
rus n!ikte tot vier vingerrs onder de ribhenboog; lIet 
voorliggend hoofd was goed ingedaald; de rug lag 
rechts. Af en toe waren er geringe weeen. Bij in
wendig onderzoek bleek er 1/2 em ontsluiting te he
staan, staande vliezen en staande portio. Bij ui't
wendig onderzoek van de buik werden geen defense 
musculaire, geen weerstanden en geen drukpijnlijk
hei'd gevonden. De 'defaecatie was normaal. Hell: ge
heel liet een afwachtende houding toe. 
Daags na mijn eerste bezoek werd ik met spooo 
ontboden omdat de pijnen links erger werden. Het 
herhaafde onderzoek leverde dezelfde resultaten op 
als de vodge dag. Ik meende toen een consult van 
een gynaecolo'Og te moeten adviseren omdat het ge
heel me niet aanstond. De gynaecoloog yond het
zelfde; reden waarom hij een afwachtende houding 
volkomen verantwoo1rd ach:tte. 
Ret consult had des middags ongeveer vier uur 

plaats. Tegen de avond werden de pijnen heviger 
en began de goede algemene toesland van patiente 
te veranderen, zodat spoedopname volgde. De door 
de gynaecoloog in consult geroepen chirurg advi
seerde laparotomie, omdat hij meende, dat er sprake 
was van een strangulatie van het sigmoid. Zodra de 
buikhollte werd geopend zagen wij tot onze niet ge
ringe vetbazing een getorldeerd linker ovarium met 
beginnende necrose. Ret ovarium werd geextirpeer'd 
en het kind per sectio caesarea geborren. Ret post
operatieve veTloop was onlgestoocd, zodat patiente 
na veertien da:gen in goede gezondheiid en in gezel
sChap van een 'zoontje van zeven pOind, het zieken
huis kon verlaten. 
De literatuur, welke ik hierover nasloeg, vermeldt 
nergens iets over deze blijkbaar zeer zeldzame com
plicatie tijdens de gravid'iteit. Over de aetiologie 
kan men sledhts fantaseren. 

Training in psychologische problemen in een kliniek voor inwendige ziekten * 

DOOR PROF. DR A. JORES** 

Psychdlog~che geneeskunde is niet een nieuw spe
cialisme dat ziCh langzamerhand heeft ontwikkeld 
zoals bijvombeetd de cardiologie, die haar ontwik
keling te danken heeft aan de vooruitgangen in de 
hartchirurgie en in de diagnostisChe methoden. Het 
is een fundamentele herorientatie van het medisooe 
denken. Op de voorgrond staat de erkenning van 
het feit, dat gezondheid en zielkte bij de mens in be
slissende mate worden bepaa~d door psychologische 
factoren. 

Ret is zekeronjuist deze zienswijze zo te interpre
teren, 'dat psychologische factoren aIleen voorr de 
neurosen van belang zijn en dal 'de ziekten kunnen 
wor'den ingedeeld in een psychogene en in een so
matogene groep. Als men iuderdaad overtuigd is 
van de vaak geciteerde eenheid van lichaam en 
geest, 'dan is het duidelijk dat de psydhologische en 
de somatisme geneeskundetwee naast elkaar staan
de zienswijzen van gelijkwaardige beteikenis zijn. 

Medici, die de g,eneeskunde uitsluiten'd als natuur· 
wetenschap opvatten, kunnen dirt dualisme moeilijk 
inzien, aangezien de psychologische denk- en werk
wijze fundamenteel versdhilt van de natuurweten
schappelijke. De gehele, omvangrijke me'dische we~ 
tensdhap, zoals die thans aan ons hekend is en alge
mene bewondering afdwingt, is voortgekomen liit 
de kennis en de toepassing van method'ieken, ont
leend aan de natuurwetenschappen. Aangezien de 

* Voordracht voor de Boerhaave-cursus voor huisartsen 
over medische psychologie, 7-9 apriJ 1960, 

