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Voor alle vette, cursieve woorden zie het hoofdstuk begrippen

I. Inleiding
Voor u ziet u de Alliantie Formule, versie 3.0. Die heb ik ontwikkeld als gevolg van door mij
opgedane ervaringen, wetenschappelijke kennis en kunde op het vlak van de geestelijke gezondheid
en op basis van mijn ontwerpkwaliteiten en werkervaring in een internationale business-to-business
omgeving. Ervaringswetenschap ten aanzien van de geestelijke gezondheid heb ik opgedaan sinds
1995 en tot en met 2015, gedurende twintig jaar en eigenlijk al sinds 1987 toen het mijn vriendin
betrof. Ik dank het terugvinden van mijn gezondheid na een ernstige diagnose aan deze opgebouwde
kennis en hoop met het delen hiervan anderen te inspireren tot een gezonder en/of veiliger bestaan.
Met mijn ontwerpkwaliteiten heb ik me tot ontwerper van informatie kunnen doorontwikkelen, mede
dankzij mijn werkervaring bij een grote multinational. Destijds (mei 2000 tot begin 2004) had ik echter
nog een ernstige psychiatrische diagnose, die ik geheim hield voor mijn zakelijke partners bij dit
concern. Sinds medio 2010 besloot ik dat het beter is meer integer en transparant te zijn over wat ik
had meegemaakt en heb ik hiervoor het beroep innovatief ontwerper in het leven geroepen. In mijn
geval is dat een ontwerper van informatie, die na ernstige psychische problemen zijn gezondheid
heeft hervonden en aldus een bijzondere en waardevolle wetenschappelijke deskundigheid heeft
opgebouwd. Die heeft onder meer geresulteerd in deze formule.
De Alliantie Formule betreft innovatieve wetenschap ten behoeve van een betere geestelijke
gezondheidszorg. De formule heeft onder meer geleid tot een zorgvuldiger omgang met medische
dossiers dan gebruikelijk is. Dit is gebleken bij het doorlopen van klachtenprocedures bij
tuchtcolleges tegen de reguliere zorgverlening. Waar ik het woord innovatie gebruik bedoel ik feitelijk
altijd verbetering; dat is de enige innovatie met bestaansrecht. De meest significante van deze
procedures zijn geanonimiseerd en aan de Alliantie Formule toegevoegd.
Dit product is eigenlijk niet los te zien van mijn persoon en levensverhaal. Duidelijk is dat een hoge
mate van personalisatie in de zorg, iets waar ik de noodzaak van inzie, voor mij een inspirerend
gegeven is bij het (door)ontwikkelen van de Alliantie Formule. Deze formule is echter veel meer dan
een persoonlijk verslag van avonturen, er worden waarheden in ten toon gespreid die verstrekkende
verbeteringen bieden voor de samenleving, nationaal maar ook internationaal.
Voor de naam Alliantie Formule is gekozen, omdat is gebleken dat mijn gedachtengoed gebaseerd
is op dat van mijn vader, die in de Tweede Wereldoorlog dwangarbeid moest verrichten in Solingen.
Hij heeft zich hiertegen en vervolgens tegen de bezetter verzet, is lange tijd ondergedoken en heeft
andere onderduikers van voedsel voorzien. Het dossier hiervan is te vinden bij het NIOD onder ‘verzet
in Liempde’.
Ik wens u veel inspiratie en succes toe met de opgedane wijsheid na het doornemen van Alliantie
Formule versie 3.0 en indien van toepassing ook sterkte en beterschap.
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IV. Historische aspecten
Ontstaan van de psychiatrie
Johann Christian Reil (Rhaude, 20 februari 1759 – Halle, 22 november 1813) was een Duits arts,
fysioloog, anatoom en psychiater. Reil introduceerde de term psychiatrie in 1808.
In 1795 startte hij het eerste wetenschappelijke psychologische tijdschrift in het Duits: Archiv für
die Physiologie. In 1810 werd hij op voordracht van Wilhelm von Humboldt in Berlijn benoemd tot de
eerste hoogleraar psychiatrie. Naast psychiater was Reil onder andere de lijfarts van Johann
Wolfgang von Goethe. Reil overleed in 1813 aan buiktyfus, die hij opliep bij het verzorgen van de
gewonden in de Slag bij Leipzig, een van de zwaarste confrontaties van de napoleontische oorlogen.
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Het ontstaan van ‘psychose’
De term psychose werd voor het eerst gebruikt in 1841 door Karl Friedrich Canstatt (11 juli 1807,
Regensburg – 10 maart 1850, Erlangen). Hij was een Duitse arts en medisch auteur van
verschillende boeken, waaronder ‘Jahresbericht über die Fortschritte der Gesammten Medicin in
Allen Ländern uit 1841’, waarin het woord voor het eerst werd gebruikt. In 1845 werd de term
bekend door de Oostenrijkse psychiater Ernst von Feuchtersleben.
Karl Friedrich Canstatt
Canstatt studeerde aan de universiteit van Wenen en aan de universiteit van Wurzburg onder Johann
Lukas Schönlein, waar hij in 1831 zijn doctoraal behaalde. Professor Schönlein was de bedenker van
het woord tuberculose, de ziekte waar Canstatt in 1846 door getroffen werd en waar hij vroegtijdig aan
zou overlijden.
Karl Friedrich Canstatt (1807-1850)

Ernst von Feuchtersleben
Baron Ernst von Feuchtersleben (volledige naam: Ernst Maria Johann Karl Freiherr von
Feuchtersleben; 29 april 1806 – 3 september 1849), was een Oostenrijkse arts, dichter en filosoof.
Hij was een telg uit een oud, adellijk Saksisch geslacht. Zijn moeder was voor de helft van
Nigeriaanse afkomst; haar naam was Josefine, dochter van Angelo Soliman.
In 1833 behaalde hij de graad van doctor in de geneeskunde aan de universiteit van Wenen; in 1844
werd hij er dekaan van dezelfde faculteit, waar hij ook colleges gaf.
In 1845 verscheen zijn ‘Lehrbuch der ärztlichen Seelenkunde’twee jaar later vertaald in het Engels als
‘The Principles of Medical Psychology’. Het werk is vaak beschouwd als de eerste vermelding van de
woorden ‘psychopathie’ - nu in de DSM vallend onder anti-sociale persoonlijkheidsstoornis - en
‘psychose’, beiden meer in overeenstemming gebruikt met de brede etymologische betekenis geestelijke aandoening - dan tegenwoordig het geval is; later werd duidelijk dat Canstatt hem voor
was wat ‘psychose’ betreft.

Ernst von Feuchtersleben (1806-1849)
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Het ontstaan van ‘schizofrenie’
Paul Eugen Bleuler (30 april 1857 - 15 juli 1939) was een Zwitserse psychiater. Hij werd vooral
bekend als naamgever van de ziekte ‘schizofrenie’ en zijn pionierswerk in de beschrijving van
psychische aandoeningen. Zijn boek Lehrbuch der Psychiatrie was decennialang toonaangevend in
de psychiatrie. Nog in 1983 verscheen een vijftiende druk.
In 1898 werd hij directeur van zijn oude ziekenhuis Burghölzli, waar hij onder anderen Carl Gustav
Jung, Franz Riklin en Karl Abraham in dienst had. Ook zijn zoon Manfred Bleuler heeft hier later als
psychiater gewerkt.

Eugen Bleuler (1857-1939)

Zoals gezegd is Bleuler beroemd geworden door de naam ‘schizofrenie’ en de afgrenzing hiervan van
andere psychiatrische ziektebeelden. Hij was een van de eersten die een systematische beschrijving
en classificatie van geestesziekten gaf. De ‘schizofrenie’ was door Emil Kraepelin eerder dementia
praecox (vroegtijdige dementie) genoemd en beschreven als een ziekte die op jonge leeftijd ontstaat
en tot geestelijk verval leidt. Bleuler constateerde echter dat er niet altijd dementie optrad.
Hij publiceerde een nieuwe definitie van de ziekte en gaf deze ook een andere naam: ‘schizofrenie’
(gespleten geest). Ook de term autisme is van Bleuler afkomstig. Hij doelde hiermee op het
verstoorde emotionele contact met anderen dat hij bij schizofrenen waarnam.
Het woord ‘schizofrenie’ werd in 1908 voorgesteld door Eugen Bleuler; hij wilde hiermee de scheiding
weergeven tussen de verschillende functies van persoonlijkheid, denken, geheugen en waarneming.
Bleuler omschreef de belangrijkste symptomen als de 4 A’s: vlak Affect, Autisme, verstoorde
Associatie van ideeën en Ambivalentie.
Interessant is dat Bleuler, geheel tegen de visie van Kraepelin in, geloofde dat er geen duidelijke
grens is tussen een gezonde en een zieke geest. Hij nam bij mensen gedrag waar dat wel aan
‘schizofrenie’ deed denken, maar niet ziekelijk genoemd kon worden.
Hij beschouwde dit niet-ziekelijke gedrag meer als een persoonlijkheids- of karaktereigenschap
(vergelijk bijvoorbeeld schizotypische persoonlijkheidsstoornis).
Bleuler had in 1908 een meer humane visie op ‘schizofrenie’ dan de psychiaters die bij mij in 1995 (en
t/m 2003) - dus 87 jaar later - de ziekte als ongeneeslijk definieerden waarvoor levenslang gebruik
van antipsychotische medicatie noodzakelijk was. Een schokkend gegeven.
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V. Kenmerken
De veertien meest opvallende kenmerken van de Alliantie Formule samengevat:
1. De bestaande opdeling tussen psychisch normale en zieke mensen is inhumaan en niet correct.
2. Schizofrenie, psychose en andere stigmata ontkennen is essentieel voor de weg naar gezondheid.
3. Medische dossiers en informatievoorzieningen kunnen veel beter en genuanceerder.
4. Gevaarlijk en gewetenloos gedrag kunnen veel beter worden geregistreerd.
5. Miscommunicatie is schering en inslag in de geestelijke gezondheidszorg (hoofdstuk XIV).
6. Psychiatrische medicatie wordt veel te vaak en veel te langdurig voorgeschreven.
7. Medicatie-afhankelijkheid is een aandoening die meestal niet als zodanig voor het voetlicht komt.
8. Filosofisch beschouwd is de waanzin aanwezig in elke gezonde geest (hoofdstuk XVI).
9. Er is veel overdrijving betreffende het potentiële gevaar van mensen met psychische problemen.
10. Boos, vrolijk en verdrietig zijn is geen ziekte. Emoties horen bij mensen.
11. Anti-psychiatrie is kritische psychiatrie en vooraanstaande wetenschap.
12. De problematiek is wereldwijd, de oplossingen dienen mede op die schaal gevonden te worden.
13. Deze formule draagt aanzienlijk bij aan een noodzakelijke paradigma-verschuiving in de zorg.
14. De termen ‘ervaringsdeskundige’ en ‘vakliteratuur’ vertonen de doorgeschoten marktwerking
in de zorgsector.
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Psychiatrie
Binnen het wetenschappelijk domein van de psychiatrie - een domein dat door de kritische
psychiatrie zelf een pseudo-wetenschappelijk terrein wordt genoemd - is de deskundigheid van
vooraanstaand hoogleraar in de epidemiologische psychiatrie prof. dr. Jim van Os in Nederland
richtinggevend gebleken. Tot tweemaal toe (in 2004 en 2014) heeft hij in circa een half uur tijd een
beoordeling weten te geven van mijn psychische situatie die mijn gezondheid heeft bevorderd.
Dat hij in 2014 constateerde, dat ik mijn ‘herstel’ vooral zelf heb veroorzaakt, geeft mij het vertrouwen
om met deze formule voor de dag te komen. Nu terugkijkend heb ik het liever over ‘het terugvinden
van de gezondheid’ in plaats van over herstel. Dit omdat dat een meer humane terminologie is en
herstel te veel doet denken aan het repareren van een apparaat.
Ik ben Jim van Os zeer dankbaar voor zijn twee second opinions in 2004 en 2014. Zonder hem was de
weg naar mijn gezondheid veel moeilijker te vinden geweest. Hierbij is het belangrijk vast te stellen,
dat als ik niet zo goed kon schrijven, ik hem (en anderen) waarschijnlijk niet had weten te bereiken
Prof. dr. Jim van Os (1960),
hoogleraar in de psychiatrie, meer
specifiek de epidemiologische
psychiatrie. Foto: Tessa Posthuma
De Boer.

