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De verdwenen patiënt

• V A N D E R E D A C T I E

Enige tijd geleden vond op
www.medscape.com/ een heftig
debat plaats naar aanleiding van een
redactioneel van dr. David Heller-
stein, associate professor of Clinical
Psychiatry at Colombia University in
New York. In zijn editorial ‘the disap-
pearing patient’ constateert Heller-
stein een opmerkelijk verschil in
ontwikkeling tussen psychiatrische
en algemeen medische tijdschriften.

De huidige psychiatrische tijd-
schriften worden gevuld met prachti-
ge MRI-scans en genetische kaarten,
maar de patiënt met een psychiatri-
sche aandoening is verdwenen. De
‘humanities’, de meer geestesweten-
schappelijke benadering, is volledig
ingeruild voor een louter biologische
benadering. In de algemeen medi-
sche tijdschriften keert de geesteswe-
tenschappelijke kant juist terug,
omdat volgens Hellerstein onze
andere medisch specialistische colle-
gae begrijpen dat ze niet alleen de
ziekte moeten kennen, maar boven-
dien naar de patiënt moeten luiste-
ren. Hellerstein wil dat de psychiatrie
de geesteswetenschappen opnieuw
omarmt, niet als concurrent van de
neurobiologie, maar juist om ons
begrip van deze geweldige nieuwe
technologieën te vergroten. Hij citeert
hierbij de Nobelprijswinnaar Eric
Kandel, die in zijn Nobelprijsrede een
lans brak voor hernieuwde samen-
werking tussen de neurowetenschap-
pen en de geesteswetenschappen. 

In het oktobernummer van dit tijd-
schrift gaf collega Haaxma een prach-
tige visie op het grensvlak tussen
psychiatrie en neurologie. Onderdeel
van dit grensvlak is het begrip ‘neu-
roplasticiteit’. In het artikel wordt een
mooi overzicht gegeven over dit
begrip, als voortdurend adaptatiepro-
ces aan stimuli uit lichaam en omge-
ving. Neuroplasticiteit is een
fantastisch gegeven, het impliceert
niet alleen zwakte maar juist ook

kracht om te kunnen veranderen.
‘Omdat er meerdere genetische, hor-
monale, fysieke en psychosociale fac-
toren op verschillende momenten
werkzaam zijn, zullen tijdstip, de
sterkte, de ruimtelijke verdeling en
de specificiteit van een verandering
op moleculair en netwerkniveau, als-
ook de klinische expressie en de
geslachtsvoorkeur, aanzienlijk kun-
nen variëren’. Prachtige zin. Het impli-
ceert dat bij hersenaandoeningen er
altijd een unieke kant is.

In hetzelfde nummer geeft prof.
dr. Jan Swinkels een betekenis aan
‘evidence’, dat duidelijk breder is dan
het strikt toepassen van een richtlijn
of resultaat uit een wetenschappelijk
onderzoek. Immers, ‘de wetenschap-
pelijke uitspraken zijn altijd geba-
seerd op groepen, welke niet zonder
meer vertaalbaar zijn naar de indivi-
duele patiënt waar de beslissingen
over gaan’. Niet alleen dát, maar
gezien de uniciteit door neuroplasti-
citeit is elke situatie zo uniek dat
men eigenlijk waar mogelijk alle
bovengenoemde factoren in de
besluitvorming moet betrekken. Dit
impliceert dat elke vorm van ‘kook-
boekgeneeskunde’ juist ook om
neurobiologische redenen krachtig
dient te worden bestreden.

De door Haaxma en Swinkels
genoemde argumenten ten aanzien
van ‘neuroplasticiteit’ en ‘evidence’
onderbouwen mijns inziens het plei-
dooi van Hellerstein prachtig. We
kunnen alleen onze kennis van neur-
obiologie in de praktijk plaatsen
indien we ook kennis vergaren over
psychosociale factoren die neurobio-
logie (neuroplasticiteit) mede vorm
geeft. Je kunt het ene niet begrijpen
zonder het andere. Het is daarmee
ook een argument, een pleidooi, een
oproep, om casuïstiek meer ruim
baan te geven in onze tijdschriften. 
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