** Uit de tweede afdeling voor inwendige ziekten van d<l 
'Jlliversiteit van Hamburg; directeur: Prof. Dr A. Jores. 

psychdi<)gie de wetenschap is, die zich met de on
tast'bare geest he~ghoudt, kunnen deze principes 
hier niet worden toelgepast. Exacte methbden zoals 
wegen en meten zijn niet mogelijk; de experimen
tele methode is niet of sleChts zeer beperkt bruik
baar, waardoor het bijzonder moeilijk wordt de 
juistheid van psyChologische gegevens aan te tonen. 
Er zijn derlhalve twee hobfdoorza:ken te onderschei
den voor de afwijzende houding" die vele arts en 
- en in het bijzonder de natuurwetenschappelijk 
ingestelde medici - aannemen tegen het binnen
dringen van psydhologische theorieen in de genees
kuude. In de eerste plaats wordt de vraag gesteld 
waarom het eigenlijk no dig is psyc!llologische prin
cipes te gaan invoe'ren, als de tot nu toe gebruikte 
met'hoden van onderzoek reeds zo bijzonder succes
rijk zijn gebleken en voor 'de toekomst zeker even 
vruchtbare resultaten beloven. Ten tweede wordt er 
beweerd, dat de psydhologje geen exacte weten
sChap is; dat het een systeem is, gebaseerd op 
postulaten, waarvan de geldigheid niet kan worden 
aangetotmd, en er wordt gevreesd dat het invoeren 
van psydhologisdhe meithoden aanleiding zal worden 
tot een warwinkel van speculaties - hetgeen de 
natuurwetenschappen nu juist 'trachten te vetmijden 
en op te 'helderen. 

Delze bezwaren moeten zorgvu:ldig worden onder
zodht, en oak !de vraag of he'!: werkelijk nodig is over 
te gaan tot een nieuwe en g€fueel andere manier van 
benadering en onderzoek, terwijl de t'oIt nu toe ge~ 
bruikte methoden zulke indrukwerkkende resultaten 
hebben opgeleverd. 

(1961) huisarts en wetenschap 4, 16 



Indien wij het huidige geneeskundige stelsel aan 
een kritisch on'derzoek onderwerpen, dan blijkt er 
een aantal grote en opmerkelijke lacunes te bestaan. 
Het belangrijkste zijn weI de hiaten in onze kennis 
van de aeltiologie van 'de ziekten. Het wetenschap
pelijke speurwerk heeft ons een 'hele reeks externe 
pathogene factmen ondmld. Zo mag men weI stel
len 'dat waarschijnlijk alIe bacterien, die patholo
gische 'taestanden kunnen veroorzaken, bekend, on
der de microscaop gezien en beschreven zijn. Even
zo zijn de submicroscopisdhe virussoorten, die de 
gezondheid van de mens bedreigen, uitvoerig be
studeerd. Hetzelfde kan grotendeels worden gezegd 
van de parasieten; de wijze van besmetting, voort
planting en eventuele wisseling van gast!heer zijn al
lemaal bestudeerd en tot in details beschmven. Ook 
weten wij, dat ondervoeding een causale factor kan 
zijn vdor ziektetoestanden bij de mens - miss chien 
door aVitaminose - en zijn wij dp de hoogte van de 
risico's, welke de geizondherd loopt bij de arbeid 
do'or het contact met sdhadelijke stoffen of door on
gunstige arbeidsomstandigheden. Dit zijn aIle pa
thologische factoren, die in de tastbare werkelijk
'heid bestaan en dientengevolge met wetenschappe
lijke onderzoeklnethorden kunnen worden aange
toonH. Ais gevolg hiervan zijn deze ziekten, veroor
zaakt 'door externe tastbare agentia, in de gehele 
beschaafde wereld aanzienlijk afgenomen. 

Bij 'bet doorkijken van ons kaartenregister met dia
gnosen blijkt edhter, dat dezeziekten sledhts een 
ondergeschikte rol spelen. Het is veelbetekenend 
dat vele grate ziekenhuizen hun afdeling voor in
fectieziekten helbben ingekrompen. Parasitaire aan
doeningen bestaan in 'het westen bijna niet meer, 
terwijl de patholoigisdhe toestanden, veroorzaakt 
door biootstelling aan schadelijke stoffen of door 
ondervorelding, gemakkelijk zijn te voorkomen zodra 
ze als 'zodanig zijn 'herkend. De zieI<ten, welke de 
arts 'heden het meest tegenI<omt,zijn de aandoenin
gen met een duistere aeltiologie. Dit feit is des te 
opmerkelijker als men rekening houdt met de enor
me hoeveel'heid medisch researdhwerk, dat reeds 
tien'tallen jaren in aIle westerse landen wordt ver
ridht. 

