
REDACTIONEEL COMMENTAAR 

Psychische en sociale problemen: 
een diagnostisch raadsel? 

Huisartsen denken al decennia lang na over hun patienten 
met psychische en sociale problemen. Huisarts en Weten
schap biedt hun veel ruimte om over dit onderwerp te publice
ren en sommige auteurs zijn er zelfs op gepromoveerd. In de 
basis- en de beroepsopleiding neemt gesprekstechniek zo'n 
belangrijke plaats in, dat huisartsgeneeskunde soms syno
niem lijkt met lOrg voor mensen met problemen. 

Niettemin wordt de hulpverlening door huisartsen aan 
mensen met 'psychiatrische aandoeningen' regelmatig ter 
discussie gesteld. Huisartsen lOuden dergelijke problemen 
slecht diagnostiseren en vervolgens te veel psychofarmaca 
voorschrijven. Hun gespreksmatige benadering zou naar 
vorm en inhoud onvoldoende zijn. En tenslotte verwijzen zij te 
laat of helemaal niet naar een psychotherapeut, die aanzien
lijk doeltreffender uit de hoek zou kunnen komen. 

Volgens Jol en Verhaak valt het allemaal nogal mee: met 
name maken huisartsen zich er zelden met een recept van af.' 
Wei gaan ook deze auteurs er ook lOnder meer van uit, dat 
patienten met wie niet wordt gepraat, hun klachten behouden 
en daarmee tot chronisch klagen worden veroordeeld. De 
literatuur over de werkzaamheid van psychotherapie is in dit 
opzicht echter weinig hoopgevend. In goed opgezette inter
ventiestudies blijft psychotherapie niet of slechts marginaal 
overeind. Er zijn dan ook geen aanwijzingen dat hulp door 
psychologen aan patienten in de eerste lijn meer nut lOU 
hebben dan de gebruikelijke zorg door huisartsen.2 Overigens 
bestaat er evenmin voldoende empirische steun voor het idee 
dat mensen met door de huisarts 'miskende' problemen het er 
op de lange duur slechter af lOuden brengen dan patienten 
aan wie veel aandacht wordt gegeven. 

De vraag naar het nut van psychotherapie kan niet beant
woord worden, lOlang het benoemingsprobleem niet is opge
lost. 

In een recent editorial in de Lancetwordt huisartsen verwe
ten dat zij - terwijl de psychiatrie inmiddels met de DSM-III 
orde op classificatie-zaken lOU hebben gesteld - blijven aan
modderen in de psychodiagnostiek.3 Dat lOU blijken uit het 
feit dat huisartsen zowel video-opnamen als geschreven 
vignetten sterk verschillend beoordelen.4 Psychiaters die de 
DSM-III gebruiken, gaat het echter niet beter af.5 Blanke en 
zwarte, mannelijke en vrouwelijke psychiaters beoordelen 
blanke en zwarte, mannelijke en vrouwelijke patienten nog 
steeds systematisch sterk verschillend. Afgezien daarvan 
moet worden opgemerkt dat in het aangehaalde onderzoek 
ten onrechte de definities van de ICHPPC-2-defined buiten 
beschouwing zijn gelaten.8 

De wortel van het probleem is het feit dat (huis)artsen 
uiteenlopende diagnostische categorieen hanteren, wanneer 
zij de geneeskunde in haar volle omvang - en niet aileen 
'psychiatrische aandoeningen' - tegemoet treden. 

Pathologische en pathofysiologische diagnosen maken het 
leeuwedeel uit van het medische curriculum. Het gaat daarbij 
om de etiologische en patholoog-anatomische ziektebeelden 
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die in hoog geneeskundig aanzien staan. Uit de psychiatrie 
zijn aileen de organische psychosen tot dit diagnostisch 
niveau doorgedrongen. Aile psychosomatische diagnosen 
zijn daarentegen ten onder gegaan in het schelle licht van de 
noodzaak van een causale verklaring: van geen enkele dia
gnose is aangetoond dat de etiologie psychisch van aard is. 

Anders is het gesteld met de nosologische diagnosen. 
Artsen spreken met elkaar af dat een bepaalde combinatie van 
klachten en waarnemingen karakteristiek is voor een nosolo
gisch benoembaar probleem; een pathologisch substraat 
ontbreekt echter en er is ook geen causale etiologische 
verklaring. Nosologische diagnosen verblijven als het ware in 
een wachtkamer; als ooit het tij keert, zullen zij toegelaten 
worden tot de groep der pathologische diagnosen. Migraine, 
spastisch colon en 'minimal brain damage' zijn nosologische 
diagnosen, evenals vrijwel aile psychiatrische diagnosen, 
zoals schizofrenie, manisch depressieve psychose, somatisa
tie, hysterie, agorafobie en angsttoestand. Sommige 'oude' 
diagnosen, zoals 'homoseksualiteit' en 'neurose', zijn door de 
DSM-III verworpen.6 
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Nosologische diagnosen zijn nuttig, maar men dient zich 
steeds te realiseren dat bij het beoordelen van dat nut de 
'gouden standaard' geen objectieve bevinding is, maar een 
afspraak. We krijgen hierbij dan ook onvermijdelijk te maken 
met se/ffulfilling prophesies. Nosologische diagnosen - met 
name van 'psychiatrische' aandoeningen - geven huisartsen 
ook veel problemen' doordat mensen met zo'n diagnose, 
ongeacht hun eigen hulpvraag, als ziek worden aangemerkt, 
waarbij tevens wordt aangenomen dat goede geneeskundige 
hulp (psycho- of farmacotherapeutisch) de patient ten goede 
zal komen? 8 Ais 'gouden standaard' geldt bijvoorbeeld een 
hoge score op een vragenlijst als de General Health Questio
naire. Huisartsen 'herkennen' dit soort 'pathologie' slecht als 
de klachten van de patient niet in de betreffende richting 
wijzen. Zij laten dergelijke patienten, die bijvoorbeeld met 
cerumen of een acute bronchitis op het spreekuur komen, 
'ontsnappen'. 

Het punt is niet dat het niet belangrijk is de manifest 
depressieve of schilOfrene patient te herkennen; het gaat 
erom dat patienten zonder klachten en zonder hulpvraag en 
ook zonder instemming een psychiatrische diagnose krijgen. 

Huisartsen hebben daarnaast veel te maken met symptoom
diagnosen: angst voor een ziekte, slaapproblemen, buikpijn, 
vermoeidheid. Interpretatie daarvan in de vorm van 'hogere' 
diagnosen is niet nodig, wanneer het voldoende is het symp
toom te behandelen. Symptoomdiagnosen kunnen uiteraard 
overgaan in nosologische, pathologische of pathofysiologi
sche diagnosen. 

Dat geldt ook voor de diagnose 'functionele klachten'. 
Functionele klachten zijn klachten van patienten over 
lichaamssensaties die aan emoties zijn gekoppeld en tevens 
aanleiding zijn om naar het spreekuur te gaan. Talrijke men
sen ervaren bij spanningen sensaties in de bovenbuik of een 
snelle pols, zonder dat zij daarvoor naar de dokter gaan. 
Emoties zijn geen medische entiteiten; het wordt echter als 
legitiem beschouwd als patienten met functionele klachten 
naar de huisarts gaan, wanneer zij daar last van hebben of er 
zich zorgen over maken. 

Functionele klachten, symptoomdiagnosen en nosologi
sche diagnosen overlappen elkaar; lo is er een overlap tussen 
spanningshoofdpijn en 'gewone' hoofdpijn en migraine. 
Dankzij het begrip 'functionele klacht' is het mogelijk het 
begrip 'psychosomatische aandoening' te vermijden. Func
tionele klachten zijn functioneel en dus niet psychosomatisch; 
of er een nosologische 'rest' is, blijft echter onduidelijk lOlang 
elkaar uitsluitende criteria voor aile 'psychiatrische' dia
gnosen ontbreken. 

Tenslotte zijn er mensen met psychische en sociale proble
men, die de huisarts om hulp vragen: er is dan sprake van 
probleemgedrag. Lang niet aile mensen met leefproblemen 
komen tot probleemgedrag. Probleemgedrag betekent dat 

psychische en socia Ie problemen, maar ook dat er geen 
sprake is van een andere soort diagnose. Probleemgedrag 
staat en valt dus met de overeenstemming tussen patient en 
huisarts. Artsen kunnen pathologische, pathofysiologische, 
nosologische en symptoomdiagnosen stellen, lOnder dat de 
patient het daar mee eens is of zelfs maar weet dat de arts zijn 
probleem lo interpreteert. De rol van de patient is bij functio
nele klachten actiever - de relatie met emoties moet duidelijk 
zijn - en bij probleemgedrag is dat zelfs obligaat. 

Het is dan ook legitiem dat mensen met leefproblemen naar 
hun huisarts gaan. Soms kan hij hen goed helpen, soms heeft 
verwijzen zin, soms is er gewoon geen kruid tegen gewassen. 

Drie conclusies kunnen worden getrokken: 
• De diagnostische categorieen die in de omgang met men
sen met 'psychiatrische aandoeningen' en met psychische en 
sociale problemen een rol spelen, verschillen onderling sterk. 
Nosologische diagnosen zijn voor huisartsen het minst aan
trekkelijk, omdat de rol van de patient daarbij ondergeschikt is 
aan het oordeel van de arts, terwijl een ondubbelzinnige 
geneeskundige standaard ontbreekt. Diagnosen waarbij 
patienten een duidelijke rol spelen, lOals bij probleemgedrag, 
liggen de huisarts dan ook veel beter. 
• Het doel bij het behandelen en begeleiden van patienten 
loopt sterk uiteen bij de verschillende diagnostische catego
rieen. Het heeft dan ook geen zin onderzoek te doen naar de 
werkzaamheid van geneeskundig handelen lOnder rekening 
te houden met de aard van het probleem en het daaraan 
gekoppelde doe I van de behandeling. Bij nosologische dia
gnosen ligt het scherp formuleren van een doe I vaak moeilijk, 
lOwel door de aard ervan, als door het feit dat de patient zich 
niet van het bestaan van het probleem bewust behoeft te zijn. 
De bereidheid behandeld te worden kan dan oak sterk uit
eenlopen. 
• Observatie van videoconsulten heeft weinig waarde, als 
niet ook het oordeel van lOwel de behandelende huisarts als 
de behandelde patient over de inhoud van de opname en de 
conclusies van de observator wordt gevraagd. Juist bij psy
chische en sociale problemen is het van doorslaggevend 
belang of patienten zelf menen dat zij daaronder lijden en 
daarvoor behandeld willen worden. 

Het begrippenkader van huisartsen is de afgelopen jaren 
duidelijker en preciezer gemaakt. De ICPC illustreert deze 
vooruitgang.9 Het is echter niet meer dan een instrument: de 
crux is of men daar nu ook goed gebruik van wil maken. 

H. Lamberts 

het voor huisarts en patient duidelijk is dat het gaat om Literatuur op pag. 88. 
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