
W
e adviseren het woord schizofrenie niet meer te
gebruiken. Schizofrenie heeft een vaste associatie
van ‘Schizofrenie is een chronische degeneratieve

hersenziekte, waarbij je je leven lang pillen moet slikken.’
De term is uitermate stigmatiserend. Wereldwijd lijkt de

schizofreen de melaatse van deze tijd te zijn. Sommige cliën-
ten zijn er bijna panisch over dat de familie erachter zou
komen dat ze die diagnose hebben. En zowel de cliënt, zijn
omgeving, als de maatschappij verbindt aan de term de
meest destructieve associaties.

Nu kunnen er mensen zijn die een Wajong of WAO-uit-
kering ontvangen op grond van de diagnose schizofrenie en
die bezorgd zijn dat ze deze uitkering kwijtraken. We erken-
nen die bezorgdheid en vinden dat deze moet worden weg-
genomen op grond van de erkenning, dat een ernstige psy-
chose ook een criterium voor zoiets kan zijn. (Vooral dit
argument was voor een aantal mensen van het Cliënten
Centrum een reden om tegen de afschaffing van de term
schizofrenie te zijn.)
Voor het afschaffen van de term schizofrenie hebben we (en
hier volgen we professor Jim van Os in zijn Trimboslezing
van 2003 onder de titel ‘De Nieuwe Psychose’) de volgende
motieven:

1. Professionals zijn de diagnose uit zichzelf sinds 1970 al
minder gaan gebruiken. Het gebruik is met meer dan
100% afgenomen, volgens Van Os.2 Clinici hanteren de
term nu alleen nog voor de ergste gevallen.

2. Zeker internationaal zijn patiëntenverenigingen gaan
ageren tegen de term schizofrenie en het ziekteconcept
dat daarmee samengaat. Ze vinden bovendien, dat de
term gebruikt wordt voor zo ongeveer honderd pro-
bleemtoestanden, die allemaal verschillend zijn en niet
op een hoop kunnen worden gegooid. Schizofrenie is
door Boyle een “wetenschappelijke waan” genoemd.3

Volgens professor Jim van Os is de economische druk op
de ontwikkeling van het invloedrijkste diagnostische
orgaan in de wereld, DSM-IV, zo groot, dat een weten-
schappelijke en onafhankelijke diagnoseontwikkeling in
dit verband erg moeilijk is. In eenvoudige woorden
gezegd komt dat erop neer, dat economische belangen

van allerlei groepen, zoals de medicijnenindustrie, nogal
wat sterker zijn bij het opstellen van een DSM-IV dan
cliëntenorganisaties.

3. In het schizofrenie-model wordt schizofrenie als ziekte
gezien, die gepaard gaat met een ernstige en levensver-
woestende handicap, die nooit meer geneest, eigenlijk
alleen maar erger wordt en waarvoor je je hele leven
medicijnen moet innemen. Voor zover schizofrenie al
een ziekte zou zijn, klopt dit beeld niet en brengt de
diagnose, door dit beeld op te roepen, ernstige beschadi-
gingen en verkeerde behandelmethodes met zich mee.

4. Cliëntenorganisaties en sociale psychiaters wijzen erop,
dat het gebruik van het ziektemodel niet alleen te
beperkt, maar ook schadelijk is. Er is een fundamenteel
verschil tussen psychische/psychiatrische problemen,
zoals psychosen, en zoiets als een longontsteking. Bij psy-
chische problemen spelen zowel de individuele geschie-
denis als de maatschappelijke, sociale en economische
omstandigheden een grote rol. Wij zijn daarom voor de
afschaffing van dit beperkte ziektemodel en pleiten voor
een meer dimensies omvattend sociaal model.

5. Uit resultaten van onderzoek blijkt, dat de biologisch-
medische behandeling veel minder resultaten oplevert,
dan psychologische en affectieve benaderingen. Pillen
zijn lang niet het enige of zelfs maar het beste remedium.
En ook lang niet altijd nodig, soms zelfs beter van niet.
Vooral de problemen, die cliënten hebben met eenzaam-
heid, isolement, relaties, wonen, werk, dagbesteding en
inkomen zijn van groot belang in het voortbestaan van
de problematiek. Wij pleiten daarom voor een hulpverle-
ning, waarin deze elementen zijn opgenomen.

6. Helemaal verschrikkelijk is het als de cliënt wordt geï-
dentificeerd met de diagnose en er over hem gesproken
wordt als ‘schizofreen Jansen’. Zulke woorden bezorgen
hem een beschadigend zelfbeeld en ze dragen ook niet bij
aan aandacht voor normale menselijke behoeften. De
stigmatisering heeft allerlei negatieve sociale consequen-
ties die bijdragen aan de slechte prognose die geasso-
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cieerd wordt met de diagnose schizofrenie, en zo ontstaat
een vicieuze cirkel.

7. Het concept schizofrenie met zijn nadruk op de biomedi-
sche en stigmabevorderende aspecten belemmert de ont-
wikkeling van een model dat gericht is op vermaatschap-
pelijking.
Het is vooral verbonden met ziekenhuizen, dokters,
medicijnen enzovoorts en staat een vermindering van
psychiatrisch lijden door opname in de maatschappij,
werk en dagactiviteiten in de weg. Wij pleiten voor een
model, waarin sociale aspecten van relaties, wonen, wer-
ken, dagactiviteiten en rehabilitatie van het begin af aan
worden meegenomen.

8. Het kwaadaardige beeld van schizofrenie heeft ook kwa-
lijke gevolgen voor stoornissen, die wel onder psychose
vallen, maar niet onder schizofrenie. Zo zijn allerlei men-
sen ervan overtuigd, zonder dat daar bewijs voor is, dat
een psychotische ervaring op zichzelf al vergiftigend

werkt en dat er daarom preventief medicijnen moeten
worden ingenomen. Dit is buitengewoon schadelijk,
omdat innemen van die medicijnen nu echt allerlei ziek-
tes en problemen van biologische aard kan veroorzaken.

9. Het concept schizofrenie brengt met zich mee dat psy-
chotische ervaringen ook emotioneel erg beladen wor-
den. Dit staat een ontwikkeling in de weg, waarin psy-
chotische ervaringen als iets normaals worden
beschouwd. Er zijn veel normaal functionerende mensen
die stemmen horen, beelden zien of verschijningen heb-
ben. In het Cliënten Centrum Limburg hebben cliënten
er uitdrukkelijk op gewezen dat het feit, dat psychotische
ervaringen zo beladen zijn met taboes, stigma’s en ver-
vreemding, het ook zo moeilijk maakt om ermee om te
gaan.
Soms komt het voor, dat patiënten twintig jaar medicij-
nen slikken, bijvoorbeeld omdat ze stemmen horen, ter-
wijl als er enkele keren een interview gedaan wordt, de
stemmen blijken te verdwijnen.
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Trouwens de discussie over wat er nu gezond en normaal
is, is in geestelijk opzicht een discussie, die veel te gemak-
kelijk aan de hand van zogenaamd vanzelfsprekende cate-
gorieën of de DSM-IV wordt gevoerd. Was bijvoorbeeld
vroeger homoseksualiteit een ernstige ziekte of afwijking,
nu is ze uit de DSM-IV verdwenen en wordt ze door
steeds meer mensen als een interessante mogelijkheid
gezien. Er is ook een gewoon homohuwelijk tegenwoordig.

10. Het biomedische model staat een psychotherapeutische
behandeling van mensen met psychotische ervaringen in
de weg, terwijl psychologische interventies heel effectief
en zinvol kunnen zijn. In de praktijk bestaat behandeling
van mensen met schizofrenie er vooral uit, dat medicij-
nen worden voorgeschreven en dat de bijwerkingen daar-
van worden gecontroleerd. In dergelijke gevallen is er
weinig kans dat zelfs maar een begin van een herstelpro-
ces, zoals de cliëntenbeweging dat wenselijk acht, in wer-
king wordt gezet.

Deze eerste tien punten zijn voor een belangrijk deel geba-
seerd op de Trimboslezing van Jim van Os in 2003. Maar er
kwamen ook nog andere adviezen naar voren:

1. Het verdient de grootst mogelijke aanbeveling te kijken
naar de situatie, waarin voor het eerst de psychotische
ervaring optreedt. Zo treedt stemmenhoren bijna altijd
op in een bedreigende situatie. Overigens wordt heel stel-
lig opgemerkt dat het lang niet altijd een negatieve situ-
atie hoeft te zijn, waarin voor het eerst een psychotische
ervaring optreedt. Ook wordt de psychotische ervaring
lang niet altijd als negatief beleefd. Sommigen schetsen
de psychose als een soort vlucht uit een werkelijkheid die
moeilijk te verdragen is, naar een werkelijkheid waarin
dat beter gaat.

