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“ Whatever becomes a possibility for many turns out to be a necessity for everyone.
If some physical defect or affliction can be cured, it must be. ”
Abram De Swaan – The management of normality
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Inleiding
Medicalisering is het proces waarbij steeds meer menselijke condities en problemen
binnen de invloedssfeer van de medische wetenschap worden gebracht. Condities en
problemen worden steeds meer gedefinieerd en behandeld in medische termen en komen
onder de autoriteit van gezondheidsprofessionals te staan. De definitie van wat gezond en
normaal (gedrag) is vernauwd en de definitie van wat ziek en afwijkend (gedrag) is verruimd.
Zoals veel maatschappelijke veranderingen gaat ook deze verandering gepaard met
verzet en kritiek. Regelmatig duikt kritiek op ten aanzien van een toenemende medicalisering
binnen de psychische gezondheidszorg. Het steeds meer definiëren van gedrag in termen van
psychische ziekte en gezondheid wordt geproblematiseerd in krantenartikelen, in
televisieprogramma’s en op internetsites. Het gaat dan bijvoorbeeld om kritiek op een
toename aan medisch erkende psychische stoornissen, wat zich zou uiten in het zogenaamde
'labelen' met psychische stoornissen als ADHD, ADD, Asperger, Borderline en depressie.
De kritiek wordt geuit op de meest uiteenlopende manieren en door verschillende mensen;
van ouders van kinderen met een psychische stoornis tot en met kunstenaars met een
weerzin tegen het behandelen van 'lichte menselijke gekten' die juist voor creativiteit zouden
zorgen.
Deze publieke discussieruimte, het publieke discours, waarbinnen een strijd gaande is
over de vraag hoe het beste om te gaan met psychische ziekte en gezondheid, vormt het
onderzoeksterrein van deze scriptie. De aard en de inhoud van de verschillende manieren
waarop medicalisering wordt bekritiseerd zal worden onderzocht om te begrijpen waar
medicaliseringscritici zich precies tegen verzetten en wat zij onwenselijk vinden aan deze
ontwikkeling.
Om de verschillende manieren waarop medicalisering wordt bekritiseerd te
begrijpen, wordt bestudeerd in hoeverre en op welke manier in het publieke debat
sociologische theorieën en inzichten terugkomen en wordt bestudeerd welke patronen in de
kritieken zijn te herkennen. Bij een initiële bestudering van de kritieken viel op dat hierin
Romantische uitgangspunten naar voren kwamen. Dit roept de vraag op of de verschillende
meningen ten aanzien van medicalisering, voort zouden kunnen komen uit een klassiek
spanningsveld tussen Romantische uitgangspunten en Verlichtingsuitgangspunten. Om deze
reden wordt aandacht besteed aan de vraag of en op welke manier klassieke Romantische
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uitgangspunten en Verlichtingsuitgangspunten in de verschillende meningen ten aanzien van
medicalisering terug komen.
Naast de focus op het niveau van het al langer bestaande culturele spanningsveld
tussen Verlichting en Romantiek richt deze scriptie zich ook op een meer hedendaags
niveau. Het medicaliseringkritische debat gaat in de huidige tijd veelal over een
(neuro)biologische ziektebenadering. Psychische aandoeningen worden in toenemende mate
beschouwd als (neuro)biologische aandoeningen. Deze (neuro)biologische ziektebenadering
is waar een groot deel van de medicaliseringkritiek zich tegen richt. Critici beweren dat
psychische stoornissen niet per sé neuro(bio)logisch aanwezig hoeven te zijn in het menselijk
lichaam, maar worden aangepraat door bijvoorbeeld de farmaceutische industrie of een
slachtoffercultuur. Deze scriptie zal daarom tevens aandacht besteden aan de rol van een
(neuro)biologische ziektebenadering.
Op deze manier kan duidelijk worden hoe in de discussie over medicalisering en een
(neuro)biologische ziektebenadering in het bijzonder, een spanning tussen Romantische
uitgangspunten en Verlichtingsuitgangspunten is te herkennen. Dit wordt vertaald naar de
onderzoeksvraag:
“Op welke verschillende manieren wordt medicalisering in kranten, televisieprogramma’s en
websites bekritiseerd? In hoeverre en op welke manier is daarin een spanning tussen
Romantische uitgangspunten en Verlichtingsuitgangspunten te herkennen?”
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Hoofdstuk 1 Theoretisch kader
In de sociale wetenschap bestaan verschillende definities van het concept medicalisering. Alle
definities beschrijven medicalisering als een proces waarbij steeds meer condities en
problemen gedefinieerd en behandeld worden als medische condities en problemen en onder
de autoriteit van gezondheidsprofessionals komen te staan. Het concept medicalisering
ontkomt bijna niet aan de kritische implicatie dat het om een onwenselijke ontwikkeling zou
gaan. Hoewel medicalisering een descriptieve term is die naar een verzameling van sociale
veranderingen verwijst, wordt de term het meest gebruikt in de context van een kritiek op
medicalisering (Conrad 1992: 209-210).
In de jaren zestig bestond de term medicalisering nog niet maar werd deze
ontwikkeling wel al bekritiseerd; de antipsychiatrie-beweging die in deze tijd opkwam
verzette zich tegen de uitbreiding van de psychiatrie. Een inspiratiebron voor deze beweging
is hoogleraar psychiatrie Thomas Szasz die de wetenschappelijke en morele grondslagen van
de psychiatrie bekritiseert. In zijn bekendste boek The Myth of Mentall Illness dat in 1960
verscheen, beargumenteert hij dat geestesziekten niet bestaan. De psychiatrie is volgens
Szasz een maatschappelijk controlesysteem dat zichzelf voordoet als een objectieve
wetenschap. Hij noemt de psychiatrie daarom een 'pseudowetenschap' (Szasz 1960: 113115).
Vanaf de jaren zeventig kwam de term medicalisering op en schrijven verschillende
sociologen over medicalisering in de context van sociale controle, de macht van de medische
professie en de macht van commerciële bedrijven. Een meer hedendaagse context waarin
medicalisering sociologisch wordt besproken is die van de opkomst van de
(neuro)biologische kennis. De sociologische theorieën over deze aspecten komen terug in
het kritische hedendaagse publieke debat over medicalisering. Om te kunnen tonen in
hoeverre en op welke manier dit het geval is worden kort de belangrijkste sociologische
theorieën die medicalisering in een kritische context kunnen plaatsen besproken.

1.1

Medicalisering en sociale controle

Sociale controle als aspect van de medische wetenschap is voor het eerst onderzocht door de
Amerikaanse socioloog Irving Zola. In het artikel ‘Medicine as an institution of social
control’ dat in 1972 verscheen, laat hij zien op welke manier rechtspraak en religieuze
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instituties die sociale controle uitoefenen vervangen worden door medische instituties die
sociale controle uitoefenen.
Zola maakt gebruik van inzichten van de sociologen Talcott Parsons en Eliot
Freidson. Parsons beschreef in de jaren vijftig al hoe ziekten een vorm van sociaal afwijkend
gedrag kunnen definiëren, die door de samenleving vervolgens onder controle wordt
gehouden. Daarnaast wees Parsons op de macht van de geneeskunde om ziekten te kunnen
legitimeren door te bepalen of een persoon die zich ziek gedraagt ook daadwerkelijk ziek is.
Freidson ging verder door te beweren dat geneesmiddelen kunnen bepalen wat een ziekte is
en wat niet. Met behulp van deze inzichten kwam Zola tot de term medicalisering waarmee
hij doelt op het proces waarbij de geneeskunde voor een steeds groter deel van het menselijk
bestaan definieert wat ziek en gezond is (http://www.bookrags.com/tandf/medicalisationtf/, 05-06-2011). De medische wetenschap is volgens Zola geen waardevrije wetenschap
omdat deze is verbonden aan instituties die sociale controle uitoefenen door te bepalen wat
als normaal gedrag wordt gedefinieerd. De medische wetenschap kan hierdoor worden
gebruikt om politieke doelen te bereiken. Medische betrokkenheid bij sociale problemen kan
ervoor zorgen dat deze ontdaan worden van religieuze en juridische controle en dus van
morele en strafrechtelijke gevolgen. Zola spreekt in deze context over een “aura van
objectiviteit’’ en “een objectiverend masker voor morele interventies” omdat volgens hem
wel degelijk morele implicaties van de medische wetenschap uitgaan. Morele kwesties
kunnen worden verdoezeld door deze te definiëren in medische termen. Ziekte staat immers
voor hetgeen dat ongewenst is en moet worden uitgebannen. Zola wijst op het risico dat
onaangename sociale problemen en fenomenen gelijk zouden kunnen worden gesteld aan
ziekten (Zola 1975: 85-86).

