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vijftig, het leerboek van Kraus (1958), Kui-

pers’ Hoofdsom der Psychiatrie (uit 1970 en 

in 1994 herzien als de Nieuwe Hoofdsom) en 

het Handboek Psychopathologie (uit 1990). De 

klassieke boeken van Rümke stonden vol 

persoonlijke overwegingen en wijsheid 

van de professor, die de volle breedte van 

‘het vak’ – en dat was toen nog dat van 

zenuwarts! – overziet. Uiteraard missen 

ze de compactheid en exactheid die je 

van een modern leerboek mag vragen.

De student krijgt een caleidoscopisch 

beeld van de psychiatrie voorgeschoteld. 

De toon is optimistisch en positief, en 

weinig problematiserend. De psychiatrie 

is niet meer een vak met veel wikken en 

wegen, vaagheid of onzekerheid en twij-

fel. Voortdurend een montere toon, die 

soms nogal geforceerd aandoet; hoe weet 

men dat allemaal zo zéker, verzuchtte ik 

menigmaal. Doorgeschoten emancipatie 

om het vak als serieus medisch specia-

lisme te etaleren? Opmerkelijke leemtes 

in dit boek: niets over psychische stoor-

nissen rond zwangerschap en bevalling, 

vrijwel niets over chroniciteit van psychi-

atrische aandoeningen.

Het Praktijkboek vormt een tweeluik met 

het Leerboek van dezelfde redacteuren. Met 

vragen en antwoorden wordt de lezer/stu-

dent – in 37 hoofdstukken – door casuïs-

tiek geleid. De 43 auteurs zijn afkomstig 

van alle 8 Nederlandse faculteiten.

De huidige medisch student is benijdens-

waardig. Vanaf het begin staat de studie 

in de context van de latere beroepsuit-

oefening en staat het klinisch redeneren 

centraal.

In de psychiatrie wordt gepoogd de 

beschrijving van het toestandsbeeld 

gescheiden te houden van oorzaken en 

pathogenese, daar waar vroeger met 

een benaming al veel omtrent oorzaak 

en beloop gesuggereerd werd. Het won-

derlijke is dat daarmee de beschrijvende 

psychopathologie en de psychogenese 

uit het vizier en uit de gratie lijken te 

zijn geraakt. De nadruk ligt sterk op syn-

droomdiagnostiek met veel minder aan-

dacht voor ontstaan en beloop van aan-

doeningen. En je vraagt je soms af wat 

‘probleemgeoriënteerd’ inhoudt. Zou het 

ook competentiegericht of oplossingsge-

richt kunnen zijn? De student krijgt met 

dit boek vooral meer vaardigheid in het 

hanteren van psychiatrische classificatie.

Vrijwel steeds wordt de patiënt op het 

spreekuur van de huisarts opgevoerd, 

maar onder de auteurs bevindt zich geen 

huisarts! (wel een bedrijfsarts als co-

auteur) Soms wordt een wat karikaturale 

schets van de acties van de huisarts gege-

ven, zoals kort door de bocht antidepres-

siva voorschrijven en te scheutig zijn met 

tranquillizers.

De tweede casus betreft een man die 

veel huisartsen ‘overspannen’ zouden 

noemen. Hij kan zijn werk niet aan, eerst 

gefrustreerd door een misgelopen pro-

motie en daarna door overbelasting met 

verantwoordelijkheden na promotie tot 

afdelingshoofd. Het is een perfectionisti-

sche, tobberige man, die nogal veel alco-

hol drinkt en slecht in- en doorslaapt. En 

nu krijgt hij angstaanvallen op zijn werk. 

De bedrijfsarts stuurt hem naar de psy-

chiater en die gaat met hem werken aan 

zijn slaapprobleem en afbouw van zijn 

oxazepamtabletje. Er is in strikte zin en 

‘per definitie’ niet sprake van een depres-

sie, een angststoornis of alcoholisme. De 

huisarts komt in het verhaal niet voor. En 

in het register – van aandachtstekort tot 

ziektewinst – komen de termen overspan-

nen, surmenage en burnout niet voor.

Maar toch: een zeer leerzame set boeken 

voor de huisarts, die zijn kennis van de 

psychiatrie wil opfrissen en uiteraard ver-

plichte stof voor de arts in opleiding tot 

huisarts.

Douwe de Vries

Seksuele gezondheid in 
Nederland

Floor Bakker, Ine Vanwesenbeeck. Seksuele gezondheid 
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5972-136-5. 268 pagina’s, € 29,50.

In dit boek worden de resultaten weer-

gegeven van een epidemiologisch onder-

zoek in een voor de Nederlandse volwas-

sen bevolking representatieve steekproef. 

De betekenis van het begrip seksuele 

gezondheid wordt uitgelegd: niet alleen 

de afwezigheid van ziekten in relatie tot 

seksualiteit, maar het geeft het totaal 

seksueel welbevinden aan.

Naast de epidemiologie van seksuele pro-

blemen en het ziekte voorkomend gedrag 

wordt ook de hulpbehoefte in de Neder-

landse bevolking beschreven. Daarbij zijn 

de soa’s ook opgenomen. Het blijkt dat 

binnen de meeste relaties de seks mono-

gaam is. De meerderheid van de mensen 

is tevreden met hun partner. Ten opzichte 

van een groot onderzoek 15 jaar geleden 

is de frequentie van seksueel contact 

omlaaggegaan, maar de variatie toege-

nomen. Vijf procent van de mannen heeft 

hinder van overmatig seksueel verlangen 

en 1,5% van de vrouwen klaagt daarover 

(geassocieerd met psychische klachten 

en verhoogd risico op soa/hiv). Eén op 6 

anticonceptiegebruiksters heeft wel eens 

problemen met adequaat gebruik van de 

anticonceptie. Het aantal vruchtbaar-

heidsbehandelingen neemt toe. Onge-

veer 1 op de 11 volwassenen heeft risi-

cogedrag voor soa. Seksueel geweld treft 

4 van de 10 vrouwen en 7% van de man-

nen. Gevoelens van homoseksualiteit of 

homoseksueel gedrag komt bij 16% van 

de mannen en 22% van de vrouwen voor. 

Seksuele gezondheid maakt een kwart uit 

van de psychische gezondheid. Een kwart 

van de vrouwen en 20% van de mannen 

heeft minstens enige behoefte gehad aan 

zorg op terrein van de seksuele gezond-

heid. Eén op de 6-7 vrouwen en 1 op de 10 

mannen heeft ook daadwerkelijk contact 

gehad voor hulp bij hun seksuele gezond-

heid. Zorgbehoefte is relatief hoog bij 

jongere mensen en bij etnische minder-

heden. De vraag is in hoeverre vraag en 

aanbod in de zorg op elkaar aansluiten. 

In ieder geval is betere toegankelijkheid 

van de zorg wenselijk.

Het is een boeiend boek voor huisartsen, 

maar vooral voor seksuologische onder-

zoekers, omdat het een indruk geeft van 

de aard en vóórkomen van seksuele pro-

blemen en de behoefte aan hulp hierbij; 

voor huisartsen die meer geïnteresseerd 

zijn in de behandeling van problemen is 

het echter ongeschikt.
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