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schatten, en de mogelijkheid er iets aan 
te doen. Een huisarts die op een och-
tend drie ernstig depressieve patiënten 
heeft gezien, zal een vierde eerder als 
mild beoordelen – ook al heeft die net zo 
goed baat bij behandeling. Als dankzij 
publiekscampagnes ‘een beetje somber’ 
normaal wordt, zullen minder in plaats 
van meer mensen hulp zoeken.

Zou het, in het licht van dit alles, 
geen interessante uitbreiding van het 
repertoire van de huisarts kunnen zijn 
om patiënten eens te vragen waar zij 
denken te staan op de ranglijst van 
klachten, van alcoholconsumptie, van 
psychische problematiek? Een eventu-
ele correctie van die ranglijst kan dan 
heel geruststellend — of heel veront-
rustend — werken. Misschien willen 
mensen niet alleen weten of ze ziek 
zijn, maar ook hoe ziek ze zijn in verge-
lijking met anderen. ▪
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Ranglijst
Een van de frustrerende eigenschap-
pen van patiënten is dat ze over het al-
gemeen geen artsdiploma hebben (al 
schijnen degenen die het wel hebben, 
nog frustrerender te kunnen zijn, maar 
dit terzijde). Door hun gebrek aan medi-
sche kennis komen ze vaak met ondui-
delijke klachten, irrelevante observaties 
en overbodige zorgen bij de huisarts. Ze 
weten niet of ze ziek zijn, hoe ziek ze 
zijn, en waardoor ze ziek zijn – daarom 
komen ze immers naar de huisarts.

Maar hoe beslissen die mensen dan 
dat ze naar de huisarts moeten? Wan-
neer zeggen ze ten slotte ‘Zo kan het 
niet langer’? Ze hebben, voordat ze bij 
de huisarts zijn geweest, geen ziekte, 
alleen maar klachten over hun functi-
oneren (of dat van hun kinderen, echt-
genoot enzovoort). Zijn die klachten 
ernstig genoeg om er de dokter mee las-
tig te vallen? Hoe kunnen ze dat weten 
als ze geen medische opleiding hebben?

Dat weten ze door te vergelijken. 
Aangezien ze geen objectieve ken-
nis hebben, zoeken ze ergens anders 
houvast – en die vinden ze door zich 
te meten met andere mensen. Pas als 
ze denken dat ze ‘abnormaal’ zijn, in 
vergelijking met mensen van wie ze de 
gezondheidstoestand een beetje weten, 
krabben ze zich achter de oren.

Context
Neem als voorbeeld, voordat we naar de 
wetenschap gaan, somberheid en de-
pressieve klachten. Hoe beoordeelt een 
patiënt of zijn getob een bezoek aan de 
huisarts rechtvaardigt? Als hij ziet dat 
familie, vrienden en kennissen ook veel 
tobben, vindt hij zichzelf niet zo abnor-
maal en zal hij niet snel naar de dokter 
gaan, maar als hij meent dat hij toch 
wel meer klachten heeft dan de meeste 
anderen, tekent het probleem zich veel 
scherper af. De ‘medische’ ernst van de 
klacht doet er niet eens zoveel toe, het 
gaat om de betekenis die hij aan zijn ob-
servatie hecht, en die hangt mede af van 
de plaats die hij zich op de ranglijst van 
depressieven toedicht. Die bepaalt voor 
een groot deel of hij zijn symptomen 
serieus neemt of niet, dus of hij naar de 

huisarts gaat of niet, dus of hij wordt be-
handeld of niet.

Dit effect  is een belangrijke oorzaak 
van onderbehandeling, niet alleen van 
depressie, maar bijvoorbeeld ook van 
angststoornissen. Veel mensen met een 
depressie of een angststoornis worden 
niet behandeld, zo lieten Britse psy-
chologen vorig jaar zien in een briljant 
artikel in de Journal of Behavioral Decision 
Making, omdat het niet tot ze doordringt 
dat hun klachten nogal uitzonderlijk 
zijn. Andere mensen worden te snel 
behandeld omdat ze ten onrechte me-
nen dat ze veel vaker klachten hebben 
dan anderen. Zoals zij het opschrijven: 
‘Oordelen over de ernst van symptomen 
zijn afhankelijk van de context, en die 
oordelen zullen ongeldig zijn voor zover 
iemand onjuiste ideeën geeft over de 
relevante context.’

Niet representatief
Hypochonders, illustreren de onderzoe-
kers verder, menen vaak dat zij veel meer 
lijden dan anderen en veel meer kans op 
ziektes hebben dan gerechtvaardigd is. 
Mensen die veel drinken, hebben de nei-
ging te denken dat ook andere mensen 
veel, en soms nog meer dan zij, drinken. 
Juist mensen die veel risico lopen op bij-
voorbeeld psychische problemen, wonen 
nogal eens in buurten waar veel mensen 
psychische problemen hebben, waar-
door ze hun eigen problemen onder-
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