1.2

Medicalisering en de macht van de medische professie

De filosoof en theoloog Ivan Illich schreef in 1975 in het artikel ‘Medical Nemesis’ een felle
kritiek op de moderne geneeskunde; de medische wereld zou volgens hem zijn uitgegroeid
tot een bedreiging voor de gezondheid. De medische professie zou mensen schade
berokkenen. Illich gebruikte voor dit proces de term ‘iatrogenesis’ wat hij uitlegt als een
proces waarbij ziekten en sociale problemen toenemen als gevolg van medische interventies.
Deze toename verklaart hij aan de hand van:
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1) Klinische iatrogenesis: Onwenselijke bijwerkingen van medicatie kunnen erger zijn dan de
aandoening zelf en aandoeningen kunnen verergeren dankzij het ingrijpen door slecht
functionerende artsen.
2) Sociale iatrogenesis: De medische praktijk sponsort ziekten door mensen aan te zetten tot
het consumeren van curatieve en preventieve medische behandelingen. De medische praktijk
zou mensen hypochondrisch maken en aanzetten tot een afhankelijke houding ten aanzien
van medici, waardoor de individuele capaciteiten van mensen zouden worden ondermijnd.
3) Culturele iatrogenesis: De hele cultuur wordt gemedicaliseerd doordat artsen de rol van
priester overnemen en politieke en sociale problemen steeds meer binnen het medische
domein vallen. Tevens zouden mensen zwakker worden doordat in een gemedicaliseerde
cultuur mensen steeds minder in staat worden gesteld op een gezonde manier om te gaan
met natuurlijke processen zoals ouder worden, lijden en de dood.
Illich’s concept van medicalisering in de context van ‘iatrogenesis’ raakte in de jaren zeventig
en tachtig, waarin categorieën ten aanzien van ziekte en gezondheid groeide, wijd verbreid.
(http://www.encyclopedia.com/doc/1O88-iatrogenesis.html, 08-06-2011).
Een andere socioloog die macht aan medicalisering verbindt is Michel Foucault. Hij
doet dit onder meer in zijn boeken Madness and Civilisation, The Birth of the Clinic en The History
of Sexuality. Foucault benadrukt de toenemende verbreiding van medische ideeën in de
Westerse manier van denken vanaf de Verlichting. Volgens Foucault zijn kennis en macht
onlosmakelijk met elkaar verbonden en opereert macht via discoursen. Discoursen vormen
erkende wijzen van zien, spreken en begrijpen en zijn zowel beperkend voor wat mensen wel
of niet kunnen denken als producerend. Medische discoursen bepalen volgens Foucault hoe
patiënten hun lichaam en geest beschouwen en hoe zij met hun lichaam en geest omgaan
(Wallace & Wolf 2006: 386).

1.3

Medicalisering en de macht van bedrijven

Volgens de medische socioloog Peter Conrad wordt medicalisering in de hedendaagse
samenleving meer veroorzaakt door commerciële belangen van medische bedrijven dan
door medische professionals. Door de beschikbaarheid van nieuwe geneesmiddelen en
behandelingen op het gebied van gentechnologie ontstaan nieuwe medische categorieën. De
biotechnologische en farmaceutische industrie hebben invloed op medicalisering.
Farmaceutische bedrijven zijn agressiever geworden in het aan de man brengen van
medicatie door bijvoorbeeld artsen en medische congressen te sponsoren of reclame voor
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hun producten te maken in medische vakbladen. Via 'direct-to-consumer advertising' kunnen
consumenten direct worden aangesproken en kunnen farmaceutische bedrijven zelf nieuwe
afzetmarkten voor hun producten creëren. In reclamecampagnes worden ziekten veelal zo
gepresenteerd dat zo veel mogelijk mensen zich in het ziektebeeld kunnen herkennen en
door professionele medische experts aan het woord te laten krijgen consumenten het idee
dat ze te maken hebben met een ernstige medische aandoening. Farmaceutische bedrijven
maken zelf internettests waar consumenten kunnen testen of ze aan een ziekte lijden. Op
deze wijze creëren farmaceutische bedrijven zelf diagnostische categorieën waarvoor zij zelf
de geschikte medicatie aanbieden. Een andere belangrijke factor die invloed heeft op
medicalisering is de ontwikkeling op het gebied van de genetica, biotechnologie en
mensverbeterende technieken. Er is een grote vraag naar verbeteringen op fysiek maar ook
op mentaal gebied. Te denken valt aan genetische verbeteringen in het lichaam van
kenmerken zoals lengte, vorm of kleur en in vaardigheden zoals geheugen of
gezichtsvermogen. Hier ligt een grote potentiële markt, doordat er voldoende geld en
prikkels voor biotechnologische bedrijven zijn om te investeren in genetische verbeteringen
(Conrad 2005: 3-7).
Het benadrukken van commerciële belangen van medische bedrijven als drijfveer
achter medicalisering is typerend voor een Marxistische benadering van medicalisering.
Marxistische studies eind jaren zeventig en in de jaren tachtig zoals bijvoorbeeld die van de
socioloog Vincente Navarro, benadrukken de politieke macht en economische dominantie in
een onderdrukkende kapitalistische samenleving (Navarro 1983: 179). Het gezondheidszorgstelsel zou de sociale ongelijkheid en de maatschappelijke klassenstructuur reflecteren. Dit als
gevolg van de macht over gezondheidsinstituties, de stratificatie van professionals in de
medische wereld en de beperkte beroepsmobiliteit. Een ‘medisch-industrieël complex’ zou
ervoor zorgen dat beleidsaanbevelingen op het gebied van gezondheidszorg afgestemd
worden op politieke en economische belangen. Gezondheidszorginstituties zouden op deze
manier steeds meer veranderen in grote commerciële bedrijven en overheidsinterventies
binnen de gezondheidszorg zouden het kapitalistische economische systeem en de
particuliere sector beschermen (Waitzkin 1978: 264).
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1.4

Medicalisering en de rol van (neuro)biologische kennis

Volgens de Britse socioloog Nikolas Rose structureert kennis de manier waarop
samenlevingen in elkaar zitten. Het structureert onze manier van denken, waarnemen, voelen
en handelen. Volgens Nikolas Rose structureert in de hedendaagse samenleving in het
bijzonder (neuro)biologische kennis onze samenleving. Door het overheersen van een
neurobiologisch mensbeeld worden ons gedrag en onze persoonlijkheid als een optelsom
van stofjes en hormonen in de hersenen beschouwd die beïnvloedbaar zijn. Volgens Rose
beweegt de samenleving zich hierdoor in de richting van een ‘bio-society’ en is er sprake van
biomedicalisering. Medicalisering houdt in dat steeds meer gedragingen onder de
invloedssfeer van de medische wetenschap komen te staan, biomedicalisering behelst de
intensivering hiervan dankzij nieuwe technologische ontwikkelingen. Biomedicalisering
maakt het menselijke en het niet-menselijke mogelijk dankzij technologische ontwikkelingen
zoals moleculaire biologie, nano- en biotechnologie. Hoewel mensen niet meer biologische
wezens zijn dan dertig jaar geleden, identificeren, definiëren en beschouwen mensen zichzelf
steeds meer in (neuro)biologische, genetische en moleculaire termen.
Waar volgens Rose de politiek van de achttiende en negentiende eeuw een ‘politics of
health’ was; het waarborgen van de gezondheid van mensen, is de eenentwintigste eeuw
volgens Rose een ‘politics of life itself’’. Daarmee bedoelt hij dat mensen niet langer beperkt
zijn door ziekte en gezondheid maar dat mensen steeds meer de capaciteiten bezitten om
levende wezens aan te passen, te veranderen en te verbeteren. Rose spreekt in deze context
ook over ‘bio-economics’, ‘bio-citizenship’, ‘bio-politics’ en ‘bio-ethics’ (Rose 2007: 3-4).
Kritische kanttekeningen bij een (neuro)biologische ziektebenadering
De (neuro)biologische zienswijze wint ook terrein binnen de psychologie en de psychiatrie;
er is sprake van een (neuro)biologisch discours als het gaat om het definiëren en genezen van
psychische aandoeningen; een psychische aandoening zit in de hersenen of genen en kan
beïnvloed worden door bijvoorbeeld medicatie.
Wetenschapsfilosofe Trudy Dehue beschrijft deze trend in haar boek De Depressieepidemie voor depressie. Ze beschrijft hoe het ‘psycho-dynamische model’ van depressie;
depressie is een gevolg van ‘life- events’ en omgevingsfactoren, vanaf de jaren tachtig steeds
meer plaats maakte voor een wat zij noemt ‘entiteitsmodel’. Het entiteitsmodel beschouwt
ziekte als een eigenstandige entiteit met een (neuro)biologische oorzaak (Dehue 2008: 38-39).
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Het entiteitsmodel van depressie heeft zich volgens Dehue onder meer verspreid via de
Diagnostic and Statitistical Manual of Mental Disorders (DSM). Tegen de bedoeling van de
samenstellers in, werden de DSM labels als oorzaken van de kenmerken waar het label voor
staat gebruikt (Dehue 2008: 18-19).
Dehue vraagt zich in haar boek af hoe het komt dat in een welvarend en vrij land als
Nederland antidepressiva tot de meest geslikte medicijnen behoren en hoe het komt dat er
volop gebruikt wordt gemaakt van therapieën en zelfhulpboeken. Dehue wijst voor de
oorzaak van de toename van depressies niet in één richting en verklaart deze niet door een
toename aan (neuro)biologische stoornissen. Dehue benadrukt sterk de rol van de
neoliberale maatschappij. Waar succes een keuze is geworden, is mislukking dat ook. Dit zou
het gevoel van eigenwaarde van veel mensen ondermijnen. Vanuit de hulpverleningsindustrie
wordt burgers geleerd om kritisch te kijken naar het innerlijk. Mensen leren dat hun
bestaande biologie te overtreffen is. Dit inzicht brengt individuele verantwoordelijkheid met
zich mee om bepaalde omstandigheden te vermijden of hier iets aan te veranderen.
De menselijke biologie is hiermee onderdeel geworden van de economie. Veel
hulpverleningsprogramma’s proberen mensen te bewegen tot hetzelfde gedrag als bedrijven.
Ze leren ons doelen te stellen, informatie te verzamelen, op basis daarvan zelf keuzes te
maken, risico’s te nemen, de balans op te maken en verantwoordelijk voor onszelf te zijn.
Volgens Dehue heeft de samenleving dankzij deze neoliberale ontwikkeling minder geduld
gekregen met afwijkende mensen (Dehue 2008: 230-236). Dehue neemt in haar boek een
kritische houding in ten aanzien van deze ontwikkeling die volgens haar gestimuleerd wordt
door de farmaceutische industrie en de verwikkeling tussen wetenschappelijk onderzoek en
farmaceutische bedrijven; het 'farmaceutisch-wetenschappelijk compex'.