Twee kampen
Hij was een aantal jaren geleden de wetenschappelijke opponent van de psychiaters in Nederland die
bekend stonden als de ‘Utrechtse groep’, met daarin onder andere prof. dr. René Kahn; zij stelden dat
‘schizofrenie’ bestaat terwijl Jim van Os aantoont dat dat niet zo is, meer specifiek dat het eigenlijk
wel bestaat als concept en niet bestaat als ziekte vergelijkbaar met somatische ziektes.
Meer informatie hierover is te vinden op de website van Psychosenet. Zo konden we in Nederland
twee kampen onderscheiden in de psychiatrie. Er ontstaat echter steeds meer consensus en Jim van
Os is sinds kort ook aangesteld bij het Universitair Medisch Centrum Utrecht, terwijl René Khan zijn
werkzaamheden tegenwoordig vooral in de Verenigde Staten lijkt te hebben.
Vanuit mijn psychologische (ervarings)wetenschap weet ik dat de groep die er vanuit gaat dat
‘schizofrenie’ bestaat, zich bezijden de waarheid bevindt; dit is een essentieel onderdeel van de
Alliantie Formule. Zonder het ontkennen van deze diagnose had ik nooit mijn gezondheid
hervonden. Het ontkennen van de diagnose is volgens mijn deskundigheid essentieel om het proces
van ziekte naar gezondheid te kunnen doorlopen.
Als iemand die zo goed als volledig zijn gezondheid heeft teruggevonden na de diagnose ‘schizofrenie’
(1998-2004), ben ik een van diegenen die het levende bewijs vormen dat ‘schizofrenie’ als biologische
ziekte niet bestaat en aldus een ervaringswetenschapper op het vlak van de psychiatrie.
De formule dient om deze waardevolle deskundigheid, omdat ik tevens ontwerper, onderzoeker en
auteur ben en zodoende veel waarde kan toevoegen, wereldkundig te maken (onder meer via
publicatie op internet en gebruik als mailing), aangezien de volksgezondheid van de wereldbevolking
ermee gediend is; om aan te tonen dat een systeem zonder stigmata als ‘schizofrenie’ en ‘psychose’
meer humaan is en oplossingen voor de niet zelden ernstige problemen bewerkstelligt.
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Terugvinden van de gezondheid
Een essentiële voorwaarde voor het hervinden van mijn geestelijke gezondheid, was het verlaten van
de status quo dat schizofrenie een ongeneeslijke ziekte is waarvoor levenslang antipsychotische
medicatie nodig is; dit werd mij door de behandelende psychiater vanaf 1998 verteld, terwijl deze
diagnose eigenlijk al drie jaar min of meer gesteld was. Voor lotgenoten waar ik destijds mee bevriend
was, betekende de diagnose duidelijkheid en gaf deze troost; de ziekte bood hen een ‘comfort zone’.
Niet geheel onbelangrijk hierbij is op te merken dat de meesten van hen atheïstisch waren en ik juist
mijn geloof hervond. Deze verschillen maakten het op een gegeven moment noodzakelijk de
vriendschap te verbreken en individueel de weg naar een gezond bestaan voort te zetten.
Ik had mij het gedachtengoed van de beat-beweging al sinds circa 1988 eigen gemaakt, waarvan een
belangrijk statement is dat de weg het doel is. Met andere woorden, aan de afgelegde weg of af te
leggen weg - in de metafysische zin van het woord - kan men afleiden wat iemand drijft, motiveert.
En in mijn geval is dat een avontuurlijke, nieuwsgierige en creatieve weg.
Voor mij begon - vooral vanaf het moment dat ik kennis nam van de ‘Lof der Zotheid’ van Desiderius
Erasmus en de deskundigheid van Prof. dr. Jim van Os aan het begin van dit millennium - een strijd
ten behoeve van en een zoektocht naar mijn gezondheid. Dat was geen gemakkelijke weg. Het duurde
vanaf 1998 in totaal 5 jaar om de antipsychotische medicatie (Impromen) af te bouwen. Dat ik in 2001
weer cannabis begon te gebruiken heeft mij op een dwaalspoor gebracht - vooral vanwege het falende
gedoogbeleid - waardoor in 2003 weer twee opnames volgden.
De tweede keer weigerde ik medicatie, waardoor ik twee weken in een separeercel moest verblijven.
Daarna stopte ik met cannabis en medicatie, waardoor Jim van Os in 2004 met zijn bevrijdende
second opinion kon komen.
Ik dacht toen van alle problemen verlost te zijn. In 2006 begon ik echter weer te blowen als gevolg van
dramatische ontwikkelingen in mijn sociale omgeving. In 2007 volgden weer twee dubieuze opnames.
De laatste opname was begin 2013 in de provincie Zeeland, waarna ik iets meer dan twee jaar
antipsychotica heb gebruikt. In september 2014 stopte ik definitief met cannabis en kon ik de
behandeling door de psychiater beëindigen, doordat ik was overgestapt naar een GZ-psycholoog; een
een paar maanden later stopte ik met roken. Sinds maart 2015 heb ik geen medicatie meer en sinds
april 2015 ook geen behandeling meer door een psycholoog.
Al met al was het een zeer individualistische, autonome weg, waarvan ik weet dat velen hiertoe niet
in staat zijn. Toch denk ik, onder meer door een hoge mate van integriteit aan de dag te leggen, veel
mensen te kunnen helpen om op een juiste wijze psychische problematiek te beschouwen.
De Alliantie Formule is het resultaat van met vallen en opstaan mijn gezondheid op de eerste plaats
stellen. Dit in het besef dat ik het meeste voor anderen kan betekenen als ik gezond ben en een
zo hoog mogelijke kwaliteit van leven weet te bereiken. Dankzij de in Nederland aanwezige sociale
zekerheid toon ik aan dat het mogelijk is om zelfs met slechts een bijstandsuitkering gezond te blijven
en een kwalitatief hoogwaardig leven te leiden. Ook hier is het belangrijk dat ik daarvoor wel een
speciaal talent heb ontwikkeld. Zo kan ik met zeer weinig sociale contacten, mede dankzij sociale
netwerksites, genoegen nemen; voor anderen ziet dit eruit als een kluizenaarsbestaan, voor mij is dit
in zekere mate inspirerend. Toch werk ook ik aan meer financiële en sociale deelname aan de
samenleving, een nog hogere kwaliteit van leven.
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Twaalf parameters
Niet alles wat Prof. dr. Jim van Os verkondigt kan mijn goedkeuring wegdragen.
Als psychologisch (ervarings)wetenschapper, ontwerper, kunstenaar en schrijver (innovatie-architect)
ga ik regelmatig veel verder in het schetsen van strategische vergezichten dan van Os. Zo beweer ik
bijvoorbeeld dat ‘psychoses’ feitelijk niet bestaan.
Hiermee ga ik in tegen het feit dat dit begrip een volledig eigen leven is gaan leiden en dus vaak een
zelfversterkend effect heeft. Daarmee gepaard gaand denken veel mensen, dat het bij een psychose
gaat om een parallele werkelijkheid, waarmee de kloof in de communicatie zo goed als compleet
is. Een parallele werkelijkheid kan echter ook bestaan zonder dat dat als psychose in beeld komt,
bijvoorbeeld tussen groepen met een in hoge mate verschillende politieke overtuiging. Dit geldt voor
vrijwel alle parameters waarmee een psychose te analyseren is.
De Alliantie Formule onderscheidt, ten behoeve van een optimale nuancering, bij de
stigmatiserende term ‘psychose’ twaalf parameters:
1. desintegratie
2. ontregeling (decompensatie)
3. overgevoeligheid (o.m. conflicten, angsten, woede)
4. identiteits-problemen
5. realiteitsproblemen (o.a. waanbelevingen en hallucinaties, parallele werkelijkheid)
6. cognitieve problemen (o.a. aandacht, geheugen)
7. stemmingsproblemen (problematische neerslachtigheid en opgewektheid)
8. gewetensproblemen: verval van het geweten, niet of slecht ontwikkeld geweten (immoreel en
		 delinquent gedrag vanuit verwardheid); hier is in de zorg een leemte ontstaan, waar vroeger
		 religie een duidelijke functie had.
9. klachten (psychisch, soms ook somatisch)
10. problematisch afwijkend gedrag, bijvoorbeeld door gebruik van middelen
11. gevaarlijk gedrag
12. onbegrijpelijk gedrag; dit zou in principe geen probleem mogen zijn, maar kan wel aanleiding
		 geven tot nader onderzoek.
.
Dit model behoeft ongetwijfeld nuancering, maar is al een duidelijke verbetering ten opzichte van het
stigmatiserende, onnauwkeurige containerbegrip dat ‘psychose’ in de praktijk is; dit is overduidelijk
gebleken vanuit mijn eigen ervaringen en die van gelijkgestemde wetenschappers als Prof. dr.
Thomas Szasz (zie het hoofdstuk Meer gelijkgestemden) en zijn heldere constatering van de strijd om
de definitie in de psychiatrie.
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Ervaringen
Bij mijzelf was er in de jaren ‘90 een aantal keren sprake van ernstige ontregeling (2), hevige
realiteitsproblemen (5), serieuze stemmingsproblemen (7) en klachten (9). Alle vier deze kenmerken
namen in de afgelopen twintig jaar sterk af gedurende de betreffende, kortdurende episoden. De
desintegratie (1) was in 2013 sterker dan in de jaren daarvoor, vanwege de door mij ontwikkelde
autonomie - die cruciaal is gebleken voor mijn gezondheid - en door de sinds 2008 voortslepende
zedenzaak. Er is bij mij nooit sprake geweest van cognitieve problemen (6) of van verval van geweten
(8). Deze achtste parameter is een zeer belangrijke indicatie van het gevaarscriterium, van mogelijke
delicten of de neiging hiertoe en verdient bijzondere aandacht.
Eigenlijk is er mijns inziens alleen bij ernstige klachten (9) sprake van een toestand waarin de term
‘ziekte’ enigszins gerechtvaardigd is. Voor het overige kan de problematiek het beste worden
gekenmerkt als een filosofische in plaats van een medische zaak.
Ten aanzien van parameter 10 valt op te merken, dat mijn gedrag gedurende deze episoden in de
jaren ‘90 regelmatig extreem afwijkend was en aan het eind, in 2013, dit nauwelijks zo te noemen is.
Dit gedrag is echter vaak als gevaarlijk geïnterpreteerd (11), terwijl dit feitelijk nooit zo was en ook
nooit gevaarlijk is gebleken. Het zijn de gangbare eisen die aan normaal gedrag worden gesteld, die
van afwijkend gedrag gevaarlijk gedrag maken, een self fulfilling prophecy dus en geen bewijsbaar
gegeven. In dit licht bezien is de term ‘verward’, die veelvuldig door de politie wordt gehanteerd,
weliswaar niet stigmatiserend, maar wel zeer onnauwkeurig. Ook voor de lange arm van de wet en de
officier van justitie kan dit model met parameters leiden tot adequater optreden.

Vocabulaire
Ik werk al jaren aan een vocabulaire die stigmatiserende psychiatrische diagnoses vermijdt; zoiets
vergt veel training. Het model met de twaalf parameters is hier een sterk voorbeeld van. Zo heb ik
bijvoorbeeld ontdekt dat het beter is om te spreken over neerslachtigheid in plaats van depressiviteit,
omdat de eerste term geen stigmatiserende psychiatrische diagnose is, waarbij medicatie hoort die
slechts symptomen bestrijdt. Dit lijkt simpel en zorgmijdend, maar is een manier om de psychiatrie,
die vaak meer kwaad doet dan goed, te omzeilen en toe te kunnen komen aan meer structurele en
diepgaande zelfzorg. Zo is bluesmuziek van oudsher ontstaan om gevoelens van neerslachtigheid op
een heilzame wijze te kanaliseren. Of neem de oerhollandse smartlap, of tragische klassieke muziek.
Het bestaan van deze uitingsvormen toont aan dat verdriet wel degelijk onderdeel is van onze cultuur
en te belangrijk is om weg te proberen te moffelen achter een oppervlakkige, ‘lang leve de lol’
mentaliteit of een te veel op bezit gericht systeem. Het is van groot belang om deze culturele
uitingsvormen te herwaarderen.
Strijd
In dit verband is wat Thomas Szasz zegt over ‘de strijd om de definitie’ cruciaal. Zo heb ik gemerkt dat
zelfs een term als ‘zelfzorg’ door de reguliere zorg wordt toegeëigend, mogelijk als een exces van de
marktwerking. Ook de term ervaringsdeskundigheid wordt door GGZ Nederland gereserveerd voor
mensen die hiertoe een opleiding hebben gevolgd; nergens vermelden zij dat er personen zijn zoals ik
of Wouter Kusters, die binnen een wetenschappelijk en/of creatief kader een zeer waardevolle
ervaringsdeskundigheid hebben ontwikkeld. Dit toont eens temeer aan hoezeer de zorg is
georganiseerd rondom een specifiek verdienmodel; altruïsme is soms ver te zoeken.
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V. Verward gedrag
Aangezien ik in het verleden bij de politie herhaaldelijk in beeld ben geweest met verward gedrag
- een term die verband houdt met de op de vorige twee pagina’s geanalyseerde psychiatrische
diagnose ‘psychose’ - heb ik de overheid enkele jaren geleden verzocht om de definitie van een
verward persoon en de citeria.
Correspondentie
Zie de volgende drie pagina’s voor mijn correspondentie in dit verband met een ambtenaar van het
ministerie van Veiligheid en Justitie, high impact crimes, verwarde personen. Zoals u kunt lezen weet
ik de definitie van een verward persoon zelfs een beetje aan te scherpen door de zin te
perfectioneren.
Psychose en verward persoon
Er kan gerust gesteld worden, dat iemand die als ‘psychotisch’ in beeld komt eigenlijk niet echt kan
ontkomen aan het predikaat verward. Toch is de politie niet bevoegd om een psychiatrische diagnose
te stellen. Mijn ervaringen zijn dat het hier lelijk mis kan gaan en in de richting van mijn persoon is dit
tot begin 2013 ook beslist gebeurd. Hoogleraar in de psychiatrie en voorzitter van de NVvP Damiaan
Denys stelde bij een interview in de NRC van 21/09/2018 terecht dat er wel verward gedrag bestaat,
maar geen verward persoon.
Glijdende schaal
De door mij via de Alliantie Formule geleverde analyse ten aanzien van de diagnose ‘psychose’
resulteert eveneens in een genuanceerdere bepaling van wat verward gedrag is. Immers, bij de
Alliantie Formule is gevaarlijk gedrag slechts een van de twaalf parameters van ‘psychose’.
Toch is er in de praktijk vaak sprake van een glijdende schaal, waarbij een persoon - voordat en/of
terwijl er sprake is van gevaarlijk gedrag - vaak ook andere gedragsproblemen, sociale en/of andere
problemen en/of afwijkende gedragingen heeft. Cruciaal hierbij is de bewuste persoon te signaleren
en te kunnen bijsturen alvorens hij of zij ertoe over gaat gevaarlijk te worden.
Preventie
Een massamoordenaar als Anders Behring Breivik had bijvoorbeeld helemaal geen psychische
problemen, maar vertoonde wel degelijk afwijkend gedrag, anders had hij nooit het gedachtengoed
kunnen ontwikkelen om een dergelijke, gruwelijke politieke aanslag voor te bereiden en uit te voeren.
Dit afwijkende gedrag dat duidde op het gebruik van geweld had zeker meer nadrukkelijk in beeld
moeten komen, voordat de ramp zich voltrok; alleen zo kun je als samenleving adequate preventieve
maatregelen nemen.
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Resultaat
Voor het resultaat maakt het eigenlijk niet uit of het om een terroristische aanslag gaat, een politieke
massamoord of het als piloot laten neerstorten van een vliegtuig vanuit de geheimgehouden
diagnose ‘depressie’. In alle gevallen kan het resultaat even gruwelijk zijn en een even grote impact
op de samenleving hebben. De stelling dat er evenveel gevaar schuilt onder de populatie buiten de
psychiatrische patïenten als erbinnen is verdedigbaar.
Registratie
Waar we dus vanaf moeten is de ongenuanceerde registratie van verward gedrag. Zo kun je personen
die wel eens een psychose hebben gehad en daarbij aantoonbaar gevaarlijk gedrag hebben vertoond
isoleren van diegenen waarbij dat nooit is gebeurd. In het geval van mijn persoon heeft men wel vaak
- en ten onrechte - gedacht dat ik gevaarlijk was, maar is dit nooit bewezen. Dat laatste is een
cruciaal verschil. Psychiater Jules Thielens maakt zelfs onderscheid tussen verward doen en verward
zijn; of dit verenigbaar is met het standpunt van Damiaan Denys, wordt op dit moment onderzocht.
Conclusie
Al met al is het veel belangrijker te registreren dat iemand aantoonbaar gevaarlijk is geweest, dan of
iemand ‘psychotisch’ is geweest (als je die diagnose al wil gebruiken, iets wat de Alliantie Formule
afraadt). Psychiatrische problematiek komt zo terecht geheel los te staan van de gevaarscriteria. Prof.
dr. Jim van Os bevestigde dat er zich hieromtrent mythes hebben gevormd - veelal vanuit de irreële
angst voor een ‘psychotisch persoon’ - die de nuance en de waarheidsvinding in de weg staan. Men
denkt eenvoudig veel te snel dat iemand die ‘psychotisch’ is, onberekenbaar is en dus gevaarlijk. Niet
alleen is dit bezijden de waarheid, de echt gevaarlijke personen blijven zo buiten beeld in de aldus
gecreëerde chaos.
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VI. Meer gelijkgestemden
Piet Kuiper
Pieter Cornelis (Piet) Kuiper (Soest, 30 juli 1919 - Amsterdam, 9 februari 2002) was een Nederlands
psychiater die grote invloed heeft gehad op de wijze waarop de psychiatrie in Nederland tussen
1960 en 1980 werd beoefend.
Hij studeerde geneeskunde en filosofie in Utrecht waar hij in 1946 artsexamen deed. In 1948
promoveerde hij op een neurologisch onderwerp. Van 1952-1961 was hij chef de clinique in het
Academisch Ziekenhuis bij de Rijksuniversiteit Groningen. Kuiper was van 1961 tot 1984 hoogleraar in
de psychiatrie aan de Universiteit van Amsterdam.
Hij is auteur van enkele veel in het onderwijs gebruikte handboeken over psychiatrie, die vele malen
zijn herdrukt. Hij gaf college op een wijze die op velen diepe indruk heeft gemaakt.
Op gevorderde leeftijd maakte hij zelf twee jaar lang een zeer ernstige neerslachtigheid door, die
uitliep op een geestestoestand waarbij hij de overtuiging kreeg dat hij al overleden was en zich in de
hel bevond. Na van deze ervaringen te zijn bekomen schreef hij hierover het boek: ‘Ver heen’. Dit boek
vond ook buiten zijn vakgebied veel lezers.
Ver Heen - Piet Kuiper

Kees Trimbos
Cornelis Johannes Baptist Joseph (Kees) Trimbos (Vught, 21 april 1920 - Rotterdam, 26 april 1988)
was een Nederlandse psychiater en hoogleraar.
In 1959 promoveerde Trimbos aan de universiteit van Utrecht in de geneeskunde. Eigenlijk is hij
letterlijk ‘per ongeluk’ in de psychiatrie beland, omdat hij als oorlogsinvalide het vak van huisarts niet
kon uitoefenen.
Trimbos werd directeur van het Katholiek Nationaal Bureau voor Geestelijke Gezondheidszorg. Hij
staat te boek als een van de belangrijke geestelijke bevrijders van het RK volksdeel in Nederland na
de Tweede Wereldoorlog. Hij verwierf landelijke bekendheid in de jaren zestig met praatjes vooral voor
de KRO over seksuele voorlichting en opvoeding. Trimbos, die ook nog een fors aandeel had in de
acceptatie van homoseksuelen in katholieke kringen, gleed overigens zelf gaandeweg uit die kerk
weg.

Kees Trimbos in 1964

Vanaf 1968 was hij twintig jaar lang hoogleraar in de preventieve en sociale psychiatrie aan de
universiteit van Rotterdam en ook twintig jaar als zenuwarts actief in de hulpverlening.
In de jaren zeventig behoorde hij tot de kritische ‘antipsychiaters’ die de intramurale psychiatrie in
Nederland openbraken en pleitten voor een ambulante geestelijke gezondheidszorg.
Van 1977 tot 1988 was hij voorzitter van het Nationaal Centrum voor Geestelijke Volksgezondheid in
Utrecht, een voorloper van het latere naar hem genoemde Trimbos-instituut.
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Dirk De Wachter
Dirk August Jozef De Wachter (Wilrijk, België, 3 maart 1960) is een Belgische psychiater en
hoogleraar. Hij verwierf bekendheid in zowel België als Nederland nadat in oktober 2012 zijn boek
‘borderline’ Times verscheen, dat uitgroeide tot een succesboek. In het boek uit de auteur kritiek
op de Westerse wereld. Volgens De Wachter zou de huidige westerse samenleving voldoen aan alle
criteria van ‘borderline’.
In zijn tweede boek: Liefde. Een onmogelijk verlangen? beschrijft De Wachter de liefde die in de
Westerse maatschappij, in zijn ogen, een onderdeel van de consumptiemaatschappij geworden is.
Vergeleken met zijn vorige boek betrekt de auteur kunst en literatuur om zijn mening te
verduidelijken.
Dirk De Wachter

Ik kan mij heel goed vinden in de culturele context en maatschappijkritiek die door Dirk De Wachter
worden weergegeven. Net als hij ben ik ervan overtuigd dat we tegenwoordig te veel denken dat
gelukkig zijn te koop is en het paradijs hier en nu gecreëerd moet worden. Ongelukkig zijn is niet hip.
Laten we doen wat niet hip is en treuren wanneer we ons in die stemming voelen. De Wachter verwijst
regelmatig naar onze religieuze geschiedenis, die voorzag in allerlei methodes om ons leven in goede
banen te leiden; die religie is op de achtergrond geraakt, maar hebben wij een beter alternatief
gevonden?
Ook ik heb de overtuiging dat hier nog veel te doen is; dat er sociale verbindingen zijn te maken
tussen het monotheïsme, het atheïsme en het agnosticisme.
Verder stelt De Wachter dat het woord, het verhaal tegenwoordig in de verdrukking komt: “Wij worden
vertwitterd tot korte quotes.”
Ook is De Wachter er net als Paul Verhaeghe van overtuigd, dat we zijn doorgeschoten in ons individuele ontplooiingsmodel. Verhaeghe stelt: wij zijn sociale wezens. Dat is bemoedigend.
Hoe innemend en populair Dirk De Wachter ook is, toch is ook hij een regulier psychiater in de zin dat
hij medicatie voorschrijft uit de farmaceutische industrie.
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Paul Verhaeghe
Verhaeghe (Roeselare, 5 november 1955) is een Belgisch hoogleraar klinische psychologie en
psychoanalyse. Vanaf de millenniumovergang ging zijn aandacht naar de explosieve groei van het
aantal psychische stoornissen, de dominantie van een psychodiagnostiek gebaseerd op labels
(DSM) en het verband met maatschappelijke veranderingen.
In een lezing in Dublin (2007) stelde Verhaeghe dat de klassieke psychotherapie onder invloed van
de labeldiagnostiek en een bepaalde invulling van ‘evidence based’ onderzoek aan het verdwijnen is.
De organisatoren plaatsten de video van de lezing op het net, waardoor zijn stellingen ruim aandacht
kregen. De verdere uitwerking daarvan gaf aanleiding tot het boek Het Einde van de Psychotherapie
(2009), dat in korte tijd zeven herdrukken kende.
Paul Verhaeghe

Nog voor Paul Verhaeghe (of Thomas Szasz) mij opviel in de media, was ik op het web een video
tegengekomen van psycholoog Dr. John Breeding, Ph. D., die eveneens het explosief groeiend aantal
DSM-stoornissen bekritiseerde.
Net als Dirk De Wachter benadrukt Verhaeghe de schadelijke gevolgen van ons economisch
systeem en de mythe van de maakbaarheid, maar legt de nadruk op identiteit: “we worden geacht het
te maken en wie dat niet doet is op een of andere wijze schuldig. Dit is de reden waarom
neurobiologische factoren worden omarmd; we ontsnappen zo aan de schuldvraag.” Hij verwijst
hierbij naar het zogenaamde Endron-systeem, dat efficiëntie pretendeerde, maar uiteindelijk
inefficiënt is gebleken.
Verhaeghe is zich goed bewust van het feit dat psychiatrische stoornissen in de volksmond als
scheldwoorden gebruikt worden, zelfs al door kinderen op de basisschool. Hij ziet dit terecht als zeer
ongezond, met name voor de identiteit van het slachtoffer.
Verder geeft Verhaeghe aan dat veel psychiatrische medicatie slechts symptomen bestrijdt, terwijl
de oorzaken van eenzaamheid, neerslachtigheid en angst veelal worden genegeerd of zelfs worden
versterkt.
Al met al heeft Paul Verhaeghe een gedachtengoed dat voor een cruciaal deel overlapt met dat van
mij. Met name het gedachtengoed van de verlichting in de jaren zestig en de positieve nawerking
daarvan is bij hem in goede handen.
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Thomas Szasz
Niet alleen Jim van Os had een belangrijke invloed op de vorming van mijn visie op geestelijke
gezondheid. Ook Dr. Thomas Szasz (geboren als Szász Tamás István, Boedapest, Hongarije, 15 april
1920 - 8 september 2012, Manlius, New York, VS) wist mijn interesse te wekken. Ik leerde hem
individueel kennen, aan het eind van het eerste decennium van deze eeuw, via het internet.
Onderstaande informatie over hem is afkomstig van Wikipedia. Ik ben het niet met alles eens, en
over sommige zaken moet ik me nog een mening vormen, maar beschouw hem wel net als mezelf
als een verlicht humanist. Ook denk ik dat hij een belangrijke invloed had en heeft met zijn
opvattingen. Na het citaat van Wikipedia volgt een evaluatie van zijn gedachtengoed.

Thomas Szasz (1920-2012)

Vooraanstaand
Sinds 1990 was hij emeritus hoogleraar psychiatrie van de State University of New York, faculteit
gezondheidswetenschappen, in Syracuse, New York. Hij was een prominent figuur in de
antipsychiatrie-beweging, een bekende maatschappijcriticus en criticus van zowel de morele en
wetenschappelijke grondslagen van de psychiatrie en de maatschappelijke controlefunctie van de
geneeskunde in de huidige maatschappij, als van het geloof in de wetenschap. Hij is zeer bekend door
zijn boeken The Myth of Mental Illness (De Mythe van de Psychiatrische Stoornis, 1960) en The
Manufacture of Madness: A Comparative Study of the Inquisition and the Mental Health Movement
(De Productie van Waanzin: een Vergelijkend Onderzoek van Inquisitie en Geestelijke
Gezondheidszorg, 1970) die een aantal thema’s uiteenzetten, waarmee hij het meest in verband wordt
gebracht.
Liberaal
Zijn ideeën over de specialistische behandeling komen voort uit klassieke liberale redenen, die
gebaseerd zijn op het principe dat iedereen een lichamelijk en geestelijk zelfbeschikkingsrecht heeft
en tevens het recht heeft om gevrijwaard te zijn van geweld door anderen. Toch had hij evenzeer
kritiek op de ‘vrije wereld’ als op de communistische landen, voor hun gebruik van de psychiatrie en
hun angst voor medicijnen. Hij vond dat suïcide, de geneeskundige praktijk, gebruik en verkoop van
medicijnen en seksuele relaties privé en een kwestie van onderlinge afspraak zouden moeten zijn en
buiten de jurisdictie zouden moeten vallen. In 1973 riep de American Humanist Association hem uit
tot Humanist van het Jaar.

20

ALLIANTIE FORMULE (AF)

Taboes
Szasz noemde farmacologie ‘farmacomythologie’ omdat zij in haar onderzoeken ook
maatschappelijke gebruiken betrekt, en met name de categorie ‘verslaving’ in haar programma
meerekent. ‘Verslaving’ is een maatschappelijke categorie, betoogde Szasz, en drugsgebruik zou
eerder begrepen moeten worden als een maatschappelijk ritueel, dan uitsluitend als de handeling van
het innemen van een chemische substantie. Er bestaan vele manieren om een chemische substantie
of drug toe te dienen, net zoals er vele verschillende cultuurbepaalde manieren zijn om te eten of te
drinken. Daarom verbieden sommige culturen bepaalde soorten stoffen, die zij ‘taboe’ noemen, terwijl
zij bij hun verschillende soorten ceremonies van andere stoffen gebruikmaken.
Antipsychiatrie
Szasz is in verband gebracht met de antipsychiatrie-beweging van de jaren zestig en zeventig, hoewel
hij zich ertegen heeft verzet om als antipsychiater geëtiketteerd te worden. Hij is niet tegen de gang
van zaken in de psychiatrie, als het maar niet gedwongen is. Hij stelde dat de psychiatrie een
contractuele dienstverlening zou moeten zijn tussen gelijkgezinde mensen, zonder tussenkomst van
de staat. In een documentaire uit 2006 met de titel Psychiatry: An Industry of Death, uitgebracht op
DVD, beweert Szasz dat onvrijwillige opname in een psychiatrische inrichting een misdaad tegen de
menselijkheid is. Szasz dacht ook dat de onvrijwillige opname, als men zich daar niet tegen verzet,
zal uitgroeien tot een ‘farmacratische’ dictatuur.
Hij was van mening dat:
‘Het gevecht om de definitie onmiskenbaar het gevecht is om het leven zelf. In de klassieke
Western vechten twee mannen wanhopig om het bezit van een wapen dat op de grond is gegooid: wie
het wapen te pakken krijgt, schiet als eerste en blijft in leven; zijn tegenstander wordt neergeschoten
en sterft. In het gewone leven gaat het gevecht niet om wapens maar om woorden; wie het eerst de
situatie definieert is de winnaar, zijn tegenstander het slachtoffer. In een gezin kunnen bijvoorbeeld
man en vrouw, moeder en kind niet met elkaar opschieten; wie definieert wie als lastig of geestelijk
gestoord?...Degene die als eerste het woord te pakken krijgt, legt de werkelijkheid op aan de ander;
degene die definieert is dus de sterkste en leeft en degene die wordt gedefinieerd wordt onderworpen
en kan er aan onderdoorgaan.’
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Zijn belangrijkste thema’s
De mythe van de geestesziekte: het is een medische metafoor om een gedragsstoornis, zoals
‘schizofrenie’, te beschrijven als een ‘ziekte.’ Szasz schreef:
‘Als je tegen God praat, dan bid je; als God tegen jou praat, dan ben je schizofreen. Als de doden tegen
je praten, dan ben je een spiritist; als jij tegen de doden praat, dan ben je schizofreen.’
Als mensen zich op een heel storende manier gedragen en denken, wil dat niet zeggen dat ze een
ziekte hebben. Voor Szasz hebben mensen met een psychiatrische stoornis een ‘schijnziekte’, en die
‘wetenschappelijke categorieën’ worden in feite gebruikt voor machtshandhaving. ‘schizofrenie’ is ‘het
heilige symbool van de psychiatrie’ en is, volgens Szasz, niet echt een ziekte. Om een echte ziekte te
zijn, moet het geheel in ieder geval op een wetenschappelijke manier benaderd, gemeten en getoetst
kunnen worden. Volgens Szasz moet de ziekte op de snijtafel ontdekt worden en een pathologisch
anatomische definitie krijgen, in plaats van tot ziekte uitgeroepen te worden door leden van de
American Psychiatric Association. Psychische stoornissen zijn een ‘alsof’-ziekte, betoogt Szasz,
waarbij de psychische ‘stoornis’ in een kunstmatige semantisch metaforische taalcategorie wordt
geplaatst. Psychiatrie is een pseudo-wetenschap die de geneeskunde parodieert, door medisch
klinkende woorden te gebruiken, die de afgelopen honderd jaar zijn bedacht. Ter verduidelijking, een
gebroken hart en een hartaanval behoren tot twee volstrekt verschillende categorieën. Psychiaters
zijn slechts ‘zielendokters’, opvolgers van de priesters, die zich bezighouden met de psychische
‘levensproblemen’ waar mensen altijd al last van hebben gehad. Volgens Szasz is de psychiatrie, door
verschillende geestelijke gezondheidswetten, de seculiere staatsgodsdienst geworden.
Szasz is een criticus van de invloed van de huidige geneeskunde op de maatschappij, die hij
beschouwt als de secularisatie van de greep van de godsdienst op de mensheid. Bij zijn kritiek op
het geloof in de wetenschap, richt hij zich in het bijzonder op de psychiatrie, waarbij hij de kruistocht
benadrukt van de psychiatrie, aan het eind van de 19e eeuw, tegen masturbatie of door het
toepassen van lobotomie bij de behandeling van ‘schizofrenie’. Als samenvatting van zijn idee over de
geneeskunde, verklaarde hij:
‘Omdat theocratie de heerschappij van God of van zijn priesters is, en democratie de heerschappij van
het volk of de van de meerderheid, is farmacratie dus de heerschappij van de geneeskunde of van de
artsen.’
Het is een maatschappelijk controlesysteem, dat zichzelf verhult, door aanspraak te maken op
wetenschappelijkheid. De opvatting dat de biologische psychiatrie een echte wetenschap is of een
zuivere tak van de geneeskunde is eveneens ter discussie gesteld door andere critici, zoals Michel
Foucault in zijn Folie et Deraison; l’histoire de la Folie à l’âge Classique, 1961 (Ned. Vertaling: De
Geschiedenis van de Waanzin. 1975).
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Scheiding van psychiatrie en staat
Door toezicht te houden op het gebruik van de elektroshocktherapie maakt het staatsbewind
straffeloos misbruik van de psychiatrie. Als we aanvaarden dat de ‘geestesziekte’ een eufemisme is
voor gedragingen die ongewenst zijn, heeft de staat niet het recht om deze individuen te dwingen tot
een psychiatrische ‘behandeling’. Om dezelfde reden zou de staat niet tussen beiden moeten kunnen
komen bij de gang van zaken tussen volwassenen, die het met elkaar eens zijn (bijvoorbeeld door wettelijk controle uit te oefenen over het verschaffen van psychotrope drugs of psychiatrische medicatie).
De medicalisatie van het bewind levert een ‘therapeutische staat’ op, die iemand bestempelt
als ‘krankzinnig’ of ‘medicijnverslaafd.’ In Ceremonial Chemistry (1973), betoogde hij dat dezelfde
vervolging die zich ooit richtte op heksen, Joden, zigeuners of homoseksuelen, zich nu richt op
‘medicijnverslaafde’ en ‘gestoorde’ mensen. Szasz betoogde dat al die categorieën mensen, in rituele
ceremonies, beschouwd werden als zondebokken van de samenleving.
Om deze voortzetting van de religie door de geneeskunde te benadrukken, neemt hij zelfs overgewicht
als voorbeeld: in plaats van dat artsen zich op junkfood (onvolwaardige voeding) richten, stellen ze het
teveel eten aan de kaak. Volgens Szasz waren diëten ondanks hun schijn van wetenschappelijkheid,
opgelegd als een moreel substituut voor het vasten, en moet de maatschappelijke opdracht om geen
overgewicht te hebben gezien worden als een moreel bevel en niet als een wetenschappelijk advies,
wat het pretendeert te zijn. Net als bij de mensen die verkeerd dachten (gestoorden) en die de
verkeerde medicijnen gebruikten (medicijnverslaafden), riep de geneeskunde een categorie in het
leven voor mensen die een verkeerd gewicht hadden (te dikke mensen). Szasz betoogde dat
psychiatrische ‘patiënten’ in de 17e eeuw werden bedacht, om onderzoek te doen naar en controle uit
te oefenen op mensen die afweken van de medische normen voor het maatschappelijke gedrag; in de
20e eeuw werd een nieuw specialisme bedacht, de drogofobie, om onderzoek te doen naar en controle
uit te oefenen op mensen die afweken van de medische normen voor medicijngebruik; vervolgens
werd in de jaren zestig van de vorige eeuw weer een nieuw specialisme in het leven geroepen, de
bariatrie, om mensen te behandelen die afweken van de medische normen wat betreft het
lichaamsgewicht, dat ze zouden moeten hebben.
Zo gebeurde het dus, benadrukt hij, dat in 1970 het Amerikaanse Genootschap voor Bariatrische
Artsen (van het Griekse baros, gewicht) 30 leden had en twee jaar later al 450.
Veronderstelde toerekeningsvatbaarheid
Net zoals rechtssystemen uitgaan van de veronderstelling dat iemand onschuldig is, tot het tegendeel
bewezen is, zouden individuen die van een misdrijf worden beschuldigd niet als
ontoerekeningsvatbaar moeten worden beschouwd, gewoon omdat een dokter of psychiater hem als
zodanig etiketteert. Psychische ontoerekeningsvatbaarheid zou, net als elke andere vorm van
toerekeningsvatbaarheid, vastgesteld moeten worden, dat wil zeggen met behulp van zuiver wettelijke
en rechtmatige middelen, met het recht van bezwaar en beroep door de aangeklaagde.
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Afschaffing van ontoerekeningsvatbaarheid
Szasz vindt dat een verklaring over de psychische toerekeningsvatbaarheid van een beklaagde in
rechtszaken ontoelaatbaar zou moeten zijn. Psychiaters die een oordeel uitspreken over de
geestelijke toestand van de psyche van een aangeklaagde, hebben daar evenmin het recht toe als dat
een priester bij onze rechtbanken een oordeel uitspreekt over de religieuze toestand van iemands ziel.
Krankzinnigheid was een wettige tactiek om de straffen van de kerk te omzeilen, die destijds ook de in
beslagneming inhielden van de eigendommen van iemand die zelfmoord pleegde, waardoor weduwe
en kinderen vaak berooid achterbleven. Alleen iemand die gestoord was zou zijn weduwe en kinderen
zoiets kunnen aandoen, werd met succes betoogd. Een wettige daad van barmhartigheid, vermomd
als geneeskunde, zegt Szasz.
Afschaffing van onvrijwillige opname
Niemand zou van zijn vrijheid beroofd moeten kunnen worden, tenzij hij schuldig wordt bevonden aan
een misdaad. Iemand beroven van zijn vrijheid, voor zijn eigen bestwil, is immoreel. Net zoals iemand
die zich in een terminaal stadium van kanker bevindt, de behandeling mag weigeren, zou iemand ook
een psychiatrische behandeling moeten kunnen weigeren.
Medicijnverslaving is geen ‘ziekte’ die genezen moet worden door middel van wettelijk toegestane
medicijnen (methadon in plaats van heroïne; wat ook voorbijgaat aan het feit dat heroïne op de eerste
plaats werd ingevoerd als vervanger voor opium), maar een sociale gewoonte. Szasz pleit ook voor
een vrije markt voor medicijnen. Hij bekritiseert de oorlog tegen drugs, waarbij hij stelt dat
drugsgebruik in feite een misdrijf zonder slachtoffers is. Juist het verbod leidt tot misdrijven. Hij laat
zien hoe de oorlog tegen drugs ertoe leidt dat regeringen dingen doen die een halve eeuw eerder
nooit bedacht waren, zoals iemand verbieden om bepaalde stoffen in te nemen of ingrijpen in andere
landen om de teelt van bepaalde planten te verhinderen (bijvoorbeeld plannen om cocaplantages te
vernietigen, of de campagnes tegen opium; beiden zijn traditionele aanplanten, waar de Westerse
wereld tegen is). Hoewel Szasz sceptisch staat tegenover de zegeningen van psychotrope medicijnen,
is hij voor de afschaffing van het verbod op drugs.
‘Omdat wij voor voedsel een vrije markt hebben, kunnen wij alle ham, eieren en ijs kopen die we
willen en kunnen betalen. Als we een vrije markt voor drugs zouden hebben, zouden we eveneens alle
barbituraten, chloralhydraat en morfine kunnen kopen die we zouden willen en kunnen kopen.’
Szasz betoogde dat het verbod en andere wettelijke beperkingen van drugs niet wordt gesteund
omdat ze levensgevaarlijk zouden zijn, maar met een ritueel doel (hij citeert Mary Douglas’s
onderzoek van rituelen). Hij wijst er ook op dat pharmakos, de Griekse oorsprong van het woord
farmacologie, oorspronkelijk ‘zondebok’ betekent.
Relatie met de Citizens Commission on Human Rights (Burgercomité voor Mensenrechten)
Samen met de Scientology-kerk richtte Szasz in 1969 de Citizens Commission on Human Rights
(CCHR) op, om behulpzaam te zijn met het schonen van het terrein van de mensenrechten van
misbruiken. In de thematoespraak ter gelegenheid van de 25e verjaardag van de CCHR, verklaarde
Szasz: ‘Wij zouden allemaal de CCHR moeten prijzen, omdat het daadwerkelijk de organisatie is, die
voor het eerst in de geschiedenis van de mensheid een politieke, maatschappelijke en internationale
belangrijke stem heeft georganiseerd om de psychiatrie te bestrijden. Dat is in de geschiedenis van de
mensheid niet eerder gebeurd.’
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Szasz beweerde zelf dat hij nooit lid is geweest van of betrokken is geweest bij Scientology. In 2003
werd de volgende verklaring, geautoriseerd door Szasz, geplaatst op de officiële Szasz-website, door
de beheerder daarvan, Jeffrey Schaler, waarin uitleg wordt gegeven over de relatie van Szasz tot de
CCHR:
‘Szasz was medeoprichter van de CCHR, in dezelfde geest waarin hij - samen met de socioloog
Erving Goffman en de hoogleraar rechten George Alexander - het Amerikaanse genootschap voor de
Afschaffing van de Onvrijwillige Psychiatrische Opname had opgericht….
Scientologen hebben zich aangesloten bij het gevecht van Szasz tegen de geïnstitutionaliseerde
psychiatrie. Szasz juicht de steun toe van Joden, christenen, moslims en elke andere religieuze of
atheïstische groepering, die meedoet met het gevecht tegen de ‘Therapeutische Staat’. Meedoen met
dit gevecht betekent niet dat Szasz de principes en zaken steunt van elke religieuze of niet-religieuze
organisatie, die niets met zijn doel te maken hebben. Daar is Szasz in zijn werk heel duidelijk in, zowel
impliciet als expliciet. ‘Alles en iedereen is welkom om zich aan te sluiten bij het gevecht voor
individuele vrijheid en eigen verantwoordelijkheid — vooral als die waarden worden bedreigd door
ideeën en inmenging van de psychiatrie.’’
Kritiek
Szasz’s critici beweren, anders dan zijn opvatting, dat dergelijke ziekten tegenwoordig standaard ‘op
een wetenschappelijke manier worden benaderd, gemeten of getoetst.’ Op de lijst van groeperingen
die zijn opvatting verwerpen, dat een psychische stoornis een mythe is, bevinden zich de American
Medical Association (AMA) , de American Psychiatric Association (APA) en het National Institute of
Mental Health (NIMH).
De werkzaamheid van medicatie wordt gebruikt als een argument tegen de opvatting van Szasz, dat
‘depressie’ een mythe is. In een debat met Szasz, verklaarde Donald F. Klein, M.D:
‘Het is een basisgegeven dat antidepressiva weinig uitrichten bij normale mensen en geweldig
werkzaam zijn bij het klinisch ‘depressieve’ individu, waaruit blijkt dat het een ziekte is.’
In hetzelfde debat stelt Frederick K. Goodwin, M.D:
‘Het idee ziekte betekent in de geneeskunde in wezen een bepaald aantal symptomen waar mensen
het over eens zijn, en in het geval van ‘depressie’ zijn we dat in 80% van de gevallen. Het is een
bepaald aantal symptomen dat iets voorspelt.’
Szasz betoogt dat alleen psychische stoornissen worden gedefinieerd op basis van consensus en een
bepaald aantal symptomen. Dat is niet het geval. Lichamelijke ziekten zoals het syndroom van
Kawasaki (een afwijking van hart en bloedvaten) en de ziekte van Menière (een afwijking van het binnenoor)worden op dezelfde manier gedefinieerd.
Als punt van kritiek wordt ook aangevoerd dat veel lichamelijke ziekten vastgesteld en zelfs met, op
zijn minst, enig succes behandeld werden, tientallen jaren, eeuwen en zelfs duizenden jaren
voordat hun oorzaak nauwkeurig was vastgesteld. Diabetes is daar een duidelijk voorbeeld van. In
de ogen van de critici van Szasz lijkt het dat dergelijke historische feiten zijn opvatting ondermijnen,
dat geestesziekten ‘schijnziekten’ moeten zijn, omdat hun, in de hersenen gelegen, oorzaak niet echt
begrepen wordt.
Bron: Wikipedia; het artikel is inmiddels gewijzigd.
25

ALLIANTIE FORMULE (AF)

Evaluatie
Een belangrijk verschil tussen mijn psychologische visie en die van Thomas Szasz is te vinden in het
zelfbeschikkingsrecht en de onvrijwillige opname. Indien er problematisch gedrag bij een persoon
ontstaat, ben ik van mening dat de juiste volgorde van handelen door de autoriteiten dient te worden
gehanteerd:
1. Is er sprake van problematisch gedrag? Een voorbeeld hiervan is gedrag waarbij iemand zichzelf
of anderen in gevaar brengt, schade toebrengt of ontregelt.
2. Kan dit gedrag op de een of andere manier worden beïnvloed, zodat het geen probleem meer is?
Hierbij dient te worden bezien of er andere mogelijkheden zijn dan het afvoeren naar een gesloten
afdeling. Heldere communicatie dient hier speciale aandacht te krijgen, omdat gebleken is dat het
daar nogal vaak aan schort. Vaak zijn sancties beter dan psychiatrie.
Als ontwerper heb ik verregaande ideeën over verbetering van een gesloten afdeling en separatie.
Zo heb ik een aantal jaren gelden heb een ontwerp gemaakt waarbij er sprake is van eilandjes in
plaats van separeercellen. Opsluiting in een strafcel zou mijns inziens vermeden moeten worden.
Ook ten aanzien van het gebruik van middelen ben ik van mening dat Szasz er wel heel vrije
opvattingen op nahoudt. Ik heb me altijd gehouden aan de wet waar het gaat om verboden drugs; ik
zie geen redenen om die wetgeving aan te passen. Wel ben ik van mening dat de zogenaamde
‘achterdeur’ voor onnodige spanningen zorgt bij cannabis en dat wat dat betreft meer regulering aan
de orde is. De huidige coffeeshop werkt een situatie in de hand, waardoor er eerder gedrag ontstaat
dat als ‘psychotisch’ gekenmerkt wordt dan wanneer het volledig legaal zou zijn.
Met name waar het om medicatie gaat, heb ik een veel meer op de levende natuur geïnspireerd
gedachtengoed dan Thomas Szasz.
Ik ben het roerend eens met het feit dat Thomas Szasz stelt dat psychiatrische diagnoses geen echte
ziektes zijn. Ik onderschrijf dan ook de visie van Jim van Os dat ‘schizofrenie’ niet bestaat, een visie
waarin Szasz voorop liep. Ook herken ik zijn mening over het gevecht om de definitie. Szasz heeft het
over een gedragsstoornis, terwijl ik het beter vind om het over gedragsproblemen te hebben.
Ook herken ik het gegeven dat de psychiater de plaats heeft ingenomen van de priester, waarbij je
je moet afvragen waar de vooruitgang te vinden is. Ik kan me in dit verband heel goed vinden in de
visie van van Os, die stelt dat er hoop en vertrouwen moet zijn bij de behandeling. Optimisme is al
wijd verbreid in onze samenleving, maar met name bij psychiaters, psychologen - vooral sinds ze in
Nederland wettelijk verplicht zijn een psychiatrische stoornis vast te stellen volgens de DSM IV (sinds
01/01/2015) - en in de DSM veel te weinig aanwezig.
Ik ben het eens met Szasz dat toerekeningsvatbaarheid juridisch moet kunnen worden aangevochten
door de beklaagde. Verder heb ik (gelukkig) geen ervaring met crimineel gedrag.
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VIII. Medicatie
Ik ben er, mede door vreselijke ervaringen van bijwerkingen en ‘schade’ door antipsychotica, van
overtuigd dat er meestal ten onrechte en onnodig langdurig peperdure psychiatrische medicatie wordt
verstrekt die slechts symptomen bestrijdt. Bovendien ontstaat er bij veel cliënten - of patiënten zo u
wilt - afhankelijkheid van medicatie en daarmee gepaard gaande afhankelijkheid van de diagnose en
de behandeling, die ten onrechte niét als een psychiatrische aandoening voor het voetlicht komt.
Eigenlijk is het onjuist om hier van (letsel)schade te spreken. Het heeft te maken met de stand van de
wetenschap dat dergelijke behandelingen bestaan. Het is verre van optimaal om in het kader van de
geestelijke gezondheid een mens te vergelijken met een auto, al levert het in andere
wetenschappelijke disciplines wel veel op. Zie ook het hoofdstuk Miscommunicatie.
Samen met de pseudo-helderheid van de diagnose creëert de medicatie een schijnbaar comfortabele
omgeving, waarbij alles meestal gericht is op stabilisering. De waarheid is echter, dat dit een veel
lagere kwaliteit van leven is, dan met de juiste begeleiding mogelijk kan zijn. Het geld dat nu naar de
farmaceutische industrie gaat, komt dan daadwerkelijk ten goede van het vinden van de gezondheid
en wordt ingezet om de cliënt een beter leven te geven.
Als er zeer kritisch naar de bijsluiters wordt gekeken, wordt er heel veel duidelijk.
De oppervlakkigheid, de stigmatisering en het gebrek aan nuance vallen vanuit het gedachtengoed
van de Alliantie Formule direct op.
De ‘schade’ die een antipsychoticum aanricht kan voor een aanzienlijk deel teniet worden gedaan, als
hierin geloofd wordt en de patiënt blijft werken aan het (terug)vinden van de gezondheid.
De Alliantie Formule bepleit een verschuiving in belang, van medicatie naar onder meer
waardevolle communicatie en stelt, dat met die beweging flink wat kosten kunnen worden bespaard;
dit zijn besparingen die veel noodzakelijke investeringen in innovatieve, gepersonaliseerde zorg en
meer nadruk op zelfzorg mogelijk maken.
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Peter Gøtzsche
Peter C. Gøtzsche (geboren 26 November 1949) is een Deense biochemicus en hoogleraar opzet en
analyse van klinisch onderzoek, medisch onderzoeker en hoofd van de Nordic Cochrane Center in
Rigshospitalet te Kopenhagen, Denemarken. Hij is mede-oprichter van de Cochrane Collaboration
- dat bestaat sinds 1993 - en heeft er vele recensies voor geschreven; toch heeft die organisatie
onlangs afstand genomen van zijn standpunten, volgens Gøtzsche om verkeerde redenen.
Gøtzsche heeft in de farmaceutische industrie gewerkt, totdat dit hem begon tegen te staan. Hij is
tegen deze industrie in opstand gekomen; de gezondheidszorg is corrupt, zo stelt hij.
Hij betoogt dat medicijnen na kanker en hart- en vaatziekten de grootste doodsoorzaak zijn. We
zouden veel minder medicatie moeten gebruiken, aldus Gøtzsche.
Er is weinig verschil tussen de georganiseerde misdaad en de farmaceutische industrie, aangezien
er in beide gevallen doden vallen omwille van woekerwinsten, zo stelt hij. Geneesmiddelen zijn veel
gevaarlijker dan mensen beseffen en daarom heeft hij ‘Dodelijke medicijnen en georganiseerde
misdaad’ geschreven, dat in november 2015 in Nederland verscheen; zijn boek ‘Dodelijke psychiatrie’
komt in november 2016 uit.
Hij spreekt deels uit eigen ervaring, als spijtoptant van de farmaceutische industrie waar hij van eind
jaren ‘70 tot begin jaren ‘90 voor heeft gewerkt. Bedrog en manipulatie waren geen uitzondering, het
was de standaard handelswijze, volgens Gøtzsche: ze kopen iedereen om die in de weg staat: artsen,
maar ook patiëntenorganisaties tot aan ministers toe; bijwerkingen - die soms dodelijk zijn worden verzwegen (zoals suïcide bij anti-depressivum paroxetine), toezichthouders zien te veel door
de vingers, bij farmaceutisch onderzoek worden veel regels met de hand gelicht en wetenschappelijke
tijdschriften drukken te gemakkelijk beroerde studies af.
Twee zaken zijn volgens Gøtzsche van het allerhoogste belang:
1. Artsen zouden onder geen enkele voorwaarde meer geld en/of gunsten mogen aannemen van de
farmaceutische industrie.
2. De farmaceutische industrie zou niet langer haar eigen geneesmiddelen mogen testen en zo voor
eigen rechter spelen.
Verder vindt hij het volgende belangrijk:
3. Alle onderzoeksgegevens moeten openbaar worden, zodat onafhankelijke wetenschappers
die kunnen analyseren.
4. Nieuwe middelen moeten niet alleen in de test vergeleken worden met placebo’s, maar ook met
bestaande middelen.
Bij een bezoek aan de Tweede kamer waarschuwde Peter Gøtzsche tegen de versnelde toelating van
medicijnen, die door minister Edith Schippers (VVD) van Volksgezondheid, Welzijn en Sport gedurende
het Nederlandse voorzitterschap van de Europese Unie in de eerste helft van 2016 is gepropageerd
om de zorg goedkoper te maken. Volgens hem zet die de deur wagenwijd open voor nog meer
gevaarlijke en dure pillen.
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In een zeer grondig onderzoek in het medisch toptijdschrift The BMJ (tot 1988 The British Medical
Journal genaamd) toonde Gøtzsche onlangs aan, dat de registratie van bijwerkingen (zoals agressie)
bij antidepressiva die in de jaren negentig op de markt kwamen (de zogenaamde ssri’s) tekort is geschoten. Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen was destijds nauw betrokken bij de
registratie van ssri’s. Voorzitter van het CBG Bert Leufkens en Gøtzsche zijn kritisch op elkaar;
Leufkens stelt dat zijn voorbeelden nogal eens gedateerd zijn, maar is het ermee eens dat de
toelating nog scherper moet.
Zijn beweringen worden - net als de Alliantie Formule - gestaafd door documenten uit rechtszaken en
wetenschappelijke publicaties. Dat maakt veel van zijn beschuldigingen geloofwaardig en laat zien dat
zijn kritiek op de medicijnproductie breed wordt gedeeld in de medisch-wetenschappelijke wereld.
De Alliantie Formule is voorzichtiger en minder radicaal in de stellingname tegen de
farmaceutische industrie, vindt bijvoorbeeld dat de vergelijking met georganiseerde misdaad niet
helemaal correct is en is het ermee eens dat Gøtzsche ongenoemd laat dat er wel degelijk goede
medicatie bestaat die vele mensenlevens heeft gered.
Wat Gøtzsche geen aandacht geeft is dat de farmaceutische industrie een rationele speler is in een
ziek te noemen economisch systeem dat westerse samenlevingen zelf hebben opgebouwd.
De terugtredende overheden hebben vanaf de jaren tachtig de ontwikkeling van geneesmiddelen
steeds meer overgelaten aan de farmaceutische bedrijven, die alleen willen investeren in ruil voor een
hoge opbrengst.
Medische onderzoekers krijgen weinig of geen overheidssubsidies en zijn voor hun onderzoek
overgeleverd aan de grote farmaceutische bedrijven - ook wel Big Pharma genoemd - die meestal ook
eigenaren blijven van de onderzoeksgegevens.
Medische tijdschriften, maar ook toezichthouders krijgen daardoor vooral studies van de industrie
aangeleverd en nauwelijks van onafhankelijke onderzoeksinstituten. De Stichting Alliantie Formule in
oprichting is te beschouwen als een dergelijk instituut.
Toch wordt door de Alliantie Formule beaamd, dat er beslist een omvangrijke kern van waarheid in de
visie van Gøtzsche aanwezig is; zijn farmaceutische deskundigheid overlapt voor het overgrote deel
met de door mij opgebouwde deskundigheid ten aanzien van de geestelijke gezondheidszorg.
Er vallen veel meer doden dan het geval zou zijn bij een kwalitatief hoogstaande gezondheidszorg en
miljoenen over de gehele wereld zouden zo een veel betere kwaliteit van leven kunnen bereiken.
Journalistieke bronnen:
Artikel ‘Geneesmiddelen zijn gevaarlijk’, 18/11/2015, Sander Voormolen, NRC.
Artikel ‘De medicijnmaffia knoeit voort’, 22/01/2016, Karel Berkhout, NRC.
Artikel ‘Groot deel medicijnstudies deugt niet’, 20/04/2016, Karel Berkhout, NRC.
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VIII. Innovatief ontwerp
Ik heb dit nieuwe beroep ontwikkeld vanuit het informatie-ontwerp, waarmee ik in de
ontwerppraktijk van een multinationale business-to-business omgeving heb aangetoond een zeer
complex, langlopend ontwerpproces - vergelijkbaar met het ontwerp van fysieke architectuur - tot
een commercieel succesvol en duurzaam resultaat te kunnen brengen.
Het verschil tussen informatie- en innovatie-ontwerp is te vinden in de door mij opgebouwde,
wetenschappelijke deskundigheid op het vlak van de geestelijke gezondheid.
Toen ik als informatie-ontwerper het ontwerpproces van de user interfaces van de websites van Océ
Technologies doorliep (2000-2003) wisten mijn business-partners bij Océ niets van de ernstige
diagnose die ik toen nog had. Of van mijn neiging om jointjes te roken vanaf 2001 tot eind 2003.
Als gezonde, in relatieve veiligheid opererende innovatief ontwerper kan ik veel meer integer zijn,
omdat het hier deels de geestelijke gezondheid betreft en ik het hervinden van mijn gezondheid
voornamelijk zelf heb bewerkstelligd. Het is dan juist belangrijk om taboes te doorbreken, het gaat
immers om mensenlevens. Integriteit en een zuiver geweten zijn cruciaal om tot kwalitatief
hoogwaardige innovaties te kunnen komen. Daarom presenteer ik dan ook deze formule pas nu ik
weer gezond ben; geen reguliere geestelijke gezondheidszorg meer nodig heb, geen klachten meer
heb, geen problematisch gedrag meer vertoon en geen last meer heb van te sterke emoties.

Werkzaamheden
Als innovatief ontwerper verricht ik hoofdzakelijk autonome werkzaamheden. Dit is een logisch gevolg
van de opgedane psychologische deskundigheid en de hoge gevoeligheid die ik heb ontwikkeld in
combinatie met mijn opleiding als vormgever. Pas als er voldoende erkenning ontstaat wordt het weer
mogelijk om in opdracht te werken, al zal in dat geval kritisch worden bezien of dat wel interessant
genoeg is. Deze autonome activiteiten zijn:
1. productontwerp en ontwikkeling
2. muziekproductie (Engelstalige songs)
3. tweedimensionale, beeldende kunst en fotografie
4. tekeningen, schetsen, illustraties en cartoons
5. drie- en vierdimensionale kunst en ontwerp
6. literatuur (Engelstalige songteksten)
7. internetsites
8. sociale netwerken
De non-fictie literatuur en wetenschappelijke werkzaamheden vallen hier niet onder en worden
ondergebracht in de nog op te richten stichting Alliantie Formule.
De bekende Nederlandse wetenschapper Robbert Dijkgraaf bracht mij op het idee om deze
activiteiten, analoog aan het brein van een octopus dat zich deels in de armen bevindt, op te delen in
acht gedeelten. Vaak is de natuur een inspiatiebron als het gaat om het vinden van nieuwe vormen
en structuren. Bovendien past de vergelijking met de octopus, vanwege het veelzijdige karakter van
de werkzaamheden en het veelvuldig gebruik van inkt; dat laatste wordt overigens zo veel mogelijk
beperkt om het milieu (en dus ook de octopus) te sparen. Bron: De octopus biedt een blik in onze
toekomst, Robbert Dijkgraaf, NRC 24/03/2017.
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Boven:
Plan voor de herbouw van de
middentoren van de Sint
Janskathedraal te ‘s-Hertogenbosch
- die deze basiliek van 1529 tot 1584
voltooide - in 2029, 500 jaar na de
eerste realisatie. Het is de bedoeling
deze toren dan ca. 2,5 meter hoger te
maken dan de 16e eeuwse versie,
zodat de basilieke Sint
Janskathedraal de hoogste
Nederlandse Rooms-katholieke
kerk is.
De reden waarom de toren in 1584
afbrandde was omdat het bronzen
beeld van Johannes de Evangelist op
de spits door de bliksem werd
getroffen. Met onze hedendaagse
kennis van electriciteit is dit
probleem gemakkelijk op te lossen.
Idee en visualisatie 11/06/2016.

De derde dimensie: ruimte
Ten onrechte wordt soms gedacht dat het beroep informatie-ontwerper geen ruimtelijke, maar een
twee-dimensionale bezigheid is. Dit is eigenlijk niet waar en dat geldt feitelijk ook voor grafische
vormgeving, zeker in dit digitale tijdperk. Denk bijvoorbeeld aan de lagen die in Photoshop
gebruikelijk zijn. Deze zijn te vergelijken met de verdiepingen van een gebouw. Ook heeft een
internetsite een hoofdingang - de home page - en een gelaagdheid in de structuur, terwijl de pagina’s
zelf ook weer uit lagen bestaan. Het is een iets ander soort ruimtelijkheid dan bij fysieke architectuur,
maar beslist niet minder complex; dit vermogen om complexe ontwerpprocessen aan te kunnen is
dan ook te transponeren naar een andere discipline, mits men daar aanleg voor heeft en de juridische
beperkingen in acht neemt. Zo manifesteer ik me bij architectonische ontwerpen en projecten als
ontwerper en niet als architect, dat laatste is een beschermde titel; het is bij architectonische
ontwerpen altijd de bedoeling om deze in samenwerking met een bouwkundig architect uit te werken.

De vierde dimensie: tijd
Wat als een rode draad door deze activiteiten loopt is de vierde dimensie, tijd. Hierin ben ik
schatplichtig aan natuurkundige Albert Einstein - die tijd als vierde dimensie in 1912 begon te
gebruiken - en zijn hoogleraar en voorganger op dit gebied Hermann Minkowski (1864-1909).
Voor tijd is een bijzondere gevoeligheid ontwikkeld, omdat gebleken is dat het een factor is die
van grote invloed is op ieder mens en tevens een sterk verbindend gegeven. Time is of the essence.
Timing wordt als belangrijk gezien, maar is niet alles.
Kenmerkend in dit digitale tijdperk is het werken zonder of met zo min mogelijk deadlines, wat ook
bevorderlijk is voor de veiligheid door een toename aan tijd/plaats-onafhankelijkheid vegeleken met
meer traditionele beroepen.
In het verleden zijn Flash-animaties gemaakt waarin deze vierde dimensie een belangrijke rol speelt.
Mogelijk komt de gevoeligheid voor tijd nog van pas bij het uitwerken van het cinematografische idee
voor de film ‘De Opstand’ over het leven van bisschop Franciscus Sonnius vanden Velde en het
uitbreken van de Tachtigjarige Oorlog en/of voor de meer autobiografische film ‘Doctor Robert’.
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IX. Cannabis
Bijzondere aandacht behoeft cannabis in de Alliantie Formule. Zonder het gebruik van dit middel
had ik hoogstwaarschijnlijk niet de ervaringswetenschap betreffende psychiatrie kunnen opdoen
van binnenuit en was ik nooit gekomen tot de innovatieve visie op geestelijke gezondheid zoals ik
die nu heb én was ik nooit gekomen tot het ontdekken van de moleculaire biologie inzake
cannabinoïden.
Misbruik
De diagnose uit 2013 van de behandelend psychiater ‘misbruik van cannabis’ (en al eerder gesteld in
bijvoorbeeld 1995) is wel begrijpelijk, maar in retrospect onjuist. Het ging om experimenteel gebruik
van cannabis ten behoeve van het ontwikkelen van waardevolle ervaringswetenschap.
Biologie
Dr. Robert Melamede is moleculair bioloog, biochemicus en voormalig voorzitter van de faculteit
biologie aan de Universiteit van Colorado. Hij is de leidende autoriteit op het gebied van therapeutisch
gebruik van cannabis. Hij doceert en onderzoekt cannabinoïden, kanker en DNA-herstel.
Het komt erop neer dat op het niveau van de moleculaire biologie cannabinoïden veroudering van onze
genen tegengaan, kunnen leiden tot herstel van ons DNA, bevorderlijk zijn voor hart en bloedvaten en
zelfs kankercellen vernietigen; niet alle kankercellen, maar wel veel soorten. Op internet zijn
verschillende video’s te zien waarop Robert Melamede zeer eloquent zijn leer uiteenzet.
THC
Vanuit zijn specialisme heb ik het idee dat Robert Melamede voorbij gaat aan de psychoactieve
werking van de cannabinoïde THC - delta-9-tetrahydrocannabinol - en de conflicten die dit op kan
leveren in de richting van ons maatschappelijk systeem, meer specifiek de geestelijke
gezondheidszorg. Wat vanuit moleculair biologisch perspectief gezond is kan maatschappelijk en
geestelijk ongezond uitpakken, omdat we nu eenmaal niet in het paradijs of in een hutje op de hei
leven. Totale autonomie is een illusie. Vanuit mijn psychologische deskundigheid kan ik vaststellen dat
je als politiek voorvechter van regulering en/of legalisering van cannabis, in combinatie met een hoge
gevoeligheid en het gebruik van psychoactieve cannabis, je al snel een mentale oorlog voert tegen de
gevestigde orde; en dat is vaak gedoemd om ongezond uit te pakken voor de geest.
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Vanuit zijn wetenschappelijk vooraanstaande positie en perspectief zal Robert Melamede hier
waarschijnlijk minder last van hebben gehad; mogelijk speelt hier ook het liberale klimaat in de V.S.
een gunstige rol, het is immers ‘home of the brave, land of the free...’
Gedoogbeleid
Het gedoogbeleid in Nederland er een met twee gezichten en vooral daardoor ongezond.
Niemand die deugt zit te wachten op een cultuur met criminaliteit als leverancier die via de
achterdeur binnenwandelt. Een gevolg van de ongezonde commercie van deze branche is dat er
meestal onvoldoende CBD (cannabidiol) in de cannabis aanwezig is, een bestanddeel van de cannabis
dat effecten tegengaat die als psychotisch in beeld kunnen komen.
Psychiatrie
Toch kan gebruik van cannabis pas goed gedijen als ook de psychiatrie wordt teruggedrongen. In mijn
geval was de constatering ‘overmatig gebruik van cannabis’ voldoende geweest, in combinatie met
een stimulering van onthouding van cannabis met de psychoactieve stof THC erin; vooral dat laatste is
iets waar de meesten die niet bekend zijn met cannabis-producten niet bij stilstaan, dat CBD-olie als
het goed is geen psychoactieve werking heeft.
CBD-olie
Sinds april 2017 gebruik ik biologische CBD-olie. 50 ml met 5% CBD kost ca. 30,- euro en het merk
dat ik gebruik heeft een lekker, zoet smaakje. Een paar druppels per dag bieden mij de voordelen
zoals Dr. Melamede deze beschrijft in zijn leer, zonder dat er risico’s ontstaan op psychisch gebied.
Abstinentie
Prof. dr. Paul Verhaeghe - zie ook het hoofdstuk Meer gelijkgestemden - bepleitte in 2014 abstinentie
van cannabis bij mij. Doodeenvoudig en effectief, zou je zo zeggen. En in 2014 zat hij beslist dichtbij de
waarheid met deze stellingname. Toch is het zo, dat mijn psychologische deskundigheid gebaseerd op
ervaringen uniek en waardevol is. Niet geschikt
voor massapublicatie, omdat dan geldt: probeer dit niet zelf. Experimenten, ook die waarbij een of
meerdere personen of de wetenschapper zelf proefkonijn is, behoren echter wel degelijk tot het
instumentarium van belangrijke ontdekkingen in de geschiedenis. Hierbij dient in ogenschouw te
worden genomen dat ik zeven jaar academisch onderwijs had genoten, voordat ik min of meer
onbewust met de betreffende experimenten begon in het midden van de jaren negentig.
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Voorzijde van een sinds 2018 ontwikkelde brochure die bekendheid over de
gezonde aspecten en de geneeskrachtige werking van cannabis wil genereren.
Er zijn voorbeelden van medisch-wetenschappelijke onderzoeksresultaten
aan toegevoegd inzake kankerbestrijding van het NCBI (National Institute for
Biotechnology Information). Deze interactieve brochure is te downloaden vanaf
mijn website: htttp://www.veldlab.nl.
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Oplossingen
Deze experimenten waren het gevolg van vragen, die ontstonden na ervaringen met de psychische
problemen van mijn vriendin die ontstonden in 1987. Vragen, die ervoor zorgden dat deze relatie na
een jaar of acht op zijn einde liep. En ertoe bijdroegen, dat de inspiratie om mijn opleiding tot designer
met een diploma af te ronden opdroogde. Oorzaak en gevolg - ook wel bekend als het probleem van
de kip en het ei - zijn aldus helder geanalyseerd. Aangezien ik gedurende twintig jaar bezig ben
geweest met het vinden van oplossingen, kan de Alliantie Formule met recht worden beschouwd als
mijn levenswerk.

Dr. Robert Melamede Ph. D.
Legale teelt van cannabis in de V.S.

Transitie
In de transitie naar een samenleving die beter omgaat met de geestelijke gezondheid en
volksgezondheid en met cannabis - bijvoorbeeld als belangrijk voedingssupplement - kan ik met de
door mij opgebouwde deskundigheid een aanzienlijke taak vervullen. Erkenning door de regering is
hierbij noodzakelijk, omdat ik anders vooral waardevolle kennis aan het uitdelen ben. Tot op heden is
deze erkenning helaas nog uitgebleven. Dit resulteert in het zorgvuldig kiezen met wie of met welke
organisatie deze kennis gedeeld wordt. Met name de oppositie wordt sinds eind 2017 geïnformeerd
om geen onnodige vertraging op te lopen.
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X. Niet-evenwichtsprocessen
In de moleculaire biologie van Dr. Robert Melamede komt het begrip ‘far-from-equilibrium
thermodynamics’ - niet-evenwichts-processen - naar voren, dat voor het eerst is geïntroduceerd
door Ilya Prigogine. Ilya Romanovitsj Prigogine (Moskou, 25 januari 1917 – Brussel, 28 mei 2003)
was een in Rusland geboren Belgisch fysisch chemicus en wetenschapsfilosoof. In 1977 ontving hij
de Nobelprijs Scheikunde voor zijn bijdrage tot de thermodynamica van niet-evenwichts-processen,
in het bijzonder de theorie van dissipatieve structuren.
Thermodynamica (van het Griekse thermos, warm, en dynamis, vermogen) is het onderdeel van de
natuurkunde dat de interacties bestudeert tussen grote verzamelingen van deeltjes op een
macroscopisch niveau. De thermodynamica vindt zijn oorsprong in de praktische behoefte de
efficiëntie van stoommachines te verbeteren.

Ilya Prigogine (1917-2003)

In algemene theoretische zin is het object van studie in de thermodynamica een thermodynamisch
systeem, dat via een grensvlak mechanische arbeid en warmte uitwisselt met zijn omgeving. In de
moderne thermodynamica wordt dit systeem beschreven als bestaande uit vele chaotisch bewegende
deeltjes (moleculen, atomen, of elektronen). Deze later ontwikkelde aanpak wordt aangeduid als
statistische thermodynamica.
De klassieke thermodynamica beschouwt alleen systemen in evenwicht. Prigogine breidde deze uit
tot processen die ver van hun chemische evenwichtstoestand afwijken. Door lokale en microscopische
veranderingen kunnen uit dergelijke processen nieuwe geordende structuren ontstaan, die echter
dissipatief zijn.
Een dissipatief systeem of dissipatieve structuur is een open systeem dat met zijn omgeving energie
en materie uitwisselt en zo blijft voortbestaan. Een dissipatief systeem is hierdoor niet in
thermodynamisch evenwicht. De term dissipatieve structuur is bedacht door Ilya Prigogine.
Een van de voornaamste kenmerken van dissipatieve systemen is het spontaan optreden van
anisotropie, ofwel het niet in alle richtingen gelijk zijn van hun eigenschappen als gevolg van hun
interactie met de omgeving. Een ander belangrijk kenmerk is de vorming van complexe en soms
chaotische structuren. Voorbeelden van dissipatieve systemen zijn convectie, cyclonen en lasers (in
meestal niet gewenste chaotische modi). Tenslotte is het leven zelf wellicht de meest geraffineerde
vorm van een dissipatief systeem, een gegeven dat aanleiding geeft tot filosofische bespiegelingen,
zeker waar het de geestelijke gezondheid betreft en met name waar de term labiel valt.
Convectie is een mechanisme voor warmtestroming door verplaatsing van materiaal. Dit kan
plaatsvinden doordat een verschil in temperatuur een verschil in dichtheid veroorzaakt, maar ook
door een drukverschil. In het laatste geval is sprake van gedwongen convectie.
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XI. Miscommunicatie
Een groot deel van de psychische problematiek, komt voort uit miscommunicatie. De feiten uit
tuchtrechtelijke procedures tonen aan dat het schering en inslag is in de met taboes omringde
geestelijke gezondheidszorg, maar ook bij medische dossiers optreedt.
Een voorbeeld van een andere oorzaak is in het nauw gedreven zijn door geldgebrek, bijvoorbeeld
door overmatig gebruik van cannabis (in mijn geval trad dit herhaaldelijk op, het spul is peperduur
vergeleken met alcohol), maar ook hier treedt er een afwezig zijn van de juiste communicatie op; het
individu sluit zich spontaan af en raakt aldus in een sociaal isolement als gevolg van het ervaren van
een vijandige omgeving.
Een kat in het nauw is prima te vergelijken met veel gedrag dat in beeld komt als psychotisch; de kat
is vaak beter af, want wordt hoogstens gesepareerd, maar krijgt geen medicatie of diagnose. Iemand
die ooit daadwerkelijk een kat in het nauw heeft meegemaakt, weet exact waar ik het over heb. De
vergelijking met de pure waanzin treedt onverbiddelijk op de voorgrond. In mijn geval gedroeg de kat
zich zo, nadat hij gewond was geraakt als gevolg van een gevecht met een andere kat.
Een ‘psychose’ is maar al te vaak een ‘gezonde’ noodzaak zijn om bepaalde overlevingspatronen te
doorbreken; om op die manier weer een stapje verder te komen in ontwikkeling. Sterker nog: het is
mogelijk dat dat altijd een hoofdrol speelt bij een dergelijke geestestoestand.
Een instinctieve overlevingsstrategie komt vaak in beeld als ‘psychose’. Feitelijk wordt dit ten onrechte
als ziektebeeld beschouwd, waardoor in feite de natuur in de mens ontkend wordt en deze niet
voldoende in zijn of haar waarde gelaten wordt.
Dit stemt volledig overheen met de stelling van filosoof Wouter Kusters, dat waanzin geen ziekte is;
iets wat ook geldt voor de leer van Desiderius Erasmus en de stelling van Nietzsche: alles waar je niet
dood aan gaat maakt je sterker.
Ook bij bijvoorbeeld bemoeizorg is gebleken dat de ongelijke machtsverhouding juist de
miscommunicatie en de problemen creëert; er wordt dan een zorgbehoefte verzonnen - als een
bubbel in de economie - in plaats van daadwerkelijke zorg verleend. De bewijsstukken van een
dergelijke wantoestand uit 2012 zijn in mijn bezit.
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Ook wat andere onderwerpen dan ‘psychose’ betreft, is miscommunicatie vaak de oorzaak van ernstige
problemen, die alleen vanuit de politiek kunnen worden opgelost. Multitasken, maar ook burn-out en zelfs
stoornis (lijkt op storing) is gevaarlijke (en dus af te raden) terminologie als het om het menselijk brein
gaat; er gaat iets gruwelijk mis als de mens eigenschappen van apparaten over probeert te nemen. Het is
de keerzijde van onze technocratische samenleving. Zo heb ik bijvoorbeeld recentelijk te maken gehad met
een advocaat die ten onrechte stelde dat ik ‘over mijn toeren’ was (ik was vooral alert), terwijl hij zichzelf
hiermee verraadde als advocaat van de reguliere zorg in plaats van mij en de door mij ontwikkelde Alliantie
Formule. Probeer - als het enigszins mogelijk is - geen drone te worden, blijf mens; ook al vraagt dat offers, het is op de lange termijn het gezondst.

Scene uit Star Trek waarin
een mens geassimileerd wordt
door een Borg-drone.
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Damiaan Denys
Damiaan Denys (Wevelgem, 9 november 1965) is filosoof en psychiater. Hij behaalde in 1989 zijn
master filosofie aan het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte met een thesis over de paranoïde
psychose van Jacques Lacan en in 1996 zijn artsexamen aan de KU Leuven. Nadien specialiseerde
hij zich tot psychiater (2002) en promoveerde hij cum laude aan de Universiteit Utrecht (2004) op het
proefschrift ‘On certainty: studies in obsessive-compulsive disorder.’

Damiaan Denys (1965)

Loopbaan
Sinds 2007 is Denys hoogleraar psychiatrie aan de Universiteit van Amsterdam (UVA) en
afdelingshoofd psychiatrie van het Academisch Medisch Centrum (AMC) te Amsterdam.
Zijn onderzoek richt zich op de psychopathologie en neurobiologie van de angst, controle en
compulsiviteit (dwangstoornis). Zijn wetenschappelijk werk is translationeel waarbij vraagstellingen
uit de psychiatrische klinische praktijk worden onderzocht met fenomenologie, hersenbeeldvorming, genetica en EEG. Een bijzonder aandachtspunt van zijn onderzoek is de ontwikkeling van diepe
hersenstimulatie bij psychiatrische aandoeningen zoals ‘dwangstoornis’, ‘depressie’, en ‘verslaving’
waarmee hij internationale faam geniet.
Controle
Toen Denys in 2000 vanuit België naar Nederland verhuisde, trof hij een betrekkelijk ontspannen en
vrij land aan, maar sindsdien heeft hij het rap zien veranderen in een angstmaatschappij. ‘Nederland
reageert wel heel overspannen op situaties van controleverlies, maar het is ook een Europees
fenomeen’, stelt hij. ‘In deze tijd zien we controle over onszelf en de wereld als het hoogste ideaal.
Een deugdzaam leven is een beheerst leven. Hoe meer je gericht bent op controle, hoe meer je de
wereld vanuit angst beziet, want veel dingen zijn in essentie oncontroleerbaar en angst al helemaal.
Vroeger kon je de dingen eenvoudigweg niet controleren, religie was het beschermmiddel tegen
vanalles. Technologische ontwikkeling schept meer controlemogelijkheden, maar onze behoefte
aan controle neemt er ook door toe. We zouden ons moeten bekwamen flexibel met dingen om te
gaan, maar wij doen het omgekeerde: wij zoeken de voorspelbaarheid. We koesteren continuïteit en
veiligheid terwijl het ons tot kleine kinderen maakt, mentaal niet weerbaar. Ook de media dragen
bij aan een verhoogd angstgevoel. Angst verkoopt, angst is een product geworden. Daarom krijgen
mensen soms onterecht de indruk dat de wereld vol gevaren zit.’
Deep Brain Stimulation
‘De meeste andere angststoornissen dan de obsessief-compulsieve stoornis, zijn nooit zo ernstig dat
Deep Brain Stimulation (DBS) uitgeprobeerd zal worden. Deze stoornis is een uitzondering, omdat
zeker tien procent van de ‘patiënten’ niet reageert op een reguliere behandeling en de klachten zo
ernstig zijn’, aldus Denys. ‘Die hersenen gaan gewoon hun eigen gang. Die dwingen mensen om iets
te doen en die geest heeft er geen vat meer op. Wat ik probeer te doen is het tekort opheffen, het
ziektebeeld weghalen tot ze zodanig op het niveau van het menselijke komen.’
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Waarheid
De wetenschapper is ontgoocheld door de wetenschap, die volgens hem ‘niet altijd meer op zoek is
naar de waarheid, maar een bedrijf is geworden dat zichzelf in stand houdt. In de wetenschap voelt hij
‘een onvermogen de waarheid te zeggen’. Daarom vluchtte hij ook naar het theater: ‘Daar kan ik een
waarheid kwijt die ik niet in de wetenschap kwijt kan.’ Voor mij is dit de innovatie-architectuur.
Epidemiologische ontwikkeling
‘Als maatschappij noemen we iets te snel ziek of abnormaal. Vroeger was vijf tot tien procent van de
Nederlanders ooit psychisch ziek, inmiddels is de helft van de bevolking dat. Psychische problematiek
wordt veel te snel vervat in medicalisering en psychiatrie, een manier om er meer controle over te
houden, zeker ook door de zorgverzekeraar. We accepteren geen lijden meer, dat is ons onvermogen.
Hoe meer je accepteert als tekortkoming, hoe minder abnormaliteit je hebt.’ Het is vooral op dit punt
dat de Alliantie Formule de bevindingen van Damiaan Denys beaamt.
Angst en actualiteit
‘In de angsten, maar vooral in de psychoses zie je terug welke angsten nu maatschappelijk spelen.
Nu denken mensen tijdens hun waan, dat er elektroden en chipjes in hun hersenen geïmplanteerd
zijn.’ Zelf heb ik tijdens een opname in een gesloten afdeling eens iemand ontmoet die werkelijk
dacht een apparaat te zijn.
‘De angst voor elkaar, dat is nu de grote angst. Eigenlijk zouden we angst als teken moeten zien, dat
we de essentie van ons leven naderen. Angst is een enorme drijfveer. De betekenis van de emotie is
‘doen bewegen’ en ik geloof zelfs dat angst de meest bepalende emotie is. We trouwen niet met onze
geliefde, kopen dat appartement toch maar niet en besluiten de opleiding niet te volgen; allemaal uit
angst.
Als je door je angst probeert heen te breken, wordt je vaak beloond. Als je angst voelt, moet je er niet
voor weglopen. Ga bij jezelf na: waarom ben ik angstig? Eigenlijk zouden we angst als teken moeten
zien dat we de essentie van ons leven naderen, dat we écht worden uitgedaagd omdat we in een
nieuwe situatie geraken waarover we geen controle hebben.’
Angst en lijden
Denys, naar eigen zeggen ‘Kafkaiaans bang’ voor ambtenaren en schrijven, zegt dat we allemaal op
zoek zijn naar vrijheid. En die zoektocht gaat gepaard met het overwinnen van angsten.
‘We kunnen niet goed omgaan met vrijheid. Om die vrijheid te dempen en te structureren, hebben we
wetenschap en religie uitgevonden. Maar angst is juist het deurtje dat ons de vrijheid toont. Zolang ik
geen angst ervaar, ben ik nooit echt in contact gekomen met wat mij echt vrij maakt.
Maar de ultieme vrijheid levert weer chaos op. Als je de beschaving weghaalt en wat er dan overblijft
van het menselijke is bitter, bitter weinig.’
‘Lijden hoort bij het menselijk leven en ik kan mij niet inbeelden dat je productief en creatief kunt zijn
zonder te lijden.’
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Human enhancement
Denys is een grote tegenstander van human enhancement. ‘Ik vind het complete nonsense. Ik vind de
mens volmaakt in zijn onvolmaaktheid. Die onvolmaaktheid is cruciaal.’
Evaluatie
Denys bevindt zich met zijn gedachtengoed voor een groot gedeelte in een overlappend gebied
met mijn psychologische deskundigheid. Toch lijkt hij weinig op te hebben met de oorzaak van een
obsessief-compulsieve stoornis, die volgens mij te vinden is in ‘automatisme’, het door de mens
aannemen van het gedrag van een apparaat, een machine, een mechanisme. Ik beschouw het dan
ook als een exces van een al te technocratische samenleving, die er niet in slaagt het menselijke voldoende tot wasdom te laten komen bij iedereen. De structurele remedie is dus: minder technocratie,
meer humaniteit.
Journalistieke bronnen:
Artikel ‘Psychiater-filosoof Damiaan Denys: ‘Omarm de angst!’’, 08/10/2014, Carolina Lo Galbo, VN.
Artikel ‘Vier vragen over de Zomergast van vanavond: Damiaan Denys’, 30/08/2015, Carlijn Vis, NRC.
Artikel ‘Zomergast Damiaan Denys gemist? Vijf hoogtepunten van de uitzending’, 31/08/2015,
Alex van der Hulst, NRC.
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XII. Kwetsbare groepen
Er bestaat voor bepaalde bevolkingsgroepen een extra grote kans om op een verkeerde manier in
beeld te komen bij de geestelijke gezondheidszorg.
Ik richt me hierbij vooralsnog vooral op groepen die in de buurt komen van mijn ervaringen, maar
er zijn er beslist meer; denk bijvoorbeeld aan (ex-)topsporters of veteranen. Hieronder volgt een
beknopte opsomming van de groepen waar ik zelf de meeste affiniteit mee heb.
Creativiteit
Een kunstenaar, een ontwerper, uitvinder, wetenschapper, schrijver, ondernemer of iemand anders
met een creatieve levensstijl loopt een verhoogd risico om als iemand met een psychische aandoening
voor het voetlicht te komen in het theater des levens. Deze groep creatieven heeft niet zelden een levensstijl die wordt gekenmerkt door bloed, zweet en tranen in een zoektocht naar het bijzondere, het
unieke. Kosten noch moeite worden hierbij gespaard om te komen tot het betekenisvolle, het verfijnde
of het monumentale.
Maar al te vaak wordt het bijzondere verward met het waanzinnige. De beoordeling gek of geniaal ligt
in de ogen van de beschouwer. Het predikaat ‘briljant’ verdient hier de voorkeur boven gek of geniaal,
omdat dit begrip gespeend is van associaties met de krankzinnigheid.
Indien men echter met de beoordeling van iemands persoonlijke uitingen, doordat we bijvoorbeeld te
maken hebben met een falend systeem in de geestelijke gezondheidszorg, ook het briljante als
‘gestoord’ waarnemen, ontstaat er een zeer inhumane situatie.
Eigenlijk is het onmogelijk om uiterst bevlogen te zijn en niet waanzinnig. Die bevlogenheid is een
vorm van (grootheids)waanzin. In de praktijk komt dat veelal neer op rechtsongelijkheid: de een treft
het en bevindt zich in een biotoop waarin zijn bevlogenheid als briljant wordt gezien, de ander heeft
pech en wordt afgevoerd...
De liefde
Mensen die verliefd zijn lopen een verhoogd risico om als waanzinnig bestempeld te worden. De
uitdrukking ‘gek op iemand zijn’ bestaat niet voor niets. Er is de fatale liefde, die in films, literatuur
én in het werkelijke leven slecht afloopt. In het Engels kennen we de uitdrukking ‘lovesick’ ook niet
voor niets. Maar ziek zijn van de liefde zou herkend moeten worden en niet als psychische aandoening
gekenmerkt moeten worden zoals maar al te vaak het geval is.
Het verzet
Bij personen van wie een of twee ouders in de Tweede Wereldoorlog in het verzet hebben gezeten,
ontstaat al snel een erfelijke belasting. Zij voelen zich vaak eerder geroepen om een vergelijkbare
heldhaftige rol te spelen. Zeker als het verzet van hun ouder(s) nooit officieel erkend is valt te spreken
van een moeilijke uitgangspositie.
Bij personen wiens (groot)ouders de kant van de bezetter hadden gekozen kunnen zich gevoelens van
minderwaardigheid ontwikkelen. Het is beter deze tijdig te herkennnen dan dat ze op een gegeven
moment als ‘stoornis’ worden gezien..
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Wortels
Een aanzienlijk grote groep die eveneens bijzondere risico’s loopt is die met adellijke voorouders.
Hoewel zij bijvoorbeeld over het bijzondere talent kunnen beschikken om het grote overzicht te
bewaren in het leven, wordt diezelfde kwaliteit niet zelden als grootheidswaan gezien.
Strabismus
Door onwetendheid over de oorzaak van strabismus of vergelijkbare afwijkingen wekt een dergelijk
verschijnsel heel vaak ten onrechte een krankzinnige indruk. Zo heb ik enkele jaren geleden zelf
ontdekt dat de oorzaak van strabismus hoogstwaarschijnlijk te vinden is in een zware bevalling, die
weer eerder kan ontstaan als een moeder al meerdere kinderen heeft gehad.
Bijna dood
Een bekend fenomeen is de bijna-doodervaring of BDE. Mensen die dit ooit - bewust of onbewust
- hebben meegemaakt beschikken mogelijk over de eigenschap om bepaalde onheilsdreigingen te
voorvoelen en hier adequaat op te anticiperen. Toch kan dergelijk gedrag ten onrechte als waanzin
worden waargenomen, omdat de beschouwer nu eenmaal meestal niet dezelfde levenservaring heeft
opgedaan. Arts Pim van Lommel heeft hierover het opzienbare boek ‘Eindeloos bewustzijn’
geschreven.
Naamsbekendheid
Verder is er voor mensen met een toename in naamsbekendheid een risico om op een ongunstige
manier in de belangstelling te staan, bijvoorbeeld omdat politieke tegenstanders dit goed kunnen
gebruiken.
Laatstgeborene
Vanuit de orthodoxe gerichtheid op de eerstgeborene(n) in een gezin, kan een nakomer van minder
belang zijn voor de rest. Dit leidt vaak tot gevoelens van minderwaardigheid. Het is van belang dat
een nakomer of laatstgeborene zich bewust wordt van deze situatie om hier adequaat op te kunnen
reageren.
Conclusie
Ik dank het aan de door mij opgebouwde, psychologische deskundigheid dat ik, ondanks dat ik behoor
tot de meeste van de hierboven genoemde groepen, het hoofd de laatste jaren koel genoeg weet te
houden zodat ik niet meer in een zorgtraject terechtkom.
Deze deskundigheid is tegen wil en dank opgedaan. Ik zou iedereen willen oproepen om niet hetzelfde
te proberen te doen als ik heb gedaan, namelijk met een zekere onbewuste, roekeloze moedwilligheid
problemen opzoeken om er vervolgens de oplossingen voor te bedenken. Toch weet ik dat er weinig zo
menselijk is als diezelfde roekeloosheid; het is niet ondenkbaar dat velen zo in de psychiatrie
terechtkomen en het er waarschijnlijk minder goed vanaf hebben gebracht dan ik, vanwege een
minder degelijke psychische basis.
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XIII. Filosofische positionering
Een belangrijk basis-ingrediënt van de formule is de leer van filosoof en humanist Desiderius
Erasmus, zoals hij die in zijn beroemde boek ‘Lof der Zotheid’, uitgegeven in 1509, uiteenzet en
waarmee hij iedereen, zichzelf incluis, voor gek verklaart.
Overeenkomsten met deze kijk op mensen zijn in onze cultuur volop aanwezig voor wie er oog voor
heeft. Zelf ben ik opgegroeid met de boeken van Suske en Wiske, getekend en geschreven door Willy
Vandersteen. Als ik hier nu, met een 21e eeuwse blik op terugkijk, lijden de hoofdrolspelers
regelmatig aan psychische stoornissen; althans, voor wie in die diagnostiek gelooft.

Erasmus door Hans Holbein de
Jonge (1523)

Willy Vandersteen (1913-1990)

Rechts: Moon Lily,
mixed media collage,
gemaakt 22/04/2013

Fragment uit ‘Het Sprekende
Testament’ van Suske & Wiske door
Willy Vandersteen, voor het eerst
gepubliceerd in 1957. Vaker wordt
in het beeldverhaal met de waanzin
gespeeld als komisch gegeven en
daar is niet veel mis mee. Te vaak
wordt de waanzin in onze cultuur met
‘dodelijke’ taboes omringd.
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Willy Vandersteen had in zijn tijd in elk geval niet zo veel te maken met de diagnostiek van de
psychiatrie, want die had toen nog niet zo’n overweldigende opmars doorgemaakt en was nog niet zo
gespecificeerd.
Ik krijg heimwee naar die tijd als ik zijn strips lees. Niet omdat ik een zachtgekookt eitje ben, maar
vanwege de individuele vrijheid die we toen nog kenden; en niet alleen in België, ook in Nederland.
Wat hierbij een rol kan spelen is dat Vandersteen vermoedelijk dezelfde voorouders heeft als ik,
namelijk de Heren van Rode. Zie hiervoor mijn boek in wording in dit verband:
http://www.robertvandervelden.nl/book.pdf
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De satire van Monty Python’s Flying Circus, die van grote invloed is geweest op anderen, laat zien dat
het niet gauw te gek is wat er kan worden vertoond. Ook het latere solo-werk van John Cleese toont
iemand in een rol waar we tegenwoordig allerlei psychiatrische stoornissen voor hebben.
Het is een ernstige zaak wanneer we de humor besluiten te vermijden om te voorkomen dat er een
diagnose hypomaan, manisch of nog erger om de hoek komt.
Ik heb me jarenlang verdiept in psychedelische pop- en rockmuziek. Het verschil tussen artiesten die
ermee weg lijken te zijn gekomen, bijvoorbeeld Bob Dylan, Lou Reed en Paul McCartney, en diegenen
die er aan onderdoor lijken te zijn gegaan - Syd Barrett, Brian WIlson, Peter Green en vele anderen heeft me lange tijd buitengewoon gefascineerd. Dit heeft mogelijk een rol gespeeld in mijn onbewust
genomen besluit om de waanzin op te zoeken. Dit na te doen is ernstig af te raden!

Monty Python’s Foot, gemaakt
04/11/2010

Brian WIlson (1942, Beach Boys)

Syd Barrett (1946-2006, Pink Floyd)

Peter Green (1946, Fleetwood Mac)

Maar al te vaak wordt bij deze personen druggebruik genoemd als mogelijke oorzaak voor hun
ontsporing. Het is echter mijn ervaring dat er meestal meer aan de hand is. Zo is de (fatale) liefde,
die heel vaak in de songteksten naar voren komt - Black Magic Woman van Peter Green (gecoverd
door Santana) is hier een goed voorbeeld van - niet zelden de oorzaak van grote psychische
moeilijkheden; ook de film noir is hier een bekende culturele uiting van.
Een te experimentele manier van leven, zoals door Brian Wilson en Syd Barrett zijn bewandeld en
die naar voren komt in hun zeer avontuurlijke muziek, loopt vaak slecht af. Beiden hadden overigens
een opmerkelijke familieband: Wilson had een dominante vader die alles voor de Beach Boys wilde
regelen en Barrett trok, na zich extreem te hebben gedragen, bij zijn moeder in.
Het is verder mijn persoonlijke ervaring, dat criminele krachten niet zitten te wachten op een populaire,
integere musicus (ik vind muzikant te beperkend). Een individuele artiest kan door een dergelijk a-sociaal
milieu danig in het nauw gedreven worden. Een dappere, zelfs ridderlijke opstelling is hier noodzaak.
John Cleese (1939)
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XV. Afzondering
Ik heb meegemaakt dat ik vrienden los moest laten die bleven geloven in de diagnose ‘schizofrenie’.
Mijn overtuiging dat ik van die ernstige diagnose af kon komen, heeft tot een onvermijdelijke breuk
met mijn voormalige lotgenoten geleid. Verder heb ik vrienden en collega’s losgelaten omdat ik
cannabis gebruikte; ook daar is weinig waardering voor.
Nadat ik jarenlang werd geconfronteerd met onveiligheid, verloor ik uiteindelijk - mede door twee
verhuizingen - een fors deel van mijn netwerk, zowel zakelijk als qua vrienden en bekenden. Ook de
band met mijn familie heeft sterk onder druk gestaan.
Dat lijkt erg, maar dankzij sociale netwerksites, andere media en een vleugje maatschappelijk werk
heb ik dat, met mijn autonome ontwikkeling als voorwaarde, decennia lang volgehouden zonder
psychische klachten te ontwikkelen.
Het is geen hoge kwaliteit van leven in de zin van comfort en luxe, maar creatief gezien kan ik goed
vooruit. Los van wat idioot lijkende binnenpretjes die niemand hoeft mee te krijgen, lukt het
tegenwoordig aardig om voor normaal door te gaan. Want juist omdat iedereen gek is, is normaal
kunnen doen of lijken een heel belangrijke, zo niet onmisbare kwaliteit.
Wat cruciaal is gebleken, is van tijd tot tijd het gevoel te hebben ertoe te doen. Dit te moeten ontberen
is een harde les. Een nummertje in de rij of een radertje in het systeem te zijn is uiteindelijk fnuikend
voor ieders identiteit.
Al met al bepleit ik een terugdringing van de psychiatrie - en de door de psychiatrie beïnvloedde
psychologie - om kwartier te maken voor meer menselijkheid. We dienen simultaan hiermee de in dit
kader belangrijke cultuuruitingen te stimuleren en maatschappelijk werk op waarde te schatten om
die terugdringing te laten slagen.
Op 18 juni 2015 citeerde de Nederlandse filosofe Désanne van Brederode Rudolf Steiner (1861-1925),
stichter van de antroposofie, die op 28-12-1914 stelde:
‘although it is understandable that weaker natures prefer to withdraw from modern life and go into
one or another kind of settlement where they are out of reach of it, the fact remains that this arises
not from strength, but from weakness of soul.’
Enkele jaren daarna zou ik zwakke plekken op cruciale punten ontdekken in de beschikbare literatuur
betreffende de leer van Steiner. Met name het geweten kwam hier niet goed uit de antroposofische
verf en was een niet echt geïnspireerde groeivorm. Daarbij vergeliken is de gebruikelijke weegschaal
van vrouwe Justitia een verademing.

Rudolf Steiner in 1908

Mijn ervaring geeft aan dat er niets onrealistisch omtrent het opdoen van kracht in een rurale, groene
omgeving; het werkt gewoon, tenminste voor mij terwijl ik er jaarlijks duizenden kilometers in afleg
met mijn racefiets en hier en daar een foto maak. Wat hierbij een rol speelt, is dat mijn ouders allebei
uit een dorp komen en na de Tweede Wereldoorlog naar de stad verhuisden omdat daar werk was.
Mensen zijn veelal uit economische nood naar de stad gedreven; niet omdat het leven daar direct van
hogere kwaliteit was, al gingen ze wel vaak houden van de stad.
Mijn uittocht uit het urbane leven was voornamelijk het directe gevolg van onveiligheid; ik woon nu
in een dorp zonder rosse sector, iets waar ik nooit gebruik van heb gemaakt. Ik kan het iedereen van
harte aanbevelen.
Toch is ook de stad te beschouwen als een natuurvorm, te vergelijken qua bedrijvigheid en
complexiteit van de infrastructuur met een mierenhoop; hiermee bedoel ik niet dat stedelingen zich
gedragen als mieren. Ik heb respect voor de cultuur van de stad.
In de kunstgeschiedenis waren het de 19e eeuwse romantici die het geïndustrialiseerde leven in
de stad ontvluchtten en overgingen tot het schilderen van ongerepte vergezichten, waar vaak geen
mensen in voorkwamen. Ik denk dat Steiner tegen een dergelijke beweging ageert. Ik ben ook geen
voorstander van escapisme. Afzondering lijkt vaak op escapisme, maar is een bewuste keuze voor een
bepaald sociaal isolement; bijvoorbeeld om conflicten te vermijden of ten behoeve van de veiligheid en
gezondheid.
Een burcht in de middeleeuwen is een voorbeeld van afzondering, die met alle macht werd verdedigd.
Meer affiniteit dan met romantici heb ik met het ideaal van de ‘homo universalis’, de universele mens
als optimaal model voor ontplooiing dat al eeuwen een grote invloed heeft.
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Afbeelding rechts:
Het dolhuis te Amsterdam
dat tot 1791 aan de
Kloveniersburgwal 50 stond.
Uit: Dapper 1663. Kopergravure,
uitgegeven in 1663 te Amsterdam in
Historische Beschrijving der Stadt
Amsterdam (...), Ollefert Dapper.
Hoogte 19 cm; breedte 29,5 cm.

XV. Opdelingen
Het ontstaan van diagnoses als ‘schizofrenie’ en alle andere in de DSM voorkomende psychiatrische
diagnoses is historisch bezien terug te voeren op de menselijke - maar bezien vanuit het
gedachtengoed van de Alliantie Formule in veel gevallen als zeer inhumaan uitpakkende - neiging
om een tweedeling in de samenleving te scheppen tussen zogenaamde gekken en normalen.
En daarbij deze gekken medisch als geestesziek te diagnosticeren.
De opkomst van het dolhuis is hier een duidelijke architectonische manifestatie van. Dat bevond zich
vooral in de steden, in dorpen liepen zogenaamde dorpsgekken los rond tot zeer recent. Een mooi
voorbeeld van een dolhuis dat als organisatie nog steeds bestaat is het Reinier van Arkel ziekenhuis.
Er zijn verschillende voorbeelden te noemen van inhumane opdelingen. Er zijn erbij die zo catastrofaal
zijn uitgepakt, dat het niet gepast is ze in deze context te noemen. Toch kan het zo zijn dat we over een
halve eeuw terugkijken en het aantal verloren mensenlevens door inhumane systemen in de
psychiatrie eveneens rampzalig noemen. De opdeling tussen zieken en normalen is in deze zin een
heel fundamenteel aspect.
Welke opdelingen kunnen we hier wel noemen? De slavernij en het racisme zijn twee duidelijke
voorbeelden. Ook het opdelen van personen in groepen, vaak beschreven als de zogenaamde
‘hokjesgeest’, kan desastreus uitpakken. Een dergelijke hokjesgeest treedt op bij doorgeschoten
bureaucratisering en/of industrialisering. Het is mogelijk om het zonder dergelijke rubriceringen te
stellen, maar dat vergt wel langdurige training.
Ik ben er door deze analyse van overtuigd geraakt dat we uiteindelijk een samenleving en zelfs een
wereld kunnen creëren die het zonder dergelijke opdelingen weet te stellen. Dat is pas op de lange
termijn, maar geeft in elk geval duidelijk richting aan het denken.

48

