat verleiden door de drugs-achtige effecten
die deze middelen hebben op de korte termijn, om vervolgens te gaan
roepen dat deze drug-effecten voor genezingen moeten worden
aangezien. Bizar ook, omdat er veelvuldig door intelligente
wetenschappers op is gewezen dat
er helemaal geen sprake is van
genezing. Bizar, omdat onderzoek
na onderzoek duidelijk heeft
gemaakt dat gebruik van deze
gelegaliseerde drugs op de lange
termijn afhankelijke patiënten creëert die niet meer zelfstandig kunnen
functioneren, geen gezonde relaties meer kunnen aangaan, fysiek zeer
verslechteren, hun geheugen en hun vermogen om helder te denken
kwijtraken en elke ambitie om iets van het leven te maken verliezen.
En overheden maar huilen dat de kosten van de gezondheidszorg zo uit
de hand lopen...h
En hoe komt het dat de farmaceutische industrie, samen met de door
hen ingehuurde wetenschappers en samen met de psychiaters,
herhaaldelijk de kans hebben gehad om deze boodschap te horen, maar
telkens weer hun kop in het zand hebben gestoken en zichzelf heel hard
hebben overschreeuwd met de woorden: "Medicijnen zijn écht de beste
oplossing voor deze mensen"?

Het antwoord is niet zo moeilijk voor degene die een beetje
psychologisch inzicht heeft. Aan de ene kant zijn geld, ego en gebrek
aan persoonlijkheid de drie factoren die dit scenario verzorgd hebben.
Aan de andere kant zijn er natuurlijk de patiënten zelf die niet weten
hoe ze met hun psychische klachten moeten omgaan en geloven dat
medicijnen echt een oplossing zijn.
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De farmaceutische industrie is zijn oorspronkelijke doelstelling - het
gezonder maken van mensen - allang kwijtgeraakt. Het maken van winst is
het voornaamste doel, met daarbij natuurlijk als menselijke beloning:
erkenning, waardering, prestige, aanzien en een materieel goed leven.
Dat is voor veel mensen erg belangrijk, dus het is wel begrijpelijk dat de
dingen zich zo ontwikkeld hebben.

De overheid was ooit een belangrijke partij in de gezondheidszorg maar
heeft zich steeds meer teruggetrokken. De laatste decennia is dat vooral
gebeurd vanuit bezuinigingsoverwegingen maar daarvóór en ook nu nog is
het de overtuiging van liberale en opportunistische partijen dat het allemaal
wel goed komt als de vrije markt zijn gang maar mag gaan. Een jarenlange
intensieve lobby vanuit de farmaceutische industrie heeft dat idee
ondersteund. Helaas moet er nog wel aan een kleine voorwaarde voldaan
worden om het idee van een vrije markt te laten slagen: alle betrokkenen
moeten volwassen, verantwoordelijk en integer zijn...

Als resultaat van dit alles, zitten we nu met een wetenschap die niet meer
onafhankelijk genoemd mag worden - ja, eigenlijk helemaal geen
wetenschap meer genoemd mag worden. De rol van de wetenschappers zelf
daarbij is ook weer begrijpelijk. Wetenschappers zijn uit op erkenning en
dat krijgen ze niet als ze de krant gaan bezorgen. Ze willen dus tegen elke

prijs onderzoek doen en als de
overheid zich terugtrekt, is er maar
één andere weg. Zo is de relatie met
de farmaceutische industrie
langzaamaan steeds nauwer
geworden. Tot aan de beschamende
situatie waarin we nu zitten.

Beschamend omdat onderzoek op medisch gebied door deze hechte band
per definitie niet meer vertrouwd kan worden. De talloze voorbeelden van
onderzoeken waarin met feiten gedraaid werd, net zolang tot er gunstige
uitkomsten konden worden geproduceerd, zijn daar een triest bewijs van.