1.5

Medicaliseringkritiek en het culturele spanningsveld tussen
Romantische uitgangspunten en Verlichtingsuitgangspunten

De spanning tussen Romantische uitgangspunten en Verlichtingsuitgangspunten doet zich
anno 2010 nog altijd op verschillende terreinen voor en komt ook in het
medicaliseringkritische debat terug. Om te kunnen duiden in de onderzoeksresultaten in
hoeverre en op welke manier dit het geval is, wordt beschreven welke basisuitgangspunten
en idealen de stroming van de Romantiek kent. Deze uitgangspunten worden beschreven aan
de hand van het geschiedenis handboek Vrijheid en Rede, geschiedenis van Westerse Samenlevingen
1750 – 1989 dat een overzicht geeft van de belangrijkste feiten en ontwikkelingen uit deze
11

periode en aan de hand van het boek Romantische Orde van hoogleraar filosofie Maarten
Doorman waarin hij laat zien op welke manier we in de hedendaagse samenleving nog altijd
in de Romantiek leven.
Uitgangspunten en kenmerken van de Romantiek en de Verlichting
De Romantiek is een stroming in de Westerse cultuur die eind achttiende en begin
negentiende eeuw op kwam in de kunst en intellectuele kringen in Frankrijk, Duitsland en
Engeland. De Romantische beweging is ontstaan in een kritische dialoog met de Verlichting.
In de achttiende-eeuwse Verlichting maakte wetenschappelijke kennis een toenemende
beheersing van de natuur en van sociale processen mogelijk. Het optimistische idee dat het
zou gaan om een tijd van onbegrensde vooruitgang gaf de Verlichting een ideologisch
karakter. Door kennis te verbinden aan macht zou de samenleving ten goede veranderd
kunnen worden. De term Verlichting is niet door historici achteraf bedacht; in de achttiende
eeuw typeerden geletterden zelf hun tijdperk als het tijdperk van het licht, het verstand en de
beschaving die langzamerhand een eind maakte aan de nacht van vooroordelen en bijgeloof.
Eerder in de achttiende eeuw ontstond een brede stroming in kerken van mensen die
geobsedeerd waren door de menselijke ziel, zonde en bekering. Hier ontwikkelde zich een
gevoelscultus die aan het eind van de achttiende eeuw uitmondde in de Romantiek. De
Romantiek was niet simpelweg een cultivering van het gevoel tegenover het verstand maar
juist een debat hiermee. Romantische schrijvers zagen hun werk als een voortzetting van de
Verlichting en hun doel was de mensen te bevrijden van maatschappelijke conventies door
hen meer inzicht te geven in zichzelf en de wereld. Deze schrijvers bekritiseerden het
eenzijdige rationalisme van de Verlichting, dat geen oog zou hebben voor de wereld van het
gevoel, de fantasie en de intuïtie, terwijl daar volgens romantici de wortels lagen voor
menselijke creativiteit en waardigheid. De overwaardering
van de ratio van de mens werd aangevallen omdat deze als een vernauwing van het
bewustzijn werd beschouwd (Altena & van Lente 2003: 112-113).
Het denkbeeld van een door wetten vastgelegde natuur waar als in een machine elk
onderdeel zijn vaste plaats heeft, werd door romantici afgewezen. De wereld is volgens
romantici geen mechaniek. Deze verwerping verwoordde de Romantische schrijver Joseph
von Eichendorff (1788-1857) als volgt: “De wereld is een levend, dromend, zingend wezen
en zij laat zich alleen als zodanig kennen langs magische intuïtieve weg, niet via meten en
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beheersen”. Romantici beschouwen de natuur als een onuitputtelijke inspiratiebron, niet als
een object dat getemd en nuttig gemaakt moest worden. De Romantische schrijver en
filosoof Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) identificeerde het goede met het natuurlijke en
het kind, en het kwaad met de cultuur en beschaving. Rousseau gaf uitdrukking aan een
toenemend onbehagen over de lawaaierige en vervuilde stad met zijn gekunstelde
omgangsvormen (Altena & van Lente 2003: 115). De Romantiek verheft de natuur tot hoger
goed waarin mensen niet te ver zouden mogen ingrijpen. Hetgeen dat natuurlijk is kan
volgens romantici niet moreel verwerpelijk zijn (Doorman 2008: 25). De romanticus had een
afkeer van de zich snel ontwikkelende industrie, techniek en steden. Juist die plekken die nog
niet door de menselijke ratio in beslag waren genomen zoals de natuur, werden verheerlijkt.
romantici ontwikkelden een bijzondere waardering voor wildernis omdat zij veronderstelden
dat dit de meest authentieke, pure vorm van natuur is. De nieuwe waardering voor de woeste
natuur werd door dokters aan overspannen patiënten voorgeschreven. In de vrije natuur zou
men genezing kunnen vinden van kwalen die te maken hadden met het gejaagde en
overgecultiveerde leven in de stad zoals slapeloosheid, nervositeit en hypochondrie (Altena
& van Lente 2003: 115).
Wat betreft het politieke denken van de Romantiek was de Duitse predikant en
filosoof J.G. Herder (1744-1803) de meest invloedrijke figuur. Het verlichtingsidee dat
rationele principes die universeel toepasbaar zijn menselijke ontplooiing tot stand kunnen
brengen, en dat verschillen langs rationele weg op te lossen zijn, werd verworpen. In plaats
daarvan zouden juist lokale tradities belangrijk zijn. Tegenover het idee van een universele
orde pleitte Herder dus voor culturele verscheidenheid en tegenover het idee van een
machtige staat stelde hij de natie. De natie beschouwde hij in zijn ideaalbeeld als een groep
mensen voor die een bepaalde cultuur deelt, geen staatsapparaat nodig heeft en zichzelf van
onderop kan bestuderen. Romantici waardeerden het eigene en onderscheidende van
individuen en groepen. Het waarderen van het eigene en onderscheidende van individuen
komt tevens naar voren in het Romantische authenticiteitsideaal; het trouw zijn aan de eigen,
authentieke ‘ware’ persoonlijkheid. Volgens de romanticus Victor Hugo (1802-1885) is een
ware romanticus iemand die het onechte wenst te onderscheiden van het echte. Dit vertaalt
zich naar het Romantische ideaal van het echte ‘jezelf zijn’ (Doorman 2008: 13).
De implicaties van Herders opvattingen en die van andere romantici reikten verder dan
alleen politieke ideeën. Het filosofische uitgangspunt van de Westerse filosofie sinds Plato
dat op elke filosofische vraag maar één juist antwoord mogelijk was en dat deze antwoorden

13

nooit met elkaar in strijd kunnen zijn omdat ze deel uitmaken van één waarheid, werd
verworpen. Die ene objectieve waarheid bestaat volgens romantici niet en de zoektocht van
wetenschappers naar tijdloze wetten van de menselijke samenleving zou verkeerd zijn.
Volgens romantici is het subjectieve net zo belangrijke als het objectieve en dient men in de
wetenschap te streven naar het overbruggen van de kloof tussen waargenomen object en
waarnemend subject door middel van een holistische aanpak (Doorman 2008: 102).
In brede lagen van de bevolking ontstond in de late achttiende eeuw een nieuw besef
van tijd en geschiedenis. De Verlichting benadrukte de vooruitgang van de menselijke kennis
en beschaving. Geschiedenis zou een gestructureerde verandering zijn waarin de stadia van
verandering waren terug te zien in de verschillende volken die ontdekkingsreizen beschreven.
Romantische schrijvers wantrouwden dit voorruitgangsidee. Romantici staan kritisch en
bezorgd tegenover moderniteit en zijn nostalgisch naar het verleden (Altena & van Lente
2003: 115-117).
Tegenstellingen tussen Romantiek en Verlichting
Hoewel de tegenstelling tussen de Verlichting en de Romantiek soms geforceerd of
uitvergroot wordt weergegeven is het toch verhelderend om een aantal spanningsvelden
tussen de Romantiek en de Verlichting te benoemen die relevant zijn in het kader van
medicalisering (Doorman 2008: 17-18 ):
Romantiek

Verlichting

Voelen (emotie)

Denken (ratio)

