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B O E K E N

De depressie-epidemie

E
nkele jaren geleden besloot ik 
vele kilometers naar de RuG 
(Rijksuniversiteit Groningen) te 

rijden om een college van Trudy Dehue 
bij te wonen. Zij gaf dit in het kader 
van een Studium Generale over antide-
pressiva, medicijnen die al jaren mijn 
speciale aandacht hadden. De lezing 
van deze hoogleraar ‘wetenschapstheo-
rie en -geschiedenis van de psychologie’ 
spitste zich toe op RCTs (Randomised 
Clinical Trials, ‘medicijntests’), een on-
derwerp waarover zij  uitstekende ar-
tikelen had gepubliceerd. Haar vlotte, 
zeer deskundige exposé was absoluut de 
moeite waard, en het speet me daarom 
bijzonder toen ik korte tijd later ver-
nam dat Dehue zich niet langer met 
depressie en antidepressiva wilde bezig-
houden. Gelukkig blijkt zij op haar be-
sluit te zijn teruggekomen. ‘De depres-
sie-epidemie is een wijs boek’, stelt haar 
collega-hoogleraar Douwe Draaisma op 
de achterflap. Hij had het niet pakken-
der kunnen verwoorden.

Wat is depressie?

Dehue neemt de lezer mee op een 
zoektocht naar antwoorden op een aan-
tal belangrijke vragen. Hoe kan het dat 
er in een land dat tot de gelukkigste 
landen ter wereld behoort, een miljoen 
mensen antidepressiva gebruikt? Is de-
pressie biologisch bepaald? Moeten de-
pressieve mensen allemaal in therapie 
of aan de antidepressiepil? Wat is de in-
vloed van de farmaceutische industrie 
op onze perceptie en behandeling van 
depressie? Wat is depressie eigenlijk?

In haar boek, dat is geschreven met 
dezelfde vlotheid die ik zo kenmerkend 
vond voor haar lezing aan de RuG, be-
gint Dehue met een filosofisch-histori-
sche, en feitelijk ook taalkundige ver-
handeling over dit begrip. Zij toont 
aan dat het woord ‘depressie’ zoals het 
anno 2008 wordt gehanteerd, een term 
is die pas enkele decennia bestaat, en 
die zijn betekenis ontleent aan een ei-
gentijdse context en interpretatie. Wie 
denkt dat ons woord ‘depressie’ syno-
niem is aan bijvoorbeeld ‘melancho-
lie’ ten tijde van Hippocrates, heeft het 
mis. Toch verwijzen psychiaters regel-
matig naar oude geschriften om aan 
te tonen dat ‘depressie van alle tijden 
is’. ‘Maar aldus creëren ze zelf de gelij-

kenissen tussen heden en verleden die 
ze zeggen te hebben ontdekt’, consta-
teert Dehue. Op basis van haar gede-
gen historische kennis maakt zij in 
de eerste hoofdstukken gehakt van 
de wijdverbreide opvatting dat ‘onze’  
depressie een aloude ziekte is, die tegen-
woordig gemakkelijk en goed kan wor-
den gediagnosticeerd dankzij de DSM 
IV (Diagnostic and Statistical Manual 
of Mental Disorders), de psychiatrische 
‘bijbel’ waar zeker bio-psychiaters prat 
op gaan.

DSM: nuttig maar misbruikt

Dehue benadrukt een verschuiving die 
de afgelopen decennia binnen de DSM 
is opgetreden. In de eerste versie was er 
nog vooral sprake van een ‘psychody-
namisch model’, maar in de DSM IV 
heeft dit plaatsgemaakt voor een ‘en-
titeitsmodel’. In simpeler woorden: 
vóór 1980 werd depressie nog vooral 
gezien als een gevolg van onverwerkte 
ervaringen en ongelukkige omstandig-
heden. Het individu en zijn of haar  
lijden stonden nog centraal. Maar in 
latere edities van de DSM wordt de-
pressie vooral als een (hersen-)stoornis 
gezien. Wie lang genoeg (twee weken!) 
een voldoende groot aantal sympto-
men ervaart (bijvoorbeeld een sombere 
stemming, slapeloosheid, interessever-
lies, gebrek aan eetlust), lijdt volgens 
de DSM IV aan ‘MDD’. Voor deze 
‘majeure depressieve stoornis’ dienen 
anno 2008 vooral pillen te worden in-
genomen, waarbij zeker bio-psychiaters 
zich verder niet of nauwelijks bekom-
meren om eventuele psychosociale oor-
zaken van het leed. 

De DSM kent vele critici, wier kritiek 
ik in een beeldspraak zal trachten te 
verwoorden. Het psychiatrisch hand-
boek zou teveel op een kookboek lij-
ken, dat koks ertoe aanzet klakkeloos 
een receptuur te volgen zonder zich 
echt te bekommeren om de kwalita-
tieve variëteit van de ingrediënten en 
de individuele smaak van de clientèle. 
Dehue stelt echter dat de wetenschap 
niet zonder inventarisatie en classifice-
ring (‘meetinstrumenten’) kan, en dat 
de DSM, met al zijn gebreken (je zou 
evengoed een andere indeling kun-
nen maken), in dat opzicht wel dege-

lijk een succesvol systeem is. Het grote 
probleem is dat de DSM niet meer als 
hulpmiddel wordt beschouwd. Ten on-
rechte verwordt een DSM-diagnose 
vaak tot een definitie van de ‘ziekte’. 
Dehue geeft hiervan een hilarisch voor-
beeld. Wat te denken van een psychia-
ter die zich erover beklaagt dat de DSM 
een bepaalde stoornis niet juist defi-
nieert! ‘Daarmee verraadde hij te zijn 
vergeten dat het label slechts voor een 
afgesproken reeks symptomen staat’, 
luidt Dehues scherpe commentaar.

De opkomst van psychofarmaca

De eerste drie hoofdstukken van 
Dehues boek zullen wellicht vooral in-
teressant zijn voor ingewijden. Maar ge-
leidelijk wordt het boek ook erg waar-
devol en toegankelijk voor iedereen die 
in depressie is geïnteresseerd, bijvoor-
beeld omdat men eraan lijdt of over-
weegt antidepressiva te gaan gebrui-
ken. Hoofdstuk 4 schetst de opkomst 
van het idee dat depressie een neuro-
biologische basis heeft. Dehue neemt 
de lezer mee naar de jaren vijftig, toen 
bij toeval werd ontdekt dat een nieuw 
middel dat tegen TBC bedoeld was, 
iproniazide, een sterk stemmingsver-
beterend effect had. Helaas bleek de 
vreugde van korte duur (het middel 
bleek levensgevaarlijke bijwerkingen te 
hebben). Maar wetenschappelijk gezien 
had het gebeuren grote gevolgen. Toen 
men ontdekte dat iproniazide de af-
braak van neurotransmitters tegenging, 
ontwikkelde zich de hypothese dat de-
pressie mogelijk samenhing met tekor-
ten aan deze ‘boodschapperstoffen’ (bij-
voorbeeld serotonine en noradrenaline) 
die noodzakelijk zijn voor signaalover-
dracht in de hersenen. De eerste anti-
depressiva (MAO-remmers en TCA’s) 
werden echter vooral toegepast als aan-
vulling op andere therapieën, en er was 
nog geen sprake van dat behandelaars, 
wetenschappers of farmaceuten be-
weerden dat bepaalde biochemische te-
korten de oorzaak waren van depressie. 
Bovendien werden mensen wier lijden 
geen opname behoefde, vooral behan-
deld met benzodiazepinen, de kalme-
rende pillen zoals Librium en Valium 
die enkele jaren na de ontdekking 
van antidepressiva op de markt kwa-
men. Hierin trad een verandering op 



D E V I A N T   SEPTEMBER 2008  NR. 58 27

toen bleek dat benzo’s erg verslavend  
waren, en nieuwe antidepressiva, de zo-
genaamde SSRI’s hun intrede deden.

Prozac: ‘Wat je merkt, is dat het 

werkt’

De eerste antidepressiva (MAO-
remmers en TCA’s) bleken zoveel bij-
werkingen te hebben, dat patiën-
ten ze vaak letterlijk niet slikten. 
Wetenschappers in dienst van de far-
maceutische industrie, die gaandeweg 
meer invloed kreeg op ons denken over 
depressie, trachtten daarom middelen 
te ontwikkelen die specifiek op seroto-
nine inwerkten, een neurotransmitter 
waarvan men inmiddels wist dat deze 
een rol speelde bij ons welbevinden. 
Als men ‘selectief ’ serotonine kon be-
invloeden, in die zin dat deze stof lan-
ger actief kon zijn in onze hersenen 
zonder dat andere neurotransmitters 
werden beïnvloed, dan had men waar-
schijnlijk een stemmingsverbeteraar die 
minder bijwerkingen zou hebben, zo 
was de redenering. Aldus verschenen in 
de jaren tachtig de eerste SSRI’s, ‘selec-
tieve serotonineheropnameremmers’, 
op de markt.

Deze bleken zo schadelijk, dat ze al 
snel van de markt moesten worden ge-
haald. Maar ervan overtuigd dat hier 
een groot commercieel succes in het 
verschiet lag, lieten medicijnproducen-
ten zich de serotoninekaas niet van het 
brood eten. De eerste SSRI die werd 
toegelaten en op de markt bleef (mid-
den jaren tachtig), was fluvoxamine 
(merknaam in Nederland: Fevarin). 
Maar de grote doorbraak kwam eind 
jaren tachtig met Prozac (fluoxetine). 
In knappe maar misleidende marke-
tingcampagnes werd depressie verkocht 
alsof vaststond dat het hier een biolo-
gische ziekte (een tekort aan seroto-
nine) betrof, die ‘nu’veilig en effectief 
kon worden bestreden. ‘Wat je merkt, 
is dat het werkt’, citeert Dehue een re-
clame van Lilly die artsen en patiën-
ten moest wijsmaken dat Prozac wei-
nig bijwerkingen kende. Later werd de 
kreet ‘Prozac, voor de kleur van het le-
ven’ artsenbladen ingeslingerd. Midden 
jaren negentig was er bijna geen krant 
meer te vinden die geen aandacht had 
besteed aan deze wonderpil. En overal 

viel te horen dat men het aan zijn sero-
tonine had, ook al rammelde de sero-
toninehypothese aan alle kanten, en 
kan serotonine bij levende personen 
helemaal niet worden gemeten!

SSRI’s: verzwegen risico’s

In het tweede deel van haar boek 
schetst Dehue een deprimerend maar 
feitelijk correct beeld van de scha-
duwzijden van Prozac, Seroxat, Zoloft 
en nog nieuwere antidepressiva zoals 
Efexor en Cymbalta (SNRI’s). Al met-
een na de introductie van Prozac, ont-
ving de Amerikaanse FDA recordaan-
tallen meldingen van vaak ernstige bij-
werkingen, zelfmoord incluis. Min of 
meer hetzelfde gold later voor Seroxat 
en andere ‘nieuwkomers’. Fabrikanten 
kregen vele processen aan hun broek, 
maar die werden meestal in het  
geheim geschikt. Dehue geeft een rag-
fijne, uitstekend gedocumenteerde ana-
lyse van wat er allemaal is misgegaan. 
Onbetrouwbare RCT’s, misleidende  
reclames, jarenlange ontkenning van 
ernstige bijwerkingen, belangenver-
strengeling tussen wetenschappers en 
de industrie, door de industrie zelf ge-
schreven ‘wetenschappelijke’ publica-
ties, passieve en falende controlerende 
instanties, ze passeren allemaal de revue. 
Dehue ontkent overigens niet dat deze 
middelen voor sommigen wel degelijk 
nuttig kunnen zijn, ook al is hun effec-
tiviteit gemiddeld genomen gering.

Neoliberalisme

Toch ligt er meer ten grondslag aan het 
commerciële succes van de SSRI’s, po-
neert Dehue. De afgelopen decennia is 
de maatschappij verhard. Binnen het 
oprukkend neoliberalisme is er geen 
plaats voor ‘softies’; we moeten suc-
cesvol, ondernemend, actief zijn. Wie 
hierin niet meekan, krijgt al gauw het 
stempel ‘depressief ’, waarbij het zijn of 
haar plicht is ‘het lot in eigen hand te 
nemen’. We mogen soms even vallen 
bij al het geren, maar dan moeten we 
wel weer snel opstaan. Wie geen (ac-
tiverende) SSRI neemt, is zelf verant-
woordelijk voor zijn falen.

 
Bij het lezen van Dehues boek moest ik 
telkens denken aan de volgende schit-
terende uitspraak: 

‘Nowadays, perhaps the most uni-
fying definition of ‘depression’ is that 
it is a condition to be treated with an-
tidepressant drugs. There may not be 
a lot to distinguish between the drugs, 
but there is no end of possibilities for 
prescribing them.’ 1 

Dehues boek is een belangrijk me-
dicijn om een eind te maken aan over-
dreven pillengekte en om geestelijke 
problematiek weer in een breder per-
spectief te gaan zien. Ik kan het van 
harte aanbevelen.

  Frank van Meerendonk

Noot
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