En de psychiaters? Het is met hen al niet anders. Het feit dat je een
medische opleiding hebt gevolgd, betekent niet dat je je menselijke
zwakheden achter je hebt gelaten. Tijdens de opleiding tot arts en
vervolgens tot psychiater is daar ook geen enkele poging toe gedaan.
Er is nooit bij stilgestaan dat, om mensen met psychische problemen te
kunnen helpen, je eerst zicht zult moeten hebben op je eigen menselijke
problemen, zwakheden en valkuilen. Geheel in de tijdgeest is er ingezet op
het van buitenaf behandelen van innerlijke problemen. Met een overactieve
linker hersenhelft is men theorieën gaan bedenken en heeft men de
hersenen ontleed.
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En vervolgens heeft men gedacht dat men mensen die moeite hadden
met het leven, die zich eenzaam, vervreemd, angstig, depressief
voelden, of die vanuit deze gevoelens agressief werden, waanbeelden
kregen of gewoon gek gingen doen, dat men deze mensen met
chemische middelen de liefde voor- en het vertrouwen in het leven wel
weer terug kon geven. En oplettende psychiaters zien heus wel dat ze op
de lange duur weinig kunnen doen en dat ze mensen uiteindelijk alleen
maar ongelukkiger maken.
Maar net als farmaceuten en wetenschappers, zijn psychiaters ook maar
gewone mensen die ook gewoon gewaardeerd willen worden - en hun
hypotheek moeten afbetalen.
En dus hebben velen de moed
niet om echt verder te kijken
naar de twijfel die af en toe
door hun heen schiet. Zo gaan
ze verder met een behandeling
die leidt tot fysieke,
emotionele en mentale
aftakeling van mensen.
Af en toe proberen ze maar weer eens een andere combinatie van drugs
waardoor patiënten misschien weer even op een bepaald gebied
verlichting ervaren. En dan hoor je ze af en toe wat aarzelend tegen
patiënten zeggen dat ze bezig zijn "een evenwicht in de hersenen te
herstellen". Maar diep van binnen zit er bij heel veel van deze
behandelaars de twijfel.

En in koor roepen de farmaceuten, de wetenschappers en de psychiaters
dat het allemaal komt doordat de psychische aandoeningen veel
ernstiger zijn dan vroeger. Terwijl ze kunnen weten dat de psychoses en
de neuroses en de depressies en de angststoornissen en al die honderden
andere psychische aandoeningen die men de afgelopen jaren een naam
heeft gegeven, op zichzelf helemaal nooit erger zijn geworden dan
vijftig of honderd of tweehonderd jaar geleden.
Wat erger is geworden zijn de geneesmiddelenziektes die door al die
verwoestende medicijnen zijn veroorzaakt. De "evenwicht brengende"
psychofarmaca hebben de laatste tientallen jaren een chaos geschapen
in de hersenen, door het hele systeem van neurotransmitters, receptoren
en bijbehorende zenuwen langzaam maar zeker eerst te overprikkelen
en vervolgens uit te putten en te vernietigen.

Wytze, ik ken mensen die al deze betrokkenen levenslang willen geven.
Nou, je weet hoe ik over straffen denk en ik geloof daar niet zo in.
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Ik geloof in de ontwikkeling van ons bewustzijn, ik geloof in het inzicht dat
in mensen kan groeien. Maar zolang nog niet iedereen zover is, geloof ik ook
dat we de mensen met psychische klachten tegen dit soort gezondheidszorg
in bescherming moeten nemen. Na alles wat ik gezien heb, denk ik echt dat
dit de werkelijke kwakzalvers zijn in de gezondheidszorg. En als je dat te
grof vind, dan wil ik je vragen: hoe noem jij mensen die patiënten genezing
voorspiegelen met behulp van dure medicijnen, terwijl uit al het langdurig
onderzoek blijkt dat deze medicijnen, na een korte periode van verzachting

en demping van symptomen, de
hersenen van mensen uiteindelijk
gedegenereerd achter laten?

Wytze, we hebben het nu voornamelijk
alleen nog maar over antipsychotica
gehad. Het gebied van de psychische
aandoeningen gaat natuurlijk nog veel
verder. Er zijn mensen met neuroses,

met angststoornissen, met allerlei sociale en gedragsproblemen. Er zijn ook
mensen met depressies, manisch gedrag of een combinatie van de laatste
twee. En dat er voor manische depressiviteit weer een nieuwe modenaam is
bedacht, "bipolaire stoornis", is alleen interessant voor farmaceuten die voor
elke nieuwe diagnose een nieuwe drug op de markt kunnen brengen.
Maar zowel voor depressiviteit als voor manische depressiviteit gelden
dezelfde drie conclusies als die welke we gezien hebben bij schizofrenie:

º Medicijnen geven op korte termijn een bepaald, als prettig ervaren
resultaat. Bij depressie is dat bijvoorbeeld een opwekkende reactie, bij
manie is dat een kalmerende reactie, etc.