Subjectief

Objectief

Synthese en holisme

Analyse

Ambiguïteit en ironie

Ondubbelzinnigheid en helderheid

Kunst

Wetenschap

Creativiteit

Nabootsing

Spiritualiteit

Materialisme

Zin

Nut

Kwaliteit

Kwantiteit

Organische natuurbeschouwing

Mechanische natuurbeschouwing

Mens als onderdeel van natuur

Mens boven natuur
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Erfenissen uit de Romantiek
Het Westerse denken beweegt zich sinds de late achttiende eeuw nog altijd tussen de polen
Verlichting en Romantiek. Tussen een verlangen naar rationele verklaring en ordening
enerzijds en fascinatie voor het onbewuste en bovennatuurlijke anderzijds. Tussen de
opbouw van bureaucratische sociale systemen en industriële ondernemingen enerzijds, en
het protest daartegen uit naam van individuele vrijheid anderzijds. Tussen een verheerlijking
van de natuur aan de ene kant en het gebruiken van de natuur aan de andere kant (Altena &
van Lente 2003: 116-117).
Diverse cultuurbeschouwers, waaronder cultuurfilosofen en sociologen, hebben in de
afgelopen decennia beschreven op welke manier wij in de eenentwintigste eeuw nog altijd in
het tijdperk van de Romantiek leven. De waardering voor het individuele gevoelsleven en het
verheerlijken van de natuur zijn nog altijd actueel in de samenleving. Een veel voorkomende
visie is dat deze Romantische overblijfselen voortleven in aparte domeinen buiten de
reguliere dagelijkse leefwereld zoals bijvoorbeeld de hippiebeweging van de jaren ’60 die op
Romantische wijze de gevestigde orde verwierp en een natuurlijke manier van leven
nastreefde door zich af te keren van het materiële. Het tijdschrift Sociologie bracht in 2010 een
themanummer uit over authenticiteit waarin diverse sociologen laten zien hoe authenticiteit
nog altijd een belangrijke hedendaagse culturele waarde is. De filosoof Jean Boudrillard
verklaart dat in een samenleving waarin mensen gebombardeerd worden met mediabeelden
die geen echte werkelijkheid meer representeren, authenticiteit is verdwenen. Dit creëert
volgens hem een voedingsbodem voor een nostalgisch verlangen naar echtheid (Houtman
e.a. 2010: 1). Dat de waardering voor het individuele gevoelsleven, authenticiteit en het
verheerlijken van de natuur nog altijd aanwezig zijn in de samenleving, komt ook
naar voren in de wijze waarop medicalisering bekritiseerd wordt.
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Hoofdstuk 2 Onderzoeksmethode
2.1

Discoursanalyse

Om een antwoord te vinden op de vraag op welke verschillende manieren medicalisering
wordt bekritiseerd en welke rol de neurobiologie, Romantische uitgangspunten en
Verlichtingsuitgangspunten daarin spelen, is een discours analyse uitgevoerd. Een discours
analyse is een kwalitatieve, interpretatieve onderzoeksmethode. Aan kwalitatief onderzoek
ligt de aanname ten grondslag dat de werkelijkheid constructivistisch van aard is; de
werkelijkheid staat niet los van de te onderzoeken personen en processen maar wordt
gevormd door interacties tussen personen. Een discoursanalyse legt dan ook de nadruk op
de verschillende versies van de realiteit zoals deze worden weergegeven door de personen in
de te onderzoeken sociale setting (Bryman, 2008: 500). Een discours is volgens de medische
socioloog Gerhard Nijhof een in de samenleving geldende interpretatiewijze die ervoor zorgt
dat bepaalde interpretaties als gebruikelijk en geldig worden ervaren. Het zijn
maatschappelijk min of meer erkende wijzen van zien en spreken die hun werking laten zien
in taalgebruik. Omdat discoursen in meer of mindere mate collectief gedeelde wijzen van
interpreteren zijn, kunnen mensen zich met het gebruik ervan begrijpelijk maken voor
anderen (Nijhof 2003: 23).
Onderzoeksveld: het publieke discours
Deze scriptie onderzoekt medicaliseringkritiek in het publieke domein door te bestuderen op
welke manier in Nederlandstalige krantenartikelen, websites en televisieprogramma’s een
probleem of discussiepunt wordt gemaakt van de ontwikkeling dat steeds meer aspecten van
menselijk gedrag worden gedefinieerd in termen van psychische ziekte en gezondheid.
Bronnen selectie: Theoretical Sampling LexisNexis
LexisNexis is een database die toegang biedt tot een groot aantal (inter)nationale dagbladen,
tijdschriften en opiniebladen. Door het invoeren van zoektermen en de mogelijkheid aan te
geven uit welk jaar en uit welke kranten en/of tijdschriften de artikelen mogen komen, krijgt
de gebruiker een overzicht van alle artikelen waarin de ingevoerde zoekterm voorkomt.
De krantenkritieken zijn geselecteerd aan de hand van de afbakening van een periode: heel
het jaar 2010, de bronnen: alle Nederlandstalige bronnen te weten landelijke dagbladen,
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regionale dagbladen, tijdschriften en opiniebladen (Bijlage 1 toont om welke kranten en
bladen het precies gaat) en invoering van de volgende zoektermen:

Afwijkend gedrag (387 resultaten)
Medicalisering (36 resultaten)
Medicaliseren (41 resultaten)
Modeziekte (14 resultaten)
Psychische stoornis (724 resultaten)
Psychische afwijking (77 resultaten) Geen
nieuwe resultaten
Psychische aandoening (414 resultaten)
Borderline (462 resultaten)
Asperger (364 resultaten)
ADD (671 resultaten)
ADHD + stoornis (279 resultaten) (ADHD
2291 resultaten dus twee zoektermen)
ADHD + psychische (152 resultaten)
ADHD + label (44 resultaten)

Depressie + psychische (639 resultaten)
(Depressie +3000 resultaten dus twee
zoektermen)
Depressie + stoornis (256 resultaten)
Depressie + label (37 resultaten) Geen
nieuwe resultaten
Autisme + stoornis (443 resultaten)
(Autisme 2215 resultaten dus twee
zoektermen)
Farmaceutische industrie (1357 resultaten)
Geestelijke afwijking (56 resultaten)
Gek + normaal + psychologie (40
resultaten)
Anti psychiatrie (45 resultaten) Geen nieuwe
resultaten)

Het jaartal 2010 is gekozen vanwege de aanname dat medicaliseringkritieken uit een periode
van gedurende één jaar voldoende interessante resultaten op zullen leveren en vanwege de
reden dat 2010 nog een actueel genoeg jaar is om niet al te verouderde onderzoeksresultaten
te verkrijgen. De zoektermen zijn voort gekomen uit de werkwijze van ‘Theoretical
Sampling’: uit de resultaten van een ingevoerde zoekterm ontstaat voortschrijdend inzicht in
welke volgende zoektermen bij kunnen dragen aan het krijgen van een compleet beeld van
alle typen medicaliseringkritiek (Bryman 2008: 415). De zoektermen zijn net zolang ingevuld
totdat er geen nieuwe, nog niet eerder aangetroffen, inhoudelijke soorten medicalisering
kritiek werden gevonden. Op een gegeven moment wordt een punt in de dataverzameling
bereikt, dat via nieuwe zoektermen weer dezelfde typen of soms letterlijk dezelfde artikelen
verschijnen, op dit moment is besloten te stoppen met het verzamelen van artikelen. Dit
heeft geleid tot 119 krantenkritieken uit 2010.