2. De geschiedenis van de cliënt met alles wat daarin
gebeurd is, speelt ook bijna altijd een rol. Hierin bevin-
den zich vaak zeer ernstige trauma’s (bijvoorbeeld incest
en seksueel geweld) waarop de GGZ vaak volstrekt
inadequaat reageert (zie ook het rapport van de Rutgers
Nisso-groep.4 Wij pleiten daarom voor een verbetering
van een traumagerichte psychosebehandeling.

3. Mensen met een psychotische ervaring hebben op het
moment van het uitbreken van hun psychose vooral
behoefte aan opvang door een groep en liefst ook onmid-
dellijk contact met ervaringsdeskundige lotgenoten.
Verder aan steun en begrip, rust, controle, persoonlijke
begeleiding, zorg die alle levensterreinen omvat, een ver-
trouwenspersoon, steun van eigen netwerk, familie en
vrienden, ontspanning, veiligheid en voorlichting. De
manier, waarop tot voor kort de GGZ ermee omging,
namelijk alsof het om een biologische ziekte gaat met
dienovereenkomstige behandeling en verstrekking van
medicijnen, schiet volstrekt tekort en is in sommige
gevallen zelfs regelrecht schadelijk. Het Cliënten
Centrum Limburg ervaart een groot verschil, soms zelfs
tegenstelling, tussen waar cliënten behoefte aan hebben
op het moment van een psychose en wat de reguliere zorg
hen biedt.

4. In plaats van de huidige diagnostische praktijk van het
opdrukken van stempels op cliënten, pleiten we voor een
omschrijving van de situatie, waarin de cliënt zich
bevindt met de belangrijkste knelpunten daarin, een
beschrijving van zijn levensgeschiedenis met mogelijke
gebeurtenissen die mede hebben bijgedragen aan het ont-
staan van de psychose, de klachten, de mate van beper-
kingen en de belangrijkste interventies ter verbetering
van de situatie en de klachten. Met zeker niet alleen maar
aandacht voor hersenprocessen en medicijnen. Er dient
ook aandacht te zijn voor de naastbetrokkenen en liefst
dienen lotgenoten vanaf het begin een rol te spelen.

5. Door deze manier van intake zou ook kunnen worden
bevorderd dat er beter naar GGZ-cliënten wordt geluis-
terd dan nu. Nu wordt er vaak met een zogenaamd des-
kundig medisch oor geluisterd en door een DSM-bril
gekeken.

6. Als belangrijkste advies voor verbetering van hulp aan
mensen met een psychose wordt gepleit voor een hulp,
waarbij de patiënt als een volwaardig mens wordt
beschouwd en in zijn totale levenscontext, van relaties,
wonen, welzijn, dagbesteding, inkomen en dergelijke
wordt begeleid en waar nodig geholpen.

7. Als bijzonder schadelijk wordt het gebruik van geweld en
dwang in crisissituaties aangemerkt. Hierover zou veel
meer studie, ook vanuit cliëntenperspectief, dienen te
worden gedaan.

8. Ten slotte wijst de groep erop, dat de rol van cliënten in
en ten aanzien van de zorg dient te worden uitgebreid. Er
zou veel meer gebruik gemaakt dienen te worden van
ervaringsdeskundigen. Ook bij het uitbreken en behan-
delen van een psychose die niet langer schizofrenie wordt
genoemd.

✍  Jan Verhaegh, Cliënten Centrum Limburg

Met dank aan Cor van der Zwaan en Ron Berghmans voor
het maken van aantekeningen.

Noten

1) Oorspronkelijk werd het advies opgesteld door een cursusgroep Cliënt,

Ethiek en Recht in samenwerking met het Instituut voor Gezond-

heidsethiek. De uiteindelijke uitwerking is geschied door het Cliënten

Centrum Limburg, een onafhankelijke cliëntenorganisatie. De meeste

deelnemers aan de cursus zijn lid hiervan.

2) Os, J. van, De Nieuwe Psychose. Trimboslezing 2003. Trimbos-instituut,

Utrecht, 2003. Het geciteerde percentage wordt door Van Os toege-

schreven aan Der e.a. op blz. 9.

3) Boyle, M., Schizophrenia: A scientific delusion? Routledge, Londen, 1990.

4) Höing, M., Hulp aan slachtoffers van seksueel geweld. Rutgers Nisso

Groep. Mechtild Höing zal in het jaar 2004 samen met het Cliënten

Centrum Limburg en Time Out de VSK een onderzoek doen naar het

effect van zelfhulpgroepen.
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