Merkwaardigerwijze wordt aan dit hiaat in onze 
huidige medisdhe wetensclh:ap nauwelijks aandacht 
gesdhonken, daar maar al te vaak de pathogenese 
wordt verward met de aetiologie. De pathogenese 
omvat de processen, die rechtstfeeks verantwaor
delijkzijn VOor 'het ontstaan van deziekteverschijn
selen. Zo werd bijvorarbeeld de afwijking in de stof
wisseling, die aan ded'iabetes ten grorndslag ligt, 
zeer uitvoerig bestudeerd en rechtstreeks toege
sdhreven aan een ina:dequate produktie van insu
line. De 'hiermede samenhangende vra:a:g, waarom 
het pancreas van e'en bepaald indiVidu op een be~ 
paa:tde leeftijd te kort schiet in de produktie van 
een fyslologisdhe 'hoeveelheid insuline, blijft edhter 
orrbeantw'oord. De aandacht werd Van dit probleem 
afgeleid door 'het begrip natuurlijke diathese voar 

diabetes in te voeren. Zonder aan deze predispo
nerende factor afbreuk te willen doen, is het duide~ 
lijk dat een diathese aIleen een aanleg tot een ziek
te is en hiermede nog niet wordt verklaard, waarom 
een bepaalde persoon op een bepaalde leeftijd en 
op een bepaalde dag suiker in de urine gaat uit
scheiden. 

Drt grote tekort aan furrdamentele kennis van aetio
logische factoren komt in 'het bijzonder aan de dag 
bij 'het insteUen van de therapie. Deze is hetzij af
gestemd op de pathogenese en bestaat dan bij de 
diabetes uit de toediening van insuline, of, als de 
pathogenese duister is, wordt er een zuiver sympto
matisdhe therapie toegepast, zoaIs bijvoorbeeld bij 
het ulcus pepticum. In geen van 'beide gevallen 
leidt de therapie tot een werkelijk hers tel van de 
gezondhei'd. Zo is er dus een niet ona:anzienlijk aan
tal patienten, dat wij weliswaar met onze maatrege
len tijdelijk kunnen heJ.pen, maar niet definitief kun
nen genezen. Het aantal van dergelijke chronische 
patienten is vrij grOlot; onidanks. alief vooruitgan,g 
in de medische therapie kan niet worden gezegd 
dat - afgezien van een langere levensduur - 'de 
mensheid in het algemeen gezonder is geworden. 
Lijders aan maagzweren, astma, hypertensie, adi
positas en chronisdhe obstipatie zijn in feite onge
neeslijk. 

De medici, verbonden a:an de staven van zieken
huizen - en speciaa:l de arts en van universiteits
klini~ken en researchcentra - realiseren ziclh dit 
feit na:uwelijks door de bijzondere omstandigheden 
waaronHer zij werken. De medicus is daar in de 
eerste plaats ingesteld op de cfiagnostiek en als de 
diagnostische mog~lijkhedenzijn uitgeput vennin
dert zijn beiangstelling volor de patient en wordt 
deze ontslagen met een lang en gedetailleerd ver
slag voorzijn b~handelende arts. Dit rapport stelt 
de 'huisarts in kennis van aIle verrichte diagnostische 
onderzoekingen. De 'huisarts zal wellidht opmerken, 
dat de gevonden afwijkingen maar weinig, van het 
normale verschi:llen en vindt dan misschien w teg,en 
het einde van het verslag een paar regels me!t goed 
bedoelde fherapeutisdhe sug,gesties, die vaak niet 
goed zijn te rea:1iseren en waarop lhij zelf oak al was 
gekomen. De arts, die het verslag 'heeft opgesteld, 
is zeer tevreden OlVer de zmg, moeite en kundigheid 
waarmede hij zich van zijn 'taak 'heeft gekweten en 
daarvan tot in details in 'het verslag melding heeft 
gemaak't; hij is zelfs weI wat trots op de mo:gelijk
heden, welke de moideme medisdhe wetenschap 
biedt. Het feit, dat 'de medische wetenschap, on
danks al haar kundige bemoeiingen, de patient geen 
uitzicht biedt op een blijven:de genezing, vonnt een 
aspect, waannede hij zidh niet al te lang bezig 
houldt. 