2.2

Validatie onderzoeksresultaten krantenkritieken 2010

Om het publieke kritische discours ten aanzien van medicalisering zo compleet mogelijk te
kunnen bespreken zijn, naast kranten, vijf televisieprogramma’s en vijf internetsites
geanalyseerd. Daarbij is gekeken of in televisieprogramma’s en op internetsites eventueel
nieuwe, nog niet eerder in kranten aangetroffen medicaliseringkritieken aanwezig zijn. Deze
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benadering berust op triangulatie; het gebruik maken van meerdere, verschillende soorten
databronnen om een sociaal fenomeen te bestuderen (Bryman 2008: 379). De resultaten van
de bestudeerde weblog en televisiekritieken kunnen in de onderzoeksanalyse van de
krantenkritieken worden opgevoerd om een ondersteunende functie te vervullen wanneer
deze inhoudelijk eenzelfde redenering bevat als de krantenkritieken. Alleen wanneer sprake is
van een nieuwe inhoudelijke redenering of noemenswaardig verschil met de krantenkritieken
wordt het desbetreffende resultaat apart benoemd.
Door medicaliseringkritieken uit een vroegere periode te bestuderen met een even
grote onderzoekssample, kunnen de resultaten van de medicaliseringkritieken uit 2010 beter
geduid worden. Aan de hand van medicalisering kritieken uit kranten in 1995 en 1996 wordt
daarom gevalideerd of de structuur en de plaats die de neurobiologie in de structuur van het
medicalisering kritische debat krijgt, typerend is voor de volgens Nikolas Rose hedendaagse
neurobiologische samenleving.
Medicaliseringkritische websites
De vijf medicaliseringkritische websites zijn gevonden via Google op de zoektermen:
Weblog + 2010 + psychische + etiket, Weblog + 2010 + psychische + label en Weblog +
2010 + ADHD. Uit de resultaten zijn de volgende vijf websites geselecteerd op grond van de
aanwezigheid van kritische reacties en een inschatting van de mogelijkheid om eventueel
nieuwe soorten kritiek te kunnen ontdekken:
1. www.ncrm.nl Website Nederlands Comité voor de Rechten van de Mens
Het NCRM is de Nederlandse afdeling van de Citizens Commission on Human Rights
(CCHM) een internationale organisatie met 134 afdelingen in 31 landen. CCHR is in 1969
opgericht door de Church of Scientology en Thomas Szasz, emeritus hoogleraar in de psychiatrie
aan de State University van New York. Het Nederlandse kantoor van CCHR is in 1986
opgericht onder de naam Nederlands Comité voor de Rechten van de Mens (NCRM) en
geeft sindsdien informatie over wat zij zelf noemen: ‘misstanden in de psychiatrie’. Zo stellen
zij de corrumperende invloed van de farmaceutische industrie op het vakgebied van de
geesteswetenschappen aan de kaak en bieden ze hulp bij klachten ten aanzien van de
psychiatrie. NCRM is een verzamelsite voor psychiatrie kritische bronnen een meldpunt
voor klachten over de psychiatrie en een site met tips voor alternatieve behandelingen buiten
medicatiegebruik en psychiatrie. Alle NCRM webpagina’s zijn gecodeerd en geanalyseerd.
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2. http://www.nrcnext.nl/blog/2010/02/12/een-nieuwe-kinderziekte-in-de-maak/
Carola Houtekamer (1980) blogt over wetenschap en plaatste op 12 februari 2010 een stuk
op de internetblog van NRC-Next getiteld ‘Een nieuwe kinderziekte in de maak’ waarin zij
schrijft over de nieuwe ziekte ‘Temperament-disregulatie met disforie’ die in de DSM-5
opgenomen zal worden. Zowel het stuk als de binnen gekomen 66 reacties zijn gecodeerd en
geanalyseerd.
3. http://www.argusoog.org/2010/11/adhd-de-aanbevolen-dagelijkse-hoeveelheiddrugs/
Argusoog is een vrijwilligersplatform dat ernaar streeft om bewustmakende informatie aan te
bieden, onder het credo ‘een andere kijk op de wereld’. In de rubriek ‘Gezondheid &
Welzijn’ heeft de auteur Paul Engels een stuk geplaatst met de titel ‘ADHD: de Aanbevolen
Dagelijkse Hoeveelheid Drugs’. Het stuk bestaat uit een verzameling van verwijzingen naar
televisieprogramma’s en internetsites die kritisch zijn ten opzichte van de diagnose ADHD
en medicatie. Zowel het stuk als de 21 reacties zijn gecodeerd en geanalyseerd.
4. htttp://weblogs.vpro.nl/depressie/
Naar aanleiding van de VPRO Thema uitzending ‘Iedereen depressief’ heeft de VPRO op
haar website een weblog aangemaakt over depressie. Op de openingspagina staat beschreven
waar de uitzending inhoudelijk over gaat en kan de uitzending terug worden gekeken.
Onderaan de beschrijving kunnen mensen reageren op de (inhoudelijke beschrijving van) de
uitzending. Hier zijn 38 reacties geplaatst die zijn gecodeerd en geanalyseerd.
5. http://forum.fok.nl/topic/1479758
Het Fok Forum biedt een plaats waar mensen discussie topics op het gebied van verschillende
onderwerpen kunnen starten. In de rubriek ‘Filosofie en Levensbeschouwing’ startte een
man onder de naam Arjan een discussie over hoe psychische problemen het beste aangepakt
kunnen worden; door middel van praten of door middel van medicatie? Door zijn vraag
komt de discussie neer op de vraag of een psychische aandoening neuro(bio)logisch
aanwezig is of niet. Zowel zijn stuk als de binnen gekomen 14 reacties zijn gecodeerd en
geanalyseerd.
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Medicaliseringkritische televisieprogramma’s
De vijf televisieprogramma’s zijn geselecteerd aan de hand van drie eisen: het programma
moet: 1) betrekking hebben op Nederland 2) in 2010 uitgezonden zijn 3) als thema een
medicaliseringkritisch onderwerp hebben. De televisieprogramma’s zijn gevonden doordat ik
zelf veel TV kijk en bekend was met de vijf uitzendingen:
1. NCRV Altijd Wat – Feit of fictie? Toename ADHD
Altijd Wat is een opinieprogramma dat wekelijks wordt uitgezonden bij de NCRV. In de
aflevering van 17 september gaat de vaste rubriek ‘feit of fictie?’ over de toename aan
ADHD bij kinderen. Is deze ziekte een serieus probleem of een handige stempel voor een
druk kind? In het item wordt aan diverse deskundigen gevraagd hoe zij de toename van het
aantal kinderen met ADHD verklaren. Jeugdpsychiater Edo Nieweg en medisch historicus
Timo Bolt komen aan het woord.
2. Zembla – De ADHD Hype
Zembla is een actueel documentaireprogramma. Het programma wil een breed publiek
informeren met opiniërende onderzoeksjournalistiek. Op zaterdag 18 september 2010 werd
de aflevering getiteld ‘De ADHD hype’ uitgezonden, onder de subtitel ‘Normaal zijn wordt
een uitgestorven soort’.
3. VPRO Thema - Iedereen depressief
De VPRO documentaire ‘Iedereen depressief?’ gaat over de oorzaak en het gevolg van de
toename aan het aantal mensen dat aan een depressie lijdt: “Met een miljoen mensen die
antidepressiva slikken, dreigt depressie volksziekte nummer één te worden. Aandacht voor
oorzaak en gevolg hiervan”. In de documentaire worden vier deskundigen geïnterviewd: de
psychiater Jules Tielens, hoogleraar psychiatrie Aartjan Beekman, huisarts Betty Trum en
hoogleraar culturele internationale psychiatrie Joop de Jong. De interviews worden
afgewisseld met fragmenten van mensen die vertellen over hun depressie en hoe hun levens
een half jaar later zijn veranderd.
4. Rondom 10 - Elk kind een etiket
Rondom 10 is een live discussieprogramma met actuele debatten, feiten, meningen en emoties
over kwesties die Nederland bezighouden. De aflevering ‘Elk kind een etiket’ gaat over de
toename van het aantal kinderen met gedragsstoornissen, zoals ADHD, ADD, PDD-NOS,
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autisme en dyslexie. Aan het woord komen docenten, ouders, kinderen en hulpverleners.
5. Pauw & Witteman - Kinderfysiotherapeut Paul Helders “Laat kinderen met rust”
In de uitzending van Pauw en Witteman op16 november 2010 is hoogleraar
kinderfysiotherapie Paul Helders te gast. Hij vertelt over zijn ervaringen met kinderen die op
zijn spreekuur komen en is kritisch ten aanzien van ouders die te veel van hun kinderen
verwachten en hun kinderen te veel zouden willen perfectioneren. Hij doet een oproep om
kinderen meer met rust te laten.
Medicaliseringkritische krantenartikelen 1995 en 1996
Gekozen is voor medicaliseringkritieken uit 1995 en 1996 omdat een periode van vijftien jaar
voldoende terug in de tijd gaat om potentieel andere onderzoeksresultaten dan in 2010 aan te
treffen. Daartoe is dezelfde onderzoeksmethode gehanteerd als bij de krantenkritieken uit
2010. De zoektermen die in LexisNexis zijn ingevoerd zijn ook ingevoerd voor de jaartallen
1995 en 1996, dit leverde de volgende resultaten op:
1995
Afwijkend gedrag (135 resultaten)
Asperger (0 resultaten)
Depressie + psychische (49 resultaten)
Medicalisering (36 resultaten)
Medicaliseren (5 resultaten)
Modeziekte (5 resultaten, allemaal over
bekkeninstabiliteit na zwangerschap als
modeziekte)
ADHD (10 resultaten) (tegenover 2291
resultaten in 2010)
Minimal Brain Damage (10 zelfde ADHD
resultaten, allemaal over criminaliteit)
Psychische stoornis (75 resultaten)
Farmaceutische industrie (405 resultaten)
Psychische + label (2 resultaten tegenover
33 resultaten in 2010)
Psychische + etiket (12 resultaten tegenover
32 resultaten in 2010)
Geestelijke afwijking (24 resultaten)
Anti psychiatrie (42 resultaten)
DSM + psychische (8 resultaten)
Autisme (40 resultaten) (Geen
medicaliseringkritieken, wel veel over opzet
klinieken voor mensen met autisme,
crimineel gedrag en autisme)

1996
Afwijkend gedrag (131 resultaten)
Asperger (2 resultaten) (geen kritiek)
Depressie + psychische (75 resultaten)
Farmaceutische industrie (463 resultaten)
Medicalisering (32 resultaten, veel nonpsychische gezondheidszorg medicalisering:
medicalisering van: vrouwen, de dood,
topsport, fitness, drugsproblemen,
zwangerschap, onvruchtbaarheid, fysieke
aandoeningen, hartinfarct)
Medicaliseren (6 resultaten) (geen kritiek:
zwangerschap, heroïneverstrekking)
Modeziekte (9 resultaten) (Non-psychisch:
dyslexie als excuus voor ouders van kinderen
die slecht lezen en schrijven en whiplash)
ADHD (22 resultaten) (veel over ADHD en
jonge criminelen)
Minimal Brain Damage (7 resultaten)
Psychische stoornis (75 resultaten)
Psychische + label (8 resultaten)
Psychische + etiket (12 resultaten)
Geestelijke afwijking (geen nieuwe resultaten
DSM + psychische (7 resultaten) (geen
nieuwe resultaten)
Autisme (42 resultaten) (geen
medicaliseringkritieken)
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2.3