º De resultaten worden na een aantal jaar steeds minder en gaan dan
averechts werken: patiënten worden suffer, hun geheugen gaat
achteruit, ze gaan zombie-achtig gedrag vertonen.

º Als mensen met dezelfde diagnose in twee groepen worden gesplitst
waarvan de één wel medicijnen krijgt en de ander niet of een placebo,
dan functioneert die laatste groep na een aantal jaar duidelijk beter.

Ik ga je niet weer met allerlei onderzoeken lastig vallen, Wytze, je leest ze
zelf maar in het boek van Roger Whitaker. Maar bij al die medicijnen is het
resultaat min of meer hetzelfde: ze drogeren, maken zenuwweefsel
(uiteindelijk) onherstelbaar kapot en maken van mensen met behandelbare
psychische problemen, menselijke wrakken.

En met deze opwekkende woorden, groet ik je hartelijk!

Umut

@@@@@@@@@
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10 mei 2008

Ha Umut,

Nou nou, weer een boek van jou! Tja, Umut, ik weet niet of ik moet
lachen of moet huilen. Je zaagt aan de ene kant de poten steeds verder
onder mijn stoel weg. Heb je daar nu plezier in of zo...? i
Maar ja, aan de andere kant vind ik het wel heel indrukwekkend wat je
nu weer allemaal bij elkaar gesprokkeld hebt. Voor een deel heb je
volgens mij ook wel gelijk. Voor een deel ook niet, waarschijnlijk.
Er zijn echt mensen die ik met bijvoorbeeld een kalmerend middel een
tijdje door een crisis heen kan helpen. Na een tijdje voelen ze zich dan
beter en kunnen ze weer stoppen met hun medicijnen. Zonder zichtbare
schade. Dat is wat er dus ook mogelijk is met psychofarmaca en dat is
toch de goede kant van het verhaal.
Maar ik moet eerlijk toegeven dat ik de andere kant van het verhaal ook
ken. Ik heb behoorlijk wat patiënten die al veel te lang aan de
psychofarmaca zijn, zonder dat ze daar ook maar iets mee opschieten.
Het zijn de mensen van de herhaalrecepten en als je eenmaal in die
categorie terecht bent gekomen, dan is het moeilijk daar weer uit te
komen. Daar worden ze dus echt niet beter van. Het is wat jij beschrijft:
ze worden steeds afhankelijker,
kunnen steeds slechter voor zichzelf
zorgen en eindigen soms al vroeg in
een of ander verzorgingstehuis.
Umut, je denkt misschien dat je iets
nieuws vertelt en op een bepaalde
manier is dat ook zo. Maar dan vooral
omdat je met dat boek van Whitaker
in één klap het totaalplaatje op mijn bordje legt. Dan worden de dingen
ineens schokkend. Maar als je er zoals ik middenin zit, dan zie je wel dat
het met bepaalde patiënten bergafwaarts gaat maar je ziet het dan toch
meer als individuele gevallen. Het lijkt erop dat je als arts teveel wordt
opgeslokt door je drukke werkzaamheden van alledag om echt oog te
kunnen hebben voor de grote maatschappelijke gevolgen van je
handelen en dan vooral ook voor de gevolgen op de lange termijn.

Tegelijkertijd zijn wij als huisartsen echt niet gek en frustreert het ons
dat we vaak zo machteloos zijn in dit soort situaties. Als mensen met
grote psychische problemen tegenover je zitten heb je als arts eigenlijk
niet veel anders te bieden dan medicijnen. Natuurlijk bestaat er een
geestelijke gezondheidszorg met therapieën en psychologen, maar dat is
een grote stap voor veel mensen.
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Bovendien kan het zomaar zes maanden duren voordat er ergens plaats is.
We zijn als maatschappij gewoon niet ingesteld om op een goede manier
mensen met psychische problemen op te vangen en te begeleiden.
Er lijkt ook steeds meer onwil om de dingen echt bij de wortel aan te
pakken. Van een oudere collega begreep ik dat veertig jaar geleden, in de
jaren '70, de sfeer heel anders was. Er waren overal buurt- en clubhuizen en
men had echt het idee dat problemen al in de vroege jeugd moesten worden
aangepakt. Er waren discussies over het veranderen van het
gevangenissysteem in de richting van meer "opvoeden" en begeleiden en
minder van het gewoon maar mensen achter de tralies zetten en hun tijd
laten uitzitten. Er waren discussies over de gezondheidszorg en de
psychiatrie. Men wilde minder medicijnen en meer passende therapie en
begeleiding. Men vond in die tijd ook vrij algemeen dat er iets aan het
milieu gedaan moest worden. Nu roept men dat ook maar is er totaal geen
visie dus ook geen beleid in die richting.

Umut, als ik nu om me heen kijk, is er van die verfrissende aanpak uit de
zestiger en zeventiger jaren van de vorige eeuw maar heel weinig
overgebleven. Hier in Nederland, maar dat zal elders ook wel het geval zijn,

heerst er een politiek klimaat waarin
het korte-termijn-denken overheerst.
Alle problemen worden vanuit een
visieloze aanpak benaderd. En visie
hebben, heb ik ooit eens van iemand
gelezen (t), is het vermogen om het
beeld van een verre toekomst te
kunnen schetsen. Visieloos betekent

dan letterlijk dat je maar kort in de toekomst kunt zien, ofwel dat je
kortzichtig bent. Het is allemaal zo dom, Umut, het lijkt wel of we door een
stel kinderen van 10, 11 jaar worden geregeerd. Als we een keer een koude
winter hebben gehad, dan bestaat voor bepaalde politici het hele probleem
van de opwarming van de Aarde ineens niet meer. Nou vraag ik je, is een
kortere, beperktere, meer kinderlijke visie op de toekomst mogelijk?
Je niks aantrekken van al het wetenschappelijk onderzoek maar uit het
raam kijken naar een sneeuwbui en dan roepen: er bestaat helemaal geen
opwarming van de Aarde! Als er files zijn dan moeten er meer wegen
komen, hoewel onderzoek aantoont dat die nieuwe wegen al na vijf jaar
weer zijn dichtgeslibd. En ondertussen wordt er op het openbaar vervoer
bezuinigd en worden lijnen opgeheven, terwijl het spoorwegstelsel
verdubbeld moet worden om mensen een fatsoenlijk alternatief te bieden
voor de auto. Er worden kolencentrales en kerncentrales gebouwd, omdat
die op korte termijn het meeste opleveren.
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Er wordt vrijwel niets gedaan aan de ontwikkeling van duurzame energie
omdat onze "leiders" niet verder kunnen kijken dan een termijn van een
paar jaar. Hoewel iedereen in het verleden heeft kunnen zien wat voor
afschuwelijke gevolgen rampen met kerncentrales kunnen hebben, "kan
ons hier niks overkomen". En als er over vijf jaar wel ineens een aanslag
op een kerncentrale komt en de helft van Nederland daardoor zijn huis,
zijn geliefden en zijn gezondheid kwijtraakt, dan zijn de
verantwoordelijken niet thuis. "Ja, luister eens, dit had niemand kunnen
voorzien", krijgen we dan te horen. Terwijl iedereen dit soort dingen op
dit moment kan voorzien, als je tenminste bereid bent om je heen te
kijken en je hersens te gebruiken.

Umut, ik haal er nu ineens misschien van alles bij en je vraagt je nu vast
af hoe ik van de psychiatrie ineens op kerncentrales terecht kom h.
Maar ik ben echt niet zo dom en zo rechts als jij denkt hoor. Ik erger me
rot aan dit soort kortzichtigheid. Het enige is dat ik niet weet wat ik er
aan moet doen en daarom heb ik misschien een houding van "laat maar".
Door jouw verhaal wordt er weer iets in mij wakker gemaakt.
Aan de ene kant is dat helaas de moedeloosheid. Ik zie dat er van alles
fout gaat, ook op mijn vakgebied.
Maar het zijn zulke grote
onbeheersbare dingen en ik voel
me zo machteloos, dat het me
vaak min of meer verlamt. Aan de
andere kant voel ik ook de
boosheid wel opkomen. Vooral als
je dat dan achter elkaar leest en
je ziet dat het toch steeds weer de jongens zijn die op het grote geld uit
zijn die de hele gezondheidszorg, maar ook onze hele maatschappij een
bepaalde richting opsturen. Dan kan ik me ineens zo kwaad maken!

Goed, nu jij en ik allebei onze gal kunnen hebben kunnen spugen op de
maatschappij, wil ik wel weer iets over het "gewone" leven kwijt.
Waarschijnlijk ben je er niet zo mee bezig, maar ik des te meer: het
gesprek bij Roos is overmorgen, maandag dus. Een beetje ongelukkig - ik
moest het nodige schuiven - maar het kon niet anders. Als ik aan het
gesprek denk, voel ik me net een kind: "nog twee nachtjes slapen".
En dan niet naar de dierentuin of een ander leuk uitstapje maar naar de
eerste confrontatie met Lieke, nadat ze ontdekte dat ik met haar
vriendin in bed lag. De eerste confrontatie ook nadat zij een overdosis
slaapmiddelen genomen heeft. En dat dit niet helemaal de bedoeling
was, nemen we dan maar aan.
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Umut, ik hoop dat je me snel kunt uitleggen wat ik moet doen om het
allemaal wél te laten werken in mijn leven, om een beetje gelukkig te
worden dus. Niet alleen bedelf jij me regelmatig onder een lading
"depressiva" (zo kun je die verhalen van jou wel noemen g), maar dat
komt dan nog eens bóvenop mijn persoonlijke dosis privé-ongeluk.
En op deze manier is het leven echt niet grappig i.
Ik baal er eigenlijk nog steeds wel van dat we "betrapt" zijn. Vóór dat
moment was het allemaal zo ideaal. Lieke leek redelijk gelukkig, Lisette
leek redelijk gelukkig en ik leek ook redelijk gelukkig. Dus toch een beetje
geluk voor mij. Maar het is net wat ik een vorige keer al schreef: als je er
bij in de buurt lijkt te komen, wordt het je afgenomen.

Het is gek Umut, ik heb er over na zitten denken, maar weet je wat het
enige verschil is tussen de situatie vóór
we betrapt werden en erna? Het enige
verschil is dat Lieke er vanaf weet!
Dat klinkt misschien een beetje als een
open deur maar toch is het zo.
Het feit dat Lieke er nu vanaf weet is
de enige reden dat ze zo ongelukkig is

geworden. Had ze het niet ontdekt dan was ik gewoon met Lisette
doorgegaan en waren we alle drie gelukkiger geweest dan nu. Ook Lieke, ja.
Is dat niet apart? Alleen omdat er bij één persoon één zinnetje informatie
de hersenen binnenkomt - en die hersenen daar vervolgens iets van gaan
vinden - wordt het geluk van drie mensen weggenomen.

Kun je me volgen? Is dat niet wat je bedoelde toen je schreef: je geluk
hangt af van hoe je de werkelijkheid bekijkt? Ik bedoel: Lieke reageert nu
vanuit haar gekwetstheid en daarmee maakt ze zichzelf ongelukkig en ons
tweeën ook. Haar glas is dus half leeg.
Maar ze had ook kunnen zeggen: "Nou jullie doen maar wat je goed vindt, ik
kan er toch niets aan veranderen. Als Lisette het eten kookt en met de
kinderen helpt en jij ook aardiger doet tegen mij omdat Lisette af en toe bij
je mag slapen, vind ik het allemaal best." In dat geval was haar glas half vol
geweest. En dan zou je een heel andere situatie hebben gehad.
Dan waren we alle drie een stuk gelukkiger geweest. Dan hadden we een
win-win-win-situatie r. Dus wat dat betreft heb je helemaal gelijk: het zit
allemaal in ons hoofd! Umut, ik tel de dagen af en je hoort van me!
Als ik het overleef g.

Groetjes,

Wytze

@@@@@@@@@
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