Deze hiaten in onze medische wetenschap worden 
nog treffenHer als wij ons rekenschap geven van de 
grote sdhaal, waarop in aIle landen van de westerse 
wereld wetensclhappelijke activiteiten worden ont-
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plooi'd. Wij moeten ons dan ook oprecht afvragen of 
het al dan niet mogelijk zal zijn deze hiaten te over
bruggen door steeds en uitsluitend gebruik te ma
ken van de onderzoekmethoden van de natuurwe
tensdhappen, als er tot nu toe nog geen enkel feit 
is ontdekt, dat een belofte op verbetering van deze 
situatie inhoudt. 
Ligt het niet binnen de grenzen van het mogelijke, 
dat de factoren, die de oorzaak zijn van de grote 
groep aandoeningen, waarmede de arts dagelijks te 
doen mjgt en die ons nog steeds ontglippen, niet 
behoren tot het gebied van de tastbare realiteit -
die tot het domein van de natuurwetenschappen 
moeten worden gerekend - maar tot de ontastbare 
realiteit van de geestelijke-psychologische sferen? 
Ais dit het geval moeht blijken te zijn, dan is het 
onlogisdh en zinloos verder te werken langs de con
ventionele wetenschappelijke wegen, daar vrucht
bare resultaten toch alleen te verwachten zijn van 
een methode, die behoort tot het gebied waarbin
nen een bepaald fenomeen zich afspeelt. 
Uitgaande van deze stelling zal het onderzoek van 
de causale factoren, die met natuurwetenschappe
lijke methoden niet konden worden opgespoord, 
met behulp van psychologische methO'den veelbe-
lovend kunnen blijken. V oor vele medici zou een 
dergelijke eventualiteit onaangenaam kunnen zijn 
wegens het aantonen van de grenzen en het falen 
van de traditionele wetenschappelijke methoden; 
niet omdat deze methoden op zichzelf fout zijn, 
maar omdat de mens een meer complex wezen is 
dan alleen maar een object voor de stoffelijke on
derzoekmethoden van de natuurwetenschappen. 
Het eerder vermelde tweede bezwaar tegen het aan
vaarden van de psychologisdhe geneeskunde bestaat 
uit het argument, dat de psyehologie gebruik maakt 
van onwetenschappelijke methO'den en dat psycho
logjsche verklaringen sledhts vermoedens zijn en 
niet kunnen worden bewezen. Dit bezwaar moeten 
wij als zodanig aanvaarden, daar ontegenzeggelijk 
de onderwerpen van psychologische onderzoekin
gen niet stoffelijk van aard zijn en niet kunnen wor
den gewogen, gemeten O'f gefotografeerd. De ste,l
lingen en hypothesen van de psydhologische ge
neeskunde zijn nauwelijks geschikt om langs expe
rimentele weg te worden bevestigd. Psychologisdhe 
methoden van onderzoek, die geschikt zijn voor een 
statistische bewerking, kunnen een zekere, zij het 
vaak heperkte, bewijskracht bezitten. De waarde 
van de bevindingen wordt in de psychologische ge
neeskunde in de eerste plaats bepaald door de erva
ring, maar in de natuurwetensdhappen wordt aan 
deze factm geen waarde gehecht omdat dit tot een 
suhjectieve heoordeling leidt, terwijl gestreefd 
wordt naar objectiviteit. 

De ervaring kan edhter niet zo lichtvaardig en zo 
ra:dicaal worden genegeerd, daar deze juist in de ge~ 
neeskunde een noodzakelijke en onvervangbare rol 
vervult. Zonder meer moet worden toegegeven, dat 
ervaring een subjectieve aangelegenheid is en der
halve steeds moet worden gecontroleerd en verge-

leken met de ervaring van anderen; de overtuigin:g" 
die van de ervaring uitgaat, is echter veel groter dan 
de overredingskracht van een mathematisch hewijs. 
J uist in verb and met het feit dat psychologische 
gegevens niet te bewijzen zijn in de wiskundige zin 
van het woord, maar het produkt zijn van onder
vindingen, moet bij het voorbereidend onderwijs op 
dit gebied gebruik worden gemaakt van andere 
methoden dan de thans bij de wetenschappelijke 
opleiding in de geneeskunde toegepaste methoden. 
Om deze redenen hebhen de literatuurstudie en de 
theoretische vorming door het bijwonen van colleges 
slechts een ondergeschikte hetekenis. 
Indien hijvoDrbeeld een arts, die op de gebruikelijke 
wijze in de wetenschappelijke methodiek is ge
schoold, een lezing bijwoont en daar wellidht te 
horen krijgt dat een aan chronische obstipatie lij
dende patient een persoonlijkheid is met een alge-
mene neiging tot traagheid, die niet aIleen in zijn 
peristaltiek to't uiting komt, dat delZe persoon een 
angstvallig nauwgezette, uiterst zorgvuldige, zuinige 
en in sommige gevallen zelfs vrekkige aard heeft, 
dan zal hij waarsdhijnlijk de zaal sceptisch gestemd 
verlaten en de juisthefd van deze conclusies ont
kennen. Indien deze arts echter zelf vier of vijf lij
ders aan ehronisdhe obstipatie uitvoeriger dan ge
woonlijk had bestudeerd en deze karaktertrekken 
zelf zou hebben opgemerkt, dan zou de geschiede
nis van de dramatische hekering van de ongelovige 
Saul van Tarsus tot Saul de apostel zich hebben 
herbaald. 
Hierin ligt de grootste moeilijkheid bij het schep
pen van mogelijkheden voor training in psychologi
gische vraagstukken. De technieken van de psycho
logische geneeskunde kunnen niet dOlOr instructie 
worden geleerd, maar men moet 'zich die door on
dervindingen eigen maken. Artsen die te vooringe
nomen zijn om deze ondervindingen te willen ver
garen, zuIlen zeker sceptisch en afwijzend blijven 
staan tegenover de psychologische geneeskunde. 

Na de vo!orafgaande, nODdzakelijkerwijze enigszins 
thooretische, uiteenzetting, wi! ik gaame enige per
soonlijke ervaringen over mijn werk vertellen. 
Mijn ervaringen gaan terug tot 1948. In dat jaar 
werd ik mij hewust van de tekortkomingen van de 
therapie bij de vele gevallen van verstoord auto
noom evenwicht, maagzweren en asthma bronchia
Ie, zodat ik voor het eerst mijn toevlucht nam tot 
psychologische therapeutische maatregelen. Ik had 
destijds een collega, die mijn plannen enthousiast 
begroette en wij boekten tezamen bij deze patien
ten aanvankelijk goede resultaten door toepassing 
van wat in Duitsland "kleine psydho-therapie" 
wordt genoemd, nameHjk "autogene training", ge
sprekken met de patienten over hun actuele proble
men, en hypnose. De rest van de medische staf van 
de kliniek beschouwde deze vemieuwing met on
verholen scepticisme, dat al spoedig overging in een 
regelrechte tegenwerking. 
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Terwijl de Oonmlddellijke resultaten van de therapie 
verbazend gOoed waren, bleek na een paar jaar nOog 
maar weinig van het effect te bespeuren te zijn. Op 
grOond vandeze ervaring werden er in de kliniek ge
scfuOoolde psychOotherapeuten aangesteld. Hun taak 
bestOond uit net geven van adViezen aan de artsen 
vande verschilleride zalen en zoo nodig uit het ver
ricfuten van speciale psychotherapeutische behande
lingen. In het begin stelde deze werkwijze teleur. 
V OOor de Z'aalartsen was het vervetend Oip hun rOinde 
patienten te be'zOoeken, die Dnder behandeling van 
een psychOotherapeut waren - een vorm van. be
handeling, waarmeide de zaalarts niet erg Oopr de 
hOOogte was en die hij in stilte afkeurde. Behalve 
deze stOorende factDr was het VOoo:r de patienten Oook 
niet prettig te bemerken, dat andere patienten in
jecties en table'tten kregen en met veel eenvOoudige
re en pre'ttigere maatregelen herstelden dan zij. 

Ook net verplegenH persDneel tODnde oorst de nei
ging niet in de psydllDtherapeutische belhandelings
wijze te gelDven en bracht de'ze gevDelens op de 
patienten Olver. OOok OontstDnden er mDeilijkheden 
rdild de psychOot'herapeuten; dit 'zijn afgestudeerde 
medici, die direct na het verkrijgen van. de arts en
bevOoegd!heid een cursus in rde psychothera'pie helb
ben gevolgd bij een van de erkenHe Duitse psycho
therapeutische instituten. Zij hadden het cDntact 
met de sOomatiscfue geneeskunde en in het bijzDnder 
met de interne geneeskunde zddDerider wat verlOoren. 
Bovendien was h:un ervaring aan de psycfuothera
peutische instituten beperkt gebleven tOot ambulante 
patienten; zij hadden geen klinische ervaring Olver 
ernstig zieke of stervende patienten. Zij waren daar
om niet erg 'bbo'g aangeschreven bij hun cOillega's, 
die, in aansluiting op de gebruikelijke oprleiding ook 
ervaring in bet ziekerillmis nadden Oipgedaan. Als de 
psychotherapeuten hun tedhnieken wilden demon
streren, werden zij koel en sceptisdh Dntvangen. 
Al deze factoren tezamen leidden ertDe, da:tde psy
chotherapeuten al spoedig aIleen kwamen te staan 
en daardoor onVermijdelijk slecfute resultaten boek
ten met hun therapie. Deze Dndervinldingen leer
den mij, dat het voor het geven van psycfuothera
peutische beihandeling in een ziekenhuis een spe>
ciale afdeling noddzakelijk is, die verzorgd wordt 
door daartoe geschikt personeel, dat eerst eenzeke~ 
re opleiding in de psychoJogjsche methoden heeft 
gekregen en zo daadwerkelijk kan medewerken aan 
de'ze speciale manier van be'handelen. 
Op dat ogenblik - het was ongeveer 1950 - ver
liet ik de kliniek met de psychotherapeutische afde~ 
ling en maakte ik gebruik van de aangebDden gel~ 
gerfueid om in het Blankensee-district van Hamburg 
ren ziekenhuis teopenen met ongeveer vijftig bed
den, uitsluitend voor psydh'oItherapie. Dit zieken'huis 
bleef zes jaar bestaan en in deze kalme periode werd 
rnijn persoonlijke kennis en ervarin.g sterk verrijkt. 
Toen moest het, om redenen, die met dit onderwerp 
niets te maken hebhen, worden opgeheven. Ik was 
toen geriOddzaakt wederom een poiginig te doen de 
psychDlo~cfue geneeskurrde te integreren met de 

gebruikelijke medische behandeling. Deze keer had 
mijn streven veel meer succes. De psychOtherapeu
tische specialisten, die op dat mOoment aan de klini
sehe staf waren verbOinden, hadden eerst een cursus 
in deinwendige geneeskunde gevolgd en waren 
enige tijd op de gebruikelijke wijze als assistent in 
de kliniek werkzaam geweest. Met deze vOOoroplei
ding verkeerden de psych:otherapeuten in een veel 
betere positie dan hun voorgangers. om de somati
scfue proiblemen met begrip te beihandelen en om zoo 
nadig met kennis van za'ken deel te nemen aan de 
besprekingen Olver somatiscfue kwesties. Zij we['den 
derhalve doorrde overige leden van de staf veel 
meer gewaardeerd dan hun voorgangers. Thans is 
een afzonderlijk cDmplex voor een gespecialiseerde 
kliniek in aanbouw. 
Ik zou nu in het kort mijn eigen evolutie willen 
vertellen. Ik was altijd bijzDnder geYnteresseerd ge
weest in de psychologie en als jong medisch stu
dent had i'k een paar van de destijds meest berlang
rijke werken van Sigmund Freud gretig bestudeerd. 
TOlen Inoest ik mij CDncentreren op de natuurweten
scha:ppelijke Dn!derdelen van de geneeskunde en het 
researchwerk. Lange jaren haJd ikgeen contact met 
de psycholOigische aspecten van de genereskunde en 
de therapie. Eerst tegen het einde van de laatste 
wereldoorlog ontwaakte mijn interesse vool' de me
disdhe psydhologie weer na mijn teleurstellende on
dervindingen met de zuiver mediscfue therapie. Ik 
realiseerde mij al spoedig dat er nOig veel te leren 
viel wat niet in 'de bDeken stOond, wilde ik irl'der
daad in staat zijn de psycfu(jlogische geneeskunde 
uit te oefenen en studenten en collega's hierin te 
Dnderrichten. Om deze rt.Henen volgde ik een cur
sus in de psychOiana:lytisc'he methodiek en deed on
der Ideskundige leiding eren aantal psychOoanalytis~he 
exploraties. Oak nu weer Dndervond ik dat de er
varing, opgeda:an door persoOinlijk de psychoanalyse 
te beoefenen, evenals 'de ervaringen, die ik had ver
kregen uit mijn eigen psychotherapeutische prak
tijk, een noodzakelijke voorwaarde vormen en een 
onscfua'tbare waarde hebben. Zo het nog nodig. 
moeht zijn, wil ik mer nogmaals herhalen dat de 
psychOologische geneeskunde e'en vak is, dat aIleen 
kan worden beoefend dOlor artsen, die hierin erva
ring hebben opgedaan onder deskundigc leiding. 

Ais a:caHemisdh !docent is bet mijn taa:k de studenten 
in deze nieuwe riehting van het medische den'ken 
bInnen te le~den. Het belangrijkste punt van mijn 
lesprogramma is het zogenaamde "pDlikliniek" cOoI
lege. Dit wordt vier keel' per week gedurende een 
uur gegeven, waarbij drie of vier polikIinische pa
tienten Oip dezelfde manier worden behandeld bij 
een normale visite a:an de polikliniek. Natuurlijk 
kunnen hier de psydhologisdhe aspecten niet zo 
gron:dig worden geanalyseerd als in de spreekka:mer 
van de huisarts. Bij de klinische colleges in Duits
land is het gewoornte de voorgeschiedenis van de 
patient uit zijn status voor te 'lezen. Dan volgen de 
dia:gnostiscfue beYindingen, een bespreking van de 
klinische aspecten van het geval en tensIo'tte de 
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aanbevolen therapeutisc'he maatregelen. De patient 
behoeft geen woor'd te zeggen, hij is alleen het kli
nisc'he on'derwerp van 'de les. 
Sin'ds enige jaren heb ik met 'deze traditie gebroken. 
Ik ga naast de patient zitten en verricht het onder
zoek in de aanwezigheld van de studenten. Ik ben 
zelf verbaasd geweest hoe goe'd 'deze methode in 'de 
meerderlheid van de gevallen voldeed en hoe ge
makkelijk de patient inlichtingen van zeer persoon
Hjke aard gaf, zelfs in tegenwoo'T'digheid van een vrij 
talrijk publiek Vaak worden er verbazingwekkende 
en zee'T verhelderen'de feiten onthuld - een mate~ 
riaal, dat ik 'door mijn studenten laat noteren. 
Een keer per week geef ik ook een college van twee 
uur over "De inwendige geneeskunde en 'de psy
che", waarop steeds twee patienten worden voorge
steld, na eerst een theoretische uiteenzetting van 
elk geval te hebben gegeven. Met vrij kleine studie
groepen is het soms mogelijk een verrassend 'diepe 
psychologische exploratie te verric'hten. De juistheid 
van deze procedure, die vaak aanleiding geeft tot 
openlhartige gesprekken met de patient over zeer 
persoonlijke aangelegenheden, vormt een vraagstuk, 
dat mij dikwijls veel zorgen 'heeft gebaard. Maar 
tach kreeg ik elke keer de indruk dat 'het in princi
pe geen bezwaar is somausdhe of psychologische 
onderwerpen en t'Taumata op dezelfde wijze te be
handelen; in belde gevallen kan hiertegen bezwaar 
worden gemaakt als de tec'hniek van het ondervra
gen niet juist is of als men zich niet voldoende in 
de g.evoelens van de ander verplaatst, hetgeen even
eens een kwestie is van een tactvol, objectief Voor
beeld en van ervaring. 
Voor het onderwijs is dit 'de enige manier, die een 
student de mogeIijkheid biedt rechtstreeks inzicht te 
krijgen in de ondervindingen van patienten, in de 
manier waarop deze ervaringen onthuld en onder 
woorden worden gebradht en in de interrelatie tus
sen deze ervaringen en de gezondheidstoestand van 
de patient; naar mijn mening kan geen andere me· 
thode dit alles realiseren. 
Tijdens deze colleges valtrekt zich een tamelijk gro-

te verandering in een deel van mijn toehoorders. 
Ais het voo·rstellen van de patient en de daarmee 
verb and houdende bespreking adhter de rug zijn, 
blijven er nag ongeveer twintig minuten over voor 
een discussie met de studenten. V ooral in het begin 
van de cursus wordt dan op dit ogenblik een scherp 
afwijzende houding merkbaar. Een paar studenten 
stellen veel belang in de besproken onderwerpen 
en het komt tot een soort analytische discussie. Zo· 
als gezegd wekt deze methode van onderwijs enige 
weerstand, die in de loop van de CillSUS tot uitdruk
I<ing komt in het van college wegblijven van een ge
ring aantal studenten, terwijl de overigen tens lotte 
overtuigd raken en met enthousiasme doorgaan. Ik 
zou hier nogmaals de nadruk willen leggen op het 
feit, dat deze overtuigjng hoofdzakelijk tot stand 
komt door de ondervindingen, 'die wij gezamenlijk 
in ons persoonlijk contact met de patienten opdoen. 
Ais in de psydhosomatisdhe geneeskunde evenveel 
waarde wordt toegekend aan psychologische facto" 
ren als aan de somatisdhe factoren in de interne ge~ 
neeskunde, dan betekent <lit niet dat de psychisc'he 
genees'kunde en de somatische geneeskunde met el
kaar in strijd zijn, doch dat zij elkaar op ideale en 
wederkerige wijze aanvullen. Elk van beide syste
men behandelt maar de helft van de feiten, tezamen 
vullen zij elkaar aan en vormen zo de complete ziek
teleer van de mens. Elk van de twee systemen stelt 
aparte eisen. Voor de beoefening van de psycho
logisdhe geneeskunde dient men zijn hele persoon
lijkheid te geven. De psyclhologische geneeskunde 
vraagt om een scherpe, analytisohe geest en een 
waarlijk begrip. De psyclhosomatische benaderings
wijze kan niet uit boeken worden geleerd; deze kan 
men zidh alleen eigen maken door ervaring op te 
doen onder deskundige leiding. Voor hen, die zich 
deze moeite willen getroosten,zal dit tot op zekere 
'haogte een aangename, katalytische, psychische er
varing blijken. De beloning zal niet alleen bestaan 
uit een verruiming van de therapeutische mogelijk
heden voor de patienten, maar oak uit een persoon
lijke rijping als mens voor de geneesheer. 

NOTITIES UIT DE PRAKTIJK VAN DE HUISARTS 

Zogenaamde hope/oze ge va lien * 
DOOR E. VAN WESTREENEN, HUISARTS TEROTTERDAM 

Zeer in het algemeen gesteld kunnen wij bij de be
handeling van onze patienten drie categorieen ziek
ten onderscheiden. In de eerste plaats die toes tan
den, die post of propter onze therapie na korter of 
langere tijd genezen, waarna het normale gezonde 

* Naar een voordracht gehouden in een studiegroep van het 
centrum Rotterdam van het N.H.G. 

evenwicht wordt hersteld; hiertoe behoren vele in
fectieziekten en allerlei andere veelal acute syndro .. 
men, die een restitutio ad integrum niet in de weg 
staan. Vervolgens zou ik willen onderscheiden de 
snel verlopende ongeneesHjke ziekten, waarbij we 
vooral denken aan de ernstige hart- en vaataandoe
ningen, systeemziekten, ernstige infecties en spoedig 
tot de dood voerende maligne gezwellen. De derde 
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