Teksten coderen in Atlast.ti

Gezien de hoeveelheid data die in deze scriptie wordt geanalyseerd, is gebruik gemaakt van
het kwalitatieve data analyse programma Atlas.ti. Alle krantenartikelen, websites en
televisieprogramma’s zijn verwerkt tot tekstdocumenten en in Atlas.ti gecodeerd. De
krantenkritieken uit 2010 zijn zeer dicht op de tekst gecodeerd. Dit is gebaseerd op de
methode van ‘Initial Coding’, die inhoudt dat de codeur zich laat leiden door wat in de
artikelen staat, in plaats van eigen vooringenomen concepten van medicaliseringkritiek aan
de codes op te dringen (Charmaz, K. 2006: 47-48). Wanneer een medicaliseringkritische
redenering of formulering wordt aangetroffen in de tekst, krijgt deze een code die de lading
van de gevoerde redenering of formulering bedekt. Meestal bleken de aangemaakte codes
meerdere malen en in verschillende artikelen van toepassing. Codes die maar één keer van
toepassing bleken te zijn op een citaat en inhoudelijk geen toevoeging bleken te zijn, zijn
verwijderd. Daarnaast zijn alle coderingen die eenzelfde soort inhoudelijk argument
bestrijken samengevoegd door deze te ‘mergen’. Hierdoor bestrijken de codes uiteindelijk
alle verschillende inhoudelijk gevoerde argumenten, nuances, formuleringen en
terminologieën die in de medicaliseringkritische artikelen te vinden zijn. Wanneer tijdens het
coderen een relevant inzicht ontstond dat niet onder een code past, is een memo aan het
desbetreffende stuk tekst verbonden. In een aantal memo’s staat een globale eerste analyse
van de typen kritiek die tot dan toe in de artikelen zijn herkend. Tevens zijn memo’s gebruikt
om aan te geven op welke manier sociologische theorieën, een anti-(neuro)biologisch of
Romantisch discours in de kritieken terug komen. In totaal zijn 201 memo’s geschreven
(Bijlage 2a). Bijlage 2b toont twee voorbeelden van een memo.
Uit deze werkwijze zijn 157 codes ontstaan waarmee 1462 citaten in krantenkritieken
uit 2010 zijn gecodeerd (Bijlage 3). De 157 codes zijn vervolgens ingedeeld in code families.
Een codefamily bevat meerdere codes die inhoudelijk over eenzelfde thema gaan. Een aantal
codes bleken in meerdere codefamilies tegelijk te passen. De eerste indeling in codefamilies
die uit de 157 codes gedestilleerd kon worden is te vinden in Bijlage 4. Deze twintig
codefamilies zorgen ervoor dat de uiteindelijke structuur van het kritische medicalisering
debat nog verder geabstraheerd kan worden tot een uiteindelijke indeling in zes verschillende
medicaliseringkritische discoursen (Bijlage 5). Op deze manier worden de structuur van het
kritische medicaliseringdiscours, de rol van de neurobiologie en het spanningsveld tussen
Romantische idealen en Verlichtingsidealen zichtbaar.
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Coderen van de krantenkritieken uit 1995 en 1996
De codes die uit de 2010-kritieken ontstonden zijn geïmporteerd naar een nieuw Atlas.ti
document (een nieuwe Atlas.ti ‘Hermeneutic unit’) waarin medicaliseringkritieken uit 1995 en
1996 zijn opgenomen. Dit vanwege de reden dat veel van de codes uit 2010 ook de
inhoudelijke lading van de medicaliseringkritieken uit '95 en '96 bedekken. De soorten
argumenten, redeneringen en punten van kritiek die worden aangevoerd in beide perioden
komen zeer sterk met elkaar overeen. In bijlage 6 is te vinden om hoeveel en welke codes het
precies gaat. Tevens zijn een aantal nieuwe codes aangemaakt vanwege de reden dat de
kritieken uit '95 en '96 soms net iets andere of nieuwe redeneringen, formuleringen en
terminologieën bevatten, waarvoor in 2010 geen aparte codering is aangemaakt (Bijlage 7). In
totaal zijn 343 citaten gecodeerd. Nieuwe soorten kritische redeneringen die maar eenmalig
zijn aangetroffen zijn vastgelegd door middel van memo’s. Tevens zijn inzichten die
gedurende het coderen ontstonden en van belang zijn voor de onderzoeksanalyse vastgelegd
in memo’s. In totaal zijn 100 memo’s geschreven (Bijlage 8). De nieuw aangemaakte codes
en memo’s vormen samen een overzicht van de verschillen tussen de kritische discoursen uit
beide perioden.
Coderen van de televisie en website kritieken
De codes die uit de krantenkritieken van 2010 zijn voortgekomen, zijn geïmporteerd naar
een nieuwe Atlas.ti 'Hermeneutic unit' waarin vijf internetsites en vijf televisieprogramma’s in
tekstdocumenten zijn opgenomen. Van de vijf internetsites zijn de voorpagina’s, de
reactiepagina’s, en de belangrijkste hoofdpagina’s van elke website tot tekstdocumenten
verwerkt en gecodeerd. De televisieprogramma’s zijn getranscribeerd. De soorten
argumenten, redeneringen en punten van kritiek die worden aangevoerd en de manier
waarop deze worden verwoord overlappen voor een groot deel met de krantenkritieken uit
2010. De kritieken zijn om deze reden met dezelfde codes, waar dit van toepassing was,
gecodeerd (Bijlage 9). In totaal zijn 230 website citaten en 261 citaten uit de
televisietranscripten gecodeerd. Wanneer sprake is van een nieuw soort argument, redenering
of formulering is een memo aan de desbetreffende tekst verbonden. Tevens zijn inzichten
die gedurende het coderen zijn ontstaan en van belang zijn voor de onderzoeksanalyse
vastgelegd in memo’s. In totaal zijn 52 memo’s aan de televisietranscripten verbonden
(Bijlage 10) en 74 memo’s aan de tot tekstdocumenten verwerkte internetsites (Bijlage 11).
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Uiteindelijk tonen alle memo’s een overzicht van de eventueel nieuw ontdekte
medicaliseringkritieken. Tevens zijn drie nieuwe coderingen aangemaakt voor redeneringen
die vaker terugkeerden in de televisiekritieken (Bijlage 12).

2. 4

Discours Resonance Model

Om te kunnen duiden hoe overheersend de neurobiologie aanwezig is in het
medicaliseringkritische debat wordt gebruik gemaakt van het ‘Discours Resonance Model’.
Hoe verhouden medicaliseringscritici zich tegenover het (neuro)biologische discours ten
aanzien van psychische stoornissen? Het Resonance model helpt deze vraag te
beantwoorden door de relatie tussen een dominant discours en een persoonlijk discours te
tonen. Daarmee laat het de werking van macht via taal zien; een dominant discours binnen
het medicaliseringkritische debat bakent af wat gezegd en gedacht kan worden ten aanzien
van kritiek op medicalisering. Het model onderscheidt drie relaties: (Bröer & Heerings 2011:
5-6)
1. Consonantie  Men neemt het dominante discours over.
2. Dissonantie  Men neemt een deel van het dominante discours over en past het
dominante discours aan aan het eigen leven.
3. Autonomie  Men construeert een eigen betekenis zonder gebruik te maken van het
dominante discours of het dominante discours te verwerpen.
In de context van de theorie van Nikolas Rose dat er sprake is van een overheersend
(neuro)biologisch discours is het zaak om te onderzoeken in hoeverre en op welke manier in
de kranten, televisie en internetsite kritieken sprake is van een anti-(neuro)biologisch
discours.
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Hoofdstuk 3 Analyse van de onderzoeksresultaten
3.1

Schematische weergave van de zes verschillende
medicaliseringkritische discoursen

Labelkritiek
 Impliciet anti(neuro)biologisch discours.
 Ziektes niet
(neuro)biologisch aanwezig
maar veroorzaakt door labeltriggers: farma industrie,
DSM, veeleisende
samenleving, self-fulfilling
prophecy etc.
-Romantisch discours.

(Neuro)biologische
kenniskritiek
Ziektes veroorzaakt door
combinatie (neuro)biologische
eigenschappen en
omgevingsfactoren.
 Romantisch discours.

Anti-(neuro)biologisch
discours

Slachtoffercultuur
en aanstellerij
Impliciet anti(neuro)biologisch discours.
Ziektes niet (neuro)-biologisch
aanwezig maar veroorzaakt
door “pamperende verz.staat “
etc.
 Slachtoffers van
zogenaamde
(neuro)biologische

aandoening.

Maakbaarheids
kritiek
 Toename verklaard door
vervaging ziektegenezing &
mensperfectionering.
 Expliciet anti(neuro)biologisch discours in
context van gevolgen
(neuro)biologische kennis.
 Romantisch discours.

 Toename psychisch zieke
mensen niet verklaard door
stijging van het aantal
mensen dat aan een (neuro)biologische afwijking lijdt.
 Romantisch discours:
Nadruk op subjectieve
elementen i.p.v. ziekten als
objectieve condities.

Medicatie kritiek

Pro-medicalisering

 Gedeeltelijk anti(neuro)biologisch. Niet alle
ziekten worden opgelost met
medicatie omdat niet alle
ziekten (neuro)biologisch van
aard zijn.
 Romantisch discours.

 (Neuro)biologisch discours.
Toename psychisch zieke
mensen verklaard door
toename aantal mensen dat
aan een (neuro)biologische
afwijking lijdt. Een betere
herkenning van ziekten.
 Romantisch discours.
natuurverheerlijking;
medicalisering en mens
perfectionering is natuurlijk.
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3.2

Labelkritiek “De label-epidemie”

