
TIJDSCHRIFT VOOR NEUROPSYCHIATRIE & GEDRAGSNEUROLOGIE/JULI/AUGUSTUS 2008 141

Ondanks 200 jaar psychiatrie…

• V A N D E R E D A C T I E

‘Hiep hiep hoera, we bestaan twee
eeuwen,’ schreef Peter Tyrer onlangs
in de British Journal of Psychiatry.1

Hij refereerde aan het gegeven dat
professor J.C. Reil in 1808 de term
psychiatrie introduceerde als een
apart medisch specialisme. De
feestvreugde wordt in hetzelfde
nummer echter getemperd door een
uiterst kritische ‘open brief’ van een
groep psychiaters. Zij uitten hun zorg
over de wijze waarop de psychia-
trische zorg georganiseerd is; een
relatief steeds meer beperkte rol en
toegankelijkheid van de psychiater
als medisch specialist voor ernstig
zieke patiënten.2 Deze auteurs refer-
eren op hun beurt aan de oor-
spronkelijke gezichtspunten van Reil.
Hij bepleitte een uitgesproken de rol
van de dokter bij psychiatrische
patiënten én de noodzaak van
goede, gedestigmatiseerde zorg. 

Ook in ons land is regelmatig dis-
cussie over de plaats van de psychi-
ater, over wel of geen medisch
model. De psychiater claimt de plek
van medisch specialist, maar de
recente problemen rondom hon-
orering laat zien dat zelfs de minister
van Volksgezondheid hier ‘genu-
anceerd’ tegen aan kijkt. De dubbele
moraal in ziekte en gezondheidszorg
zit diep gebakken in onze maatschap-
pij. Gelet op voorzieningen en de
financiering hiervan kan gesteld
worden dat er een verschil is tussen
‘lichamelijke’ en ‘geestelijke’ ziekten.
‘Lichamelijke’ ziekten zijn een vorm
van rampspoed waarbij de
ongelukkig en per definitie schulde-
loos getroffen patiënt mag rekenen
op volledige vergoeding van maxi-
male zorg van de medisch specialist.
Bij psychiatrische ziektebeelden is de
schuldeloosheid, in de dubbele
betekenis, niet zo vanzelfsprekend,
noch is de toegang tot de medisch
specialist altijd gegarandeerd. 

Zo werd ik deze zomer weer getrof-
fen door de krantenkoppen over de
forse toename van het voorschrijven
van middelen tegen ADHD. Er wordt
gesproken van ‘een modeziekte’ en
de toename van geneesmiddelenge-
bruik is dan opeens ‘zorgelijk’. Dit is
naar mijn mening een kwalijke en
tendentieuze manier van berichtge-
ving, waarbij volledig voorbij gegaan
wordt aan de sociale en economis-
che lijdenslast van deze ziekte en 
de voordelen voor de individuele
patiënt en de maatschappij bij een
adequate behandeling.

Kosten van een ziekte gaan vaak
verder dan die van een behandeling.
‘Kosten van ziekte’ (Engels: ‘costs of
disease’, COI) worden berekend aan
de hand van cijfers over ziekte-
verzuim, kosten van extra school-
inzet en/of verlies van jaren door
schooluitval, gebruik van gezondhei-
dszorg, eventueel ook kosten door
inzet justitiële middelen en/of drank-
en drugsgebruik. In een meta-
analyse van verschillende kosten-
studies wordt de COI van ADHD
geschat op $ 12.005 tot $ 17.458 per
jaar (prijspeil 2005).3 In een
Nederlandse studie werd gevonden
dat de directe kosten door gebruik
van gezondheidszorg bij ADHD per
kind berekend is op jaarlijks ca.
€2.040,-.4 Dat is niet goedkoop, maar
een adequate behandeling levert ook
iets op, namelijk minder problemen
thuis waardoor onder andere minder
ziekteverzuim ouders, betere studie-
resultaten, minder alcohol- en drugs-
gebruik en minder problemen met
justitie. Een studie berekent de
‘winst’ van een adequate behandel-
ing op $ 15.509 tot $ 27.766 per 
‘quality adjusted life year’ (QALY).5

ADHD is een psychiatrische chronis-
che aandoening die tegenwoordig
goed behandelbaar is. Natuurlijk

mag een gemeenschap zich afvragen
hoe we de kosten van de zorg met
elkaar opbrengen. Maar dan wel
graag in perspectief van de kennis
van de ziekte, de opbrengst van een
goede behandeling én in een
waardevrije vergelijking met kosten
en baten van andere chronische ziek-
ten. Uit onder meer de tendentieuze
berichtgeving de afgelopen zomer
over stimulantia en ADHD moeten
we helaas concluderen dat 200 jaar
na Reil zijn visionaire gedachten over
psychiatrie en de positie van de psy-
chiater nog niet verwezenlijkt zijn. 

Drs. J.B.C. Mertens
Psychiater
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