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Het is voldoende bekend, dat er, zowel bij gezon
den als bij zieken, een voortdurende wisselwer
king be staat tussen soma en psyche en dat psychi
sche stress-invloeden en maatschappelijke omstan
digheden dikwijls van doorslaggevende betekenis 
zijn voor het ontstaan en het voortbestaan van een 
toestand welke afwijkt van gezond zijn. 
Over de psychosomatische ziektebeelden is vooral 
de laatste jaren veel gesproken en geschreven en 
van verschillende zijden wordt getracht bij de be
oordeling van de zieke mens een synthese te berei
ken tussen de factoren die voor het optreden van 
ziekteverschijnselen van belang zijn of, eerder in 
de levensgeschiedenis van de patient, van belang 
kunnen zijn geweest. Toch blijkt, in het algemeen 
gesproken, de huisarts met deze patienten de mees
te moeilijkheden te hebben. Hij is blijkbaar niet in 
staat een duidelijke relatie te vinden tussen de so
matische afwijkingen en klachten enerzijds en de 
psychische en sociale problematiek anderzijds. 
Dit onvermogen kan een gevolg zijn van onze op
leiding, gedurende welke wij in hoofdzaak natuur
wetenschappelijk hebben leren denken en waar
door wij vooral zijn ingesteld op ziekten en niet, of 
althans in veel gering ere mate, op zieken. Het is ook 

maken, zoveel mogelijk vertellen, maar daarbij mag 
men haar niet storen. 
De intelligentie is ongeveer gemiddeld. 

Voorlopige conclusie: 
Duidelijk neurotische karakterstructuur. Sterke 
stoornissen op sexueel terrein. Duidelijk sadomaso
chistische inslag, die ook in de aanvallen tot uiting 
schijnt te komen. Het is, alsof zij het contact ver
liest, als ze bijvoorbeeld op een feestavond zit. 
Men vraagt zich af of dit komt, doordat ze niet 
voldoende in het middelpunt staat, bijvoorbeeld op 
haar verjaardag. Ze raakt dan als het ware in een 
verstijfde toestand, (equivalent van het vastgebon
den zijn uit haar erotische fantasieen?) en daarna 
treedt de astma-aanval op. Langzamerhand ont
staat behoefte, dat er iets gedaan wordt. 
N a de prik voIgt een soort orgas tisch beleven en 
daarmee vloeit de aanval af. 
Het is weI zeer waarschijnlijk, dat de situatie in 
het ouderlijk gezin een rol heeft gespeeld bij het 
ontstaan van deze ins telling. Speciaal met vader 
was pas contact te krijgen na een scene. Het is niet 
onbegrijpelijk, dat hierdoor sadomasochistische ten-
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mogelijk dat wij, misschien ten dele als gevolg van 
het zojuist genoemde, geen lust hebben ons te ver
diepen in de problemen van onze patienten. Dik
wijls menen wij geen tijd te hebben voor deze pa
tienten. Ik gebruik hier met opzet het woord "me
nen", want het excuus "geen tijd" wordt maar al te 
vaak gebruikt als dekmantel voor meer of minder 
vage, bewuste of onbewuste, gevoelens van onlust 
en het gevoel van iets "niet goed aan te durven". 
Hierbij komt de angst dat men beginnende somati
sche afwijkingen over het hoofd zal zien en dat men 
de verantwoording niet aIleen durft te dragen. Het 
lijkt dan veiliger de patient naar een specialist te 
zenden of naar verscheidene specialisten, waardoor 
uiteindelijk niemand meer verantwoordelijk kan 
worden gesteld voor de toestand van de patient 
(the collusion of anonymity 1). 
Door het onvermogen om bij de beoordeling van 
de zieke mens de verschillende gegevens op de 
juiste wijze te integreren kunnen wij vele - te ve
Ie! - patienten niet helpen. Het zijn de patienten 
die, door steeds maar weer terug te komen op onze 
spreekuren, door altijd - om het veel gehanteer
de, sterk affectief getinte woord te gebruiken - te 
zeuren, ons een hoop extra en vooral nutteloos werk 

densen gefixeerd raakten. Merkwaardig is het eer
ste ontstaan van de astma-aanval na een scene, 
waarin de zelfstandigheid van patiente, in dit ge
val het feit of ze gediplomeerd zwemster zou zijn, 
in het gedrang kwam. Men vraagt zich af, of de 
invloed van de kou op de ademhaling, zoals die 
vaak bij het zwemmen gezien wordt, hier het punt 
geweest kan zijn, dat aanleiding gaf tot uiting van 
het psychisch conflict in een stoornis van het adem
halingsmechanisme. 

Bij de verdere behandeling zal het zaak zijn aan
dacht te geven aan de sadomasochistische tendens. 
Waarschijnlijk zal deze binnenkort ook weI tot 
uiting komen in de houding ten opzichte van de 
medicus. Het is dus zaak om niet op eventueel tar
ten van patiente in te gaan. Toch is het zaak, vol
doende aandacht aan haar te geven. De behande
ling is voorlopig een aangelegenheid voor de psy
chiater. Zo mogelijk moet er steun worden gegeven 
bij het regelen van de sociale situatie, i.c. wat be
treft het krijgen van een eigen huis. Een belangrij
ke vraag is ook, of er voldoende fundering is voor 
het huwelijk. 



bezorgen; het zijn echter ook patienten, die wij 
door ons onvoldoende diagnostisch kunnen en me
de daardoor inadequaat behandelen veel onnodig 
lijden bezorgen. Dit laatste moet ons, als "genees"
heren toch weI een gevoel van onvoldaanheid ge
yen, een gevoel waarmee wij in onze praktijk bijna 
dagelijks te kampen hebben. Stellig is dit gevoel 
van tekort schieten in hoofdzaak de red en geweest 
voor de aanwezigen op de eerste bijeenkomst van 
het centrum Groningen om allen toe te treden tot 
de psychosomatische studiegroep. 
Deze studiegroep, later nog aangevuld met een 
drietal belangstellenden, begon zijn werkzaamheid 
met twaalf leden, onder leiding van collega Blij
ham, psychiater te Groningen, verbonden aan de 
psychiatrische kliniek en consulterend psychiater 
voor de psychosomatische patienten van de andere 
klinieken van het Academisch Ziekenhuis. Collega 
Blijham was tot ons groot genoegen dadelijk bereid 
als docent en discussieleider op te treden; wij acht
ten het van betekenis, dat hij ook enige jaren huis
arts ten plattelande is geweest, waardoor hij de 
problemen van de algemene praktijk kan beoor
delen. In overleg met de docent werd een schema 
opgesteld volgens hetwelk zes avonden van ander
half uur werden gewijd aan theoretische beschou
wingen. Zeer in het kort wil ik de behandelde stof 
de revue laten passeren. 

Men begon met een bespreking van het begrip in
tegrale geneeskunde, zoals dit onder meer door 
Querid02 is beschreven. Met behulp van de biogra
fische anamnese kan naast kennisneming van de so
matische voorgeschiedenis een indruk worden ver
kregen in de psychologische en sociale verhoudin
gen, die voor de toestand en voor het gedrag van 
de patient van betekenis kunnen zijn geweest. 
Op grond van mogelijke relaties tusen deze ver
schillende aspecten van de anamnese en de huidige 
klachten en afwijkingen komt men tot het stell en 
van een diagnostisch syndroom, waarvoor dan pa
thogenetisch en etiologisch veelal een constellatie 
van factoren aanwezig blijkt te zijn (het multi con
ditionele of multicausale denken). Op deze wijze 
kan men trachten de vraag te beantwoorden: 
"Waarom heeft deze mens deze ziekte no?" Voor 
de therapie vloeit hieruit voort, dat deze niet is ge
richt op het zieke orgaan of orgaansysteem, maar 
op de mens als een somatopsychische eenheid ge
zien in het raam van de voor hem van betekenis 
zijnde maatschappelijke verhoudingen. 

Aan de hand van het door Freud opgestelde sche
ma van Es, Ich, Dber-Ich en buitenwereld werd ver
volgens een overzicht gegeven van de dieptepsycho
logie en de betekenis hiervan voor de neuroseleer. 
Bij neurotici is het Dber-Ich bijzonder sterk ontwik
keld, waardoor veel meer dan bij de psychisch ge
zonde mens de uit het Es komende impulsen en stre
vingen als uitingen van driftmatige energie (libido) 
worden afgeweerd en verdrongen in het Es. Deze 
verdrongen impulsen trachten echter steeds weer te 
ontsnappen maar worden of weI steeds opnieuw te-

ruggestuwd door de extra sterk ontwikkelde afweer
mechanismen (verdringing, projectie en nog een 
aantal andere) of weI zij komen tot uiting in een 
voor het Dber-Ich onherkenbare vorm, als neuro
tische symptomen. Aan een neurotisch symptoom 
kan men dus steeds twee eigenschappen herken
nen, namelijk een streving naar bevrediging en een 
afweermechanisme. Bij de behandeling moet de pa
tient dan ook leren beseffen, dat hij iets afweert, 
wat hij afweert en hoe hij dit afweert. 
Bij de psychosomatische ziektebeelden komt de te
ruggestuwde energie niet of niet aIleen tot uiting' 
in psychische, maar geheel of voornamelijk in so
matische verschijnselen. De schakel tussen deze 
beide moet men zich denken in de hersenstam, in 
het centrale vegetatief zenuwstelsel (het tempero
diencefale systeem). Men zou kunnen zeggen, dat 
het individu zich psychisch tracht te handhaven 
ten koste van een somatische stoornis. Dit is voor 
de behandeling van belang. Men meent namelijk 
nogal eens te zien, dat door het operatief verwij
deren van het getroffen orgaan (de schildklier bij 
hyperthyreose, de maag bij een ulcus ventriculi) de 
patient wordt beroofd van zijn reactiemechanisme, 
waardoor hij na de opera tie niet meer psychisch 
aangepast blijkt te zijn. Door dergelijke patienten 
eerst integraal te behandelen zullen mogelijk vele 
operatieve ingrepen overbodig blijken. 
Tenslotte werd een avond gewijd aan verschillen
de vormen van therapie. Voor de behandeling van 
psychosomatosen zijn vooral de autosuggestieve 
methoden goed bruikbaar. 

Na deze verrijking van onze theoretische kennis, 
welke nog kon worden aangevuld door bestudering 
van de daartoe aangegeven literatuur betreffende 
de besproken onderwerpen, werd in de volgende 
bijeenkomsten door een van ons, huisartsen, de 
ziektegeschiedenis van een eigen patient voorge
dragen, waarna de groep gelegenheid kreeg, deze 
te bespreken. De arts die de voordracht houdt, 
zoekt hiervoor natuurlijk een patient uit, waarbij 
problem en als hierboven geschetst, naar voren kwa
men. Tot nu toe hebben wij tweemaal op deze wij
ze een ziektegeschiedenis behandeld; het ligt in de 
bedoeling hiermee voort te gaan met een frequen
tie van eens per drie of vier weken. Voorlopig zal 
aIleen aandacht worden geschonken aan de dia
gnostische werkwijze, te zijner tijd zal ook de the
rapie aan de orde komen. 
Ik heb de indruk, dat aIle leden van de studiegroep 
met grote voldoening aan de bijeenkomsten hebben 
deelgenomen. Bijna steeds was op deze avonden 
ieder aanwezig; dit mag mijns inziens ook worden 
verlangd: een studiegroep kan aIleen dan bestaan, 
als hij wordt gedragen door het enthousiasme van 
aIle leden en als zij allen constructieve bijdragen 
leveren en deelnemen aan de discussies. 
Het aantal patienten dat onze hulp inroept voor 
meer of minder vage neurotische stoornissen is de 
laatste jaren sterk toegenomen. Velen vragen zich 
af, of hier nog weI mag worden gesproken van 
een opeenhoping van individuele gevallen, en of 
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de toenemende frequentie van deze vaak buiten 
de grens van het medisch zieke vallende stoornis
sen niet veeleer moet worden beschouwd als een 
maatschappelijk verschijnsel. 3 Bovendien wordt 
het optreden van somatische ziekteverschijnselen 
als gevolg van psychische en sociale stress-situaties 
ten zeerste in de hand gewerkt doordat, zoals 
Querido 4 het eens uitdrukte, door de huidige 
maatschappelijke ontwikkeling de poorten van de 
maatschappelijke hulp onmiddellijk en wijd open
gaan voor lichamelijke aandoeningen. 
Dat in het samenspel van psychologen, sociologen, 
psychiaters en maatschappelijke werkers bij het on
derzoek naar de factoren, die de geestelijke en li
chamelijke volksgezondheid bepalen, de huisarts 
niet mag ontbreken, staat voor mij vast. Daar de 
behandeling van psychosomatici uitermate moei
lijk en de kans op genezing niet groot is, is de 
preventie hier van buitengewoon groot belang. 
Vrijwel aIle neurosen en psychosomatosen ontstaan 
slechts schijnbaar door een actueele oorzaak. Deze 
actuele gebeurtenis moet immers worden be
schouwd als de "auslosende" factor, waarvan het 
effect aIleen te begrijpen is als men kennis heeft 
van de neurotische structuur van de patient, een 
structuur, die dikwijls reeds is ontstaan in zijn 
jeugd. Wie anders dan de huisarts is de aangewe
zen persoon om lei ding te geven aan de behande
ling en de preventie? Hij toch is bij uitstek de per
soon die op de hoogte kan en moet zijn van de 
psychische en sociale problemen en omstandighe
den die zich voordoen in de primaire sociale ge
meenschap: het gezin. 
Wil de huisarts nu deze taak kunnen vervullen, dan 
zal hij veelal moeten worden nageschoold. Hij zal 
een nascholing moeten ontvangen, waardoor niet 
aIleen de hem ontbrekende kennis wordt aange
vuld, maar waardoor ook zijn houding tegenover de 
patient verandert. Het werk zal daardoor niet ge
makkelijker worden, weI gecompliceerder, maar het 
belooft interessanter te worden en meer voldoening 
te geven. Men leert weer luisteren en men neemt 
hiervoor de tijd. Men gaat dieper in op vragen die 
de gehele persoon betreffen en men krijgt belang
stelling voor de patient als mens. 
Ik wil deze mededeling besluiten met de door onze 
Engelse collega-huisarts John Hunt 5 onlangs aan
gehaalde woordspeling van Francis Peabody "The 
secret of the care of the patient is in caring for 
the patient". 

* Inleiding, gehouden op het Ledencongres 1957 van het 
N.H.G. 
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Het eerstvolgende Congres van het Nederlands 

Huisartsen Genootschap zal worden gehouden op 

zaterdag 29 nov. 1958, in "Esplanade" te Utrecht. 

Boerhaave= C u rsussen 

Vrijdag en zaterdag, 28 en 29 maart nam een vijfentachtig
tal huisartsen dee! aan een cursus voor voortgezet onderwijs 
in Leiden. Het betrof een zogenaamde didactische curs us, 
waarbij vijf voordrachten uit de obstetrische kliniek werden 
gehouden, benevens een zevental voordrachten op psychia
trisch en neurologisch gebied. Het is niet mijn taak om een 
verslag te geven van de verschillende voordrachten, maar 
meer over deze cursus in zijn geheel. Wanneer men weet, 
dat de organisator van deze cursus in dit tijdschrift de vo
rige maand getuigde, dat een goede organisatie een eerste eis 
is voor een geslaagde cursus, dan begrijpt men, dat hier aan 
deze voorwaarde in elk opzicht was voldaan. 
De voordrachten waren voor een dee! van praktische aard, 
waarbij van een "refresher course" kon worden gesproken. 
Daarnaast bood een aantal zeer leerzame lezingen nieuwe 
inzichten, die mogelijk sommige deelnemers kunnen stimule
ren tot verdere studie en onderzoek. 
Meer nog dan bij de colleges speelt bij een derge!ijke cursus 
de eloquentie een zeer belangrijke rol. Dit feit wordt over 
het algemeen, zowel door sprekers als organisatoren, veel te 
vee! over het hoofd gezien. Ook deze, overigens zo voortref
felijke curs us, leed een enkele maal onder het gebrek aan 
we!sprekendheid. Sommige begenadigde sprekers op deze 
cursus accentueerden dit verschijnsel. 

De deelnemers waren zeer actief, vooral ook in de discussies, 
die vee!al levendig waren en waarvoor ruim ge!egenheid 
werd geboden, onder anderen tijdens de lunch. De verschil
lende pauzes tijdens koffie-, lunch- en theetijd waren bijzon
der geslaagd, niet aileen door het kleine wandelingetje van 
de collegezaal naar het administratiegebouw, maar tevens 
door de mogelijkheid, welke zij boden, tot het steeds op
nieuw leggen van contacten. Het tijdschema werd vrijwel 
zonder uitzondering aangehouden, terwijl men nimmer het 
gevoe! had te worden gehaast. 
Vrijdagnamiddag ontving het bestuur van de "Commissie 
Boerhaavecursussen VOor voortgezet medisch onderwijs" de 
deelnemers, waarbij onder het genot van allersmakelijkste 
vloeibare en vaste versnaperingen. aangeboden door een 
schare charmante gastvrouwen, de discussies werden voortge
zet, uiteraard niet aileen met betrekking tot de nascholing 
A. Een koud buffet vormde een zeer welkom en geslaagd be
sluit van deze vorste!ijke ontvangst. 
Echter, nog was het programma niet ten einde, want terwijl 
men tevreden bij after dinner een kopje koffie digesteerde, 
ontdekte men plotseling, in een filmzaal te zijn gezeten, waar 
door Ciba een tweetal films werd vertoond. Uw verslagge
ver was het meest ge'imponeerd door die over de kunstmatige 
nier volgens Alwall. Tenslotte werd een band gedraaid van 
een klankbeeld, dat diezelfde avond ook door de radio werd 
uitgezonden en waarin een hartoperatie, uitgevoerd door het 
Leidse team, het onderwerp was. Voor de directie van het 
ziekenhuis was het uiteraard bijzonder waardevol te verne
men, hoe medici over deze wijze van voorlichting oordee!den. 
De reacties in deze groep waren zeer gemengd met neiging 
tot het afwijzende. 
De vele deelnemers, afkomstig uit aJle de!en van het land 
en slechts voor een dee! alumni van de Leidse universiteit, 
zijn het bestuur, de docenten en niet in het minst collega 
]ongsma, de organisator, grote dank en erkentelijkheid ver
schuldigd. H. 