Medicalisering wordt in veel artikelen bekritiseerd door het standpunt in te nemen dat te veel
gedrag te snel gedefinieerd wordt in termen van een psychische stoornis. Om deze reden
gebruiken critici de term 'label' of 'etiket' voor een psychische aandoening.
Medicaliseringscritici kijken ter verklaring van het toegenomen aantal diagnosen en het
ontstaan van nieuwe psychische aandoeningen veelal naar oorzaken buiten
(neuro)biologische processen. Labelcritici leggen bij het verklaren van psychische
aandoeningen de nadruk op subjectieve elementen in plaats van op objectieve condities. In
deze meer sociaal-constructivistische ziekte benadering is een Romantische
wetenschapsbenadering te herkennen. Het bestaan van één objectieve werkelijkheid wordt
door romantici verworpen; de wetenschap moet meer oog hebben voor het subjectieve en
dient de kloof tussen waargenomen object en waarnemend subject te overbruggen
(Doorman 2008: 102). De nadruk op subjectieve elementen en het verwerpen van een
objectieve (neuro)biologische ziektebenadering is in de labelkritiek op een aantal
verschillende manieren terug te zien.
De aanleiding voor het bekritiseren van het diagnosticeren met psychische
stoornissen wordt in de meeste artikelen beschreven aan de hand van een toename van
psychische stoornissen. Het kan gaan om het beschrijven van een toename in diagnosen (26
artikelen), in medicatiegebruik of voorschriften (20 artikelen), een toename aan nieuwe
psychische stoornissen (6 artikelen) of aan depressiebestrijding (4 artikelen).
Een ziektelabel als uitweg bij falen in een veeleisende samenleving
Één van de oorzaken voor een toename aan diagnosen is de volgens critici veeleisende
samenleving. Deze veeleisende samenleving wordt op verschillende manieren door
hoogleraren, psychologen, wetenschapsfilosofen en sociologen beschreven. De meest
geciteerde en gegeven verklaring is ontleend aan Trudy Dehue die in haar boek De Depressieepidemie beredeneert dat de neoliberale samenleving de verantwoordelijkheid voor falen meer
bij het individu legt, waardoor een ziektelabel de verantwoordelijkheid voor dit falen kan weg
nemen.
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Een ziektelabel als uitweg voor tekortschietende docenten en ouders
De toename van het aantal kinderen met een psychische aandoening, veelal ADHD,
verklaren critici doordat een ziektelabel een makkelijke uitweg biedt aan tekortschietende
docenten. Een voorbeeld hiervan is een moeder die in een ingezonden stuk schrijft:
Kind lijdt onder probleemjuf die geen orde kan houden en daarom kinderen laat labelen (Trouw, 1205-2010)

Psychiater Hein Warnaar beweert in het artikel ‘Leven met ADHD zonder dat je het weet’:
Kinderen die druk zijn krijgen te gauw Ritalin voorgeschreven, omdat ze onhandelbaar zijn in de
klas. Er zijn voorbeelden bekend van scholen die druk op ouders uitoefenen om hun kind de
diagnose ADHD te laten geven (Noord-Hollands Dagblad, 26-08-2010)

Dat scholen en ouders psychiaters onder druk zetten om een diagnose te stellen is een punt
van kritiek dat in veel artikelen en tevens in de uitzending ‘Elk kind een etiket’ van het
televisieprogramma Rondom 10 naar voren komt. In het artikel ‘Conflict in zorg door snelle
toename ADHD’ in de Leeuwarder Krant (18-09-2010) vertelt psycholoog Laura Batstra dat
veel kritische deskundigen beamen dat veel diagnosen tot stand komen onder druk van
school en ouders en dat zij ontslag nam bij de instelling voor jeugdpsychiatrie Accare omdat
zij zich niet langer kon vinden in het beleid om kinderen snel de diagnose ADHD te geven.
Volgens critici worden te hoge eisen aan kinderen gesteld omdat ouders hun kind
beschouwen als een project dat moet slagen. Een psychisch ziektelabel kan de
verantwoordelijkheid van de ouders voor dit falen wegnemen. Een voorbeeld is een citaat
van Jose van der Sman. Zij schrijft in haar artikel ‘Durven ouders nog op te voeden?’:
Geen wonder dat ouders onzeker zijn en dekking zoeken. Bij de minste of geringste afwijking van
het gemiddelde of normale trekken ze aan de bel. Want misschien heeft de kleine Tim wel ADHD of
ADD of ASS of PDD-NOS of MCDD of NLD of ODD of CD of een andere stoornis die verklaart
waarom hij is zoals hij is. En die ook bewijst dat het níet aan de opvoeding ligt (Elsevier, 06-03-2010).

Een tekenend voorbeeld van wat nou precies die hoge eisen zijn waar critici het over
hebben, blijkt uit het volgend citaat uit het artikel ‘Weg met de hedendaagse opvoedhysterie’
van de columniste Elma Drayer:
Het kind móét wel slim, sociaal vaardig, ondernemend en talentvol zijn - en bij voorkeur
tegelijkertijd. Blijkt dat in de praktijk anders uit te pakken, dan gaan ouders op zoek naar
erkenning. Naar een deskundige die hen gerust kan stellen met een klinkende diagnose.
Om vervolgens bij de school speciale begeleiding te eisen (Trouw, 06-05-2010).
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Moderne techniek als oorzaak toename psychische aandoeningen
Een ander aspect van de volgens critici veeleisende samenleving is de moderne techniek die
te veel prikkels van mensen zou vergen. Hierdoor zouden mensen stress en daaruit
voortkomende psychische problemen ontwikkelen. Hoogleraar psychiatrie Herman van
Praag beweert in het artikel ‘De depressiemaatschappij en de psy-cultuur’ in de context van
depressie:
De Blackberry gaat de hele dag door, je moet twitteren, mailen, een Facebook bijhouden - gestrest
gedoe en dat maakt gespannen. Het stelt enorme eisen aan de hersenen. De informatierevolutie en
de automatisering vragen heel veel van mensen. Beeldcultuur brengt visuele overkill en is
oppervlakkig. Het is duidelijk dat langdurige stress een blijvende invloed heeft, en dat het belangrijke
factoren zijn voor de totstandkoming van een depressie (De Groene Amsterdammer, 08-09-2010)

Het niet accepteren van risico’s
Een regelmatig benoemd aspect van een samenleving die hoge eisen stelt, is de ontwikkeling
dat mensen steeds minder risico's zouden accepteren. Volgens hoogleraar gezondheidseconomie Wim Groot werkt dit het labellen met psychische stoornissen in de hand omdat
hulpverleners onder druk staan geen enkele diagnose over het hoofd te zien:
De samenleving accepteert ook steeds minder het risico dat het fout gaat. Hulpverleners leggen de
nadruk op verantwoording afleggen en zichzelf indekken en niet op het zoeken naar oplossingen
van problemen (Het Financiële Dagblad, 29-06-2010).

Een aantal artikelen bekritiseren de toenemende drang om risico's op psychische
aandoeningen op jonge leeftijd al in kaart te brengen. Aleid Truijens wijst in haar column in
de Volkskrant (11-05-2010) getiteld ‘Niet Pluis’ op de 'ESAT-test', waarmee men autistische
kenmerken bij 1-jarigen kan opsporen. Truijens wijst op het gevaar voor vroege
stigmatisering. Een kritische vraag die wordt gesteld is of mensen dankzij het medicaliseren
van risico's niet zo veel stress ondervinden dat psychische problemen op zouden kunnen
treden en dat mensen op deze wijze te snel als ziek worden gedefinieerd terwijl zij niet
daadwerkelijk ziek zijn.
Het aanpraten van ziektes: de farmaceutische industrie
Een groot deel van de artikelen benoemt kort de rol van de farmaceutische industrie bij het
aanpraten van psychische aandoeningen (dit is 76 keer het geval) en gaat daarnaast in op een
aantal andere factoren die zouden bijdragen aan medicalisering. Een kleiner deel van de
artikelen heeft uitsluitend de farmaceutische industrie als hoofdthema. De felheid van de
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kritiek verschilt per artikel. Sommige critici beweren dat farmaceutische bedrijven zelf
complete ziektes verzinnen en deze in de markt plaatsen terwijl mildere critici enkel wijzen
op sluikreclame in voorlichtingsmateriaal. De farmaceutische kritiek bestaat uit het afkeuren
van het aanpraten van ziektes via sluikreclame in voorlichting voor psychische aandoeningen,
het schuldig maken aan sponsoring van huisartsen, het verwikkeld raken van de
farmaceutische industrie en de medische wetenschap, het achterhouden van negatieve
onderzoeksresultaten, het creëren van afzetmarkten en het oprekken van marges in het
ziektespectrum. Twee voorbeelden: Huisarts Hans van der Linde schrijft in zijn artikel
‘Kinderen beïnvloeden is immoreel’ over het medicijn Concerta:
Het marketingbureau Kostzewa beschrijft de opdracht van Janssen-Cilag als volgt. "Hoe
communiceer je subtiel en doeltreffend het medicijn Concerta?" Reclame voor Concerta was dus
het doel. Dat communiceren moest subtiel gebeuren omdat reclame voor receptplichtige
geneesmiddelen verboden is. Het subtiele bestond daaruit dat geen marketing werd bedreven voor
Concerta, maar wel voor het slikken van medicijnen bij adhd en dat het stellen van de diagnose
adhd werd bevorderd. Beide streefdoelen betekenden automatisch omzetstijging voor Concerta
(De Telegraaf, 28-09-2010).

In het artikel ‘Valse epidemie in geestelijke zorg’ beschrijft de Australische wetenschapper en
journalist Ray Moyhihan de ontwikkeling van een nieuwe aandoening:
De farmaceutische industrie speelde een doorslaggevende rol in de ontwikkeling van een nieuwe
aandoening bij vrouwen: verminderde seksuele lust. Enkele bedrijven zijn bezig een lustpil op de
markt te brengen voor vrouwen die te weinig zin hebben in seks. Moynihan publiceerde onlangs een
boek over de manier waarop de industrie dit ongemak tot een ziekte maakte (Trouw, 08-10-2010).

Het aanpraten van ziektes: psychische zelftests
Trudy Dehue beschrijft in haar artikel ‘Wat heet een epidemie’ in de Groene Amsterdammer
(29-09-2010) hoe in bladen zoals het Journal of Medical Marketing door onderzoekers
technieken worden beschreven om mensen bij te brengen dat ze psychisch ziek zijn. Zo
worden bijvoorbeeld bepaalde criteria uit de DSM opzettelijk niet verwerkt in
depressiezelftests, omdat uit onderzoek bleek dat de proefpersonen het woord depressie dan
minder snel op zichzelf van toepassing vinden. Redacteur wetenschap José van der Sman
schrijft in haar artikel ‘Hoort gepieker niet bij het leven?’ hoe verkeerde vragenlijsten over
gedrag mensen kunnen aanpraten dat zij lijden aan een psychische aandoening:
Er bestaat inmiddels een vragenlijst, de Worry Domain Questionnaire, die meet of iemand zich té
veel zorgen maakt over zijn relaties, werk, financiële situatie, de toekomst of zichzelf. Let wel: daarbij
wordt vooral de mate van gepieker gemeten, en niet gekeken of het getob misschien terecht is, of
zelfs nuttig. Mensen die aan een terminale ziekte lijden, hun baan zijn kwijtgeraakt of hun aandelen
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hebben zien verdampen in de kredietcrisis, kunnen op deze vragenlijst zodanig scoren dat ze als
‘chronische piekeraars’ worden aangemerkt, alsof ze een beetje gek zijn (Elsevier, 28-08-2010).

Het aanpraten van ziektes via psychische zelftests zou onjuiste diagnosen veroorzaken
doordat deze niet gesteld worden volgens de gangbare, op gedrag gebaseerde criteria maar
op basis van psychologische tests die daar niet voor bedoeld zijn en mede ontwikkeld zijn
door farmaceutische bedrijven.
Het aanpraten van ziektes: een beroepsgroep in stand houden
Tot slot is in twee artikelen de redenering aangetroffen dat het diagnosticeren met
psychische stoornissen in het belang staat van hulpverlenende beroepsgroepen. Zo beweert
een basisschooldocent in een ingezonden stuk:
De 'medicalisering' van het kinderleven door het labelen met allerhande kwalen betekent brood op de
plank voor duizenden hulpverleners (De Volkskrant, 29-05-2010)

Het verdienen van geld ten koste van mensen die niet daadwerkelijk aan een psychische
aandoening zouden lijden wordt in bijna alle artikelen als een kwalijke zaak gepresenteerd.
De bekritiseerde belangenverstrengeling en nadruk op economische winst die ten koste van
mensen hun gezondheid zou gaan is typerend voor een Marxistische benadering van
medicalisering.
Tijdsverandering in ziektebeelden, een te ruim ziektespectrum
In alle artikelen waarin het labellen met psychische stoornissen wordt bekritiseerd, wordt
impliciet of expliciet beschreven dat het ziektespectrum te ruim is, waardoor te veel mensen
in een bepaald ziektespectrum vallen. Zo beweert de woordvoerder voor het Instituut voor
Verantwoord Medicijngebruik (IVM):
Het is vrij moeilijk om nog een kinderfeestje te bezoeken waar niet één gediagnosticeerd kind
rondloopt (Nederlands Dagblad, 20-11-2010).

Grondlegger van de DSM-4 Allen Frances waarschuwt in het artikel ‘Big Al heeft spijt van
explosie psychotica’:
Er dreigt een psychisch zieke samenleving te ontstaan (Dagblad van het Noorden, 29-11-2010).

Hoogleraar gezondheidseconomie Wim Groot beargumenteert dat zo'n breed
ziektespectrum onwenselijk is en beter de oorzaken aangepakt kunnen worden:
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Laten we wat meer van kinderen accepteren, ouders ervan bewust maken dat opgroei- en
opvoedproblemen meestal vanzelf voorbijgaan, niet van elk probleem een zorgvraag maken
(Het Financiële dagblad, 29-06-2010).

Volkskrant columniste Aleid Truijens formuleert eenzelfde oplossing:
Misschien moet het spectrum van pluisheid worden opgerekt (Volkskrant, 11-05-2010).

In veel artikelen waarin de breedheid van het ziektespectrum wordt bekritiseerd, geven critici
een tijdsverandering in ziektebeelden aan, om te laten zien dat wat vroeger in de samenleving
nog geduid werd als ‘opvallend’ of ‘karakteristiek’ gedrag tegenwoordig als een psychische
stoornis wordt geduid. Deze redenering is in totaal 164 keer aangetroffen. Volgens critici is
het aantal psychisch zieke mensen niet toegenomen maar enkel het aantal mensen die als
psychisch ziek gedefinieerd worden. Dit proces zou aangewakkerd worden door de
heersende tendens in de samenleving om afwijkend gedrag en imperfectie niet langer te
accepteren en elke gedragsafwijking bij de psychiatrie onder te willen brengen. Historicus
Timo Bolt zegt hierover:
Wel moeten we ons zorgen maken over de toenemende druk van de maatschappij op het individu
om in de pas te lopen. Kinderen en volwassenen komen eerder in moeilijkheden. Bij lichte vormen
van afwijkend gedrag is steeds meer aandacht, ook in het onderwijs, voor kinderen en volwassenen
die op allerlei aspecten niet aan het gemiddelde voldoen (Reformatorisch Dagblad, 29-12-2010)

De woordvoerder van het IVM beweert:
Naast een beschuldigende vinger naar medicijnfabrikanten voor deze trend, zijn ook maatschappelijke
en culturele trends hiervoor verantwoordelijk. Mensen accepteren kennelijk niet meer dat ze niet
perfect zijn, een diagnose hebben is gemeengoed geworden (Nederlands Dagblad, 20-09-2010)

Wat deze artikelen over het algemeen stellen is dat elk tijdperk een maatschappelijk klimaat
kent met zijn eigen definities van psychische ziekten. In 15 artikelen worden ziektebeelden
dan ook letterlijk gepresenteerd als een modeverschijnsel waarbij woorden als ‘trendy’, ‘hip’,
‘rage’, ‘populair’ en ‘hype’ gebruikt worden. Zo stelt het hoofd van het programma en
kenniscentrum ADHD bij volwassenen van Psy-Q Haaglanden, Sandra Kooij in haar artikel
‘Lekker met z’n allen aan de Ritalin’ de vraag:
Het lijkt soms een beetje een modegril. Is ADD niet de zoveelste hype waar we met zijn allen
achteraan rennen? (Dagblad De Pers, 05-08-2010).

De psychische stoornis die in de krant het meest als een modegril wordt afgedaan is ADHD
gevolgd door ADD. In het artikel ‘De pillen zijn er, nu de ziektes nog’ licht Ruud Coolen
van Brakel, directeur van het IVM, de gedachtegang achter het afdoen van psychische
aandoeningen als modeverschijnselen toe op een manier die in veel artikelen terugkeert:
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Tal van klachten en kwalen die vroeger werden beschouwd als behorend bij het leven zijn we
gaan zien als ziekten: drukke kinderen, de overgang, overgewicht (Leeuwarder Courant, 07-10-2010).

Voor iedere psychische aandoening waarbij sprake is van een toename aan diagnosen
(depressie, ADHD, ADD, Asperger, Autisme en Bipolaire stoornis), wordt beschreven op
welke manier deze stoornissen vroeger nog niet als een psychische aandoening werden
gedefinieerd. Soms gaat een artikel over één psychische stoornis in het bijzonder.
Logischerwijs volgt uit de redenering dat psychische aandoeningen tijdsbeeldafhankelijk zijn de vraag wat nu een ‘echte’ ziekte en wat een ‘verzonnen’ of
‘gemedicaliseerde’ ziekte is. Over Autisme beweert José van der Sman:
Losse autistische symptomen komen volgens deskundigen vrij veel voor in de algemene bevolking. Er
valt goed mee te leven. Het wordt pas echt ‘autisme’ als het gaat om een combinatie van symptomen
die iemand het leven zo moeilijk maken dat de persoon in kwestie niet goed kan functioneren en
daaronder lijdt (Elsevier, 21-08-2010).

In veel artikelen is een zogenaamde ‘ja-maar constructie’ terug te herkennen. Men licht toe
hoe een psychische stoornis overgediagnosticeerd wordt maar erkent vervolgens dat er ook
een kleine groep ‘echt zieke mensen’ bestaat. De redenering dat iets pas echt een ziekte is
wanneer men zelf ernstig lijdt onder bepaalde symptomen wordt door psychologen en
psychiaters in veel artikelen aangevoerd. De psychiaters Edo Nieweg en Laura Batstra vallen
deze redenering in het artikel ‘ADHD is geen ziekte’ aan. Zij wijzen op de invloed van de
omgeving op wat individuen al dan niet als lijden ervaren:
Bij de beslissing of er ADHD-pillen worden voorgeschreven, moet worden bepaald of er sprake is
van 'lijdensdruk'. En zo ja, lijdensdruk bij wie? Bij het kind zelf of de leerkracht of de ouder? ,,Dat
is inderdaad de vraag", zegt Batstra. ,,Ik sprak laatst een puber die zei: ik wil graag van die pillen
af, want als ik ze niet slik, voel ik mij veel beter. Dan ben ik mezelf. Maar ik mag er niet mee stoppen,
want als ik ze niet slik, dan ben ik thuis en op school te druk."Men zegt: dat kind is altijd in de weer,
het neemt geen rust. Dan denk ik: kom nou, een beetje tolerantie graag. Dit is geen gestoord gedrag
(Trouw, 14-04-2010).

De DSM medicaliseert het menselijk lijden te veel
In sommige artikelen wordt de DSM slechts kort benoemd tussen een rijtje andere oorzaken
van medicalisering. Een aantal artikelen richt zich uitsluitend op het handboek van de
psychiatrie als boosdoener van het te veel medicaliseren van normaal gedrag. De meest
uitgesproken kritiek komt van Allen Frances. Hij is voorzitter van de samenstellers van de
huidige DSM-IV en erkent dat de meest vooraanstaande makers van de Diagnostic and
Statistical Manual of Mental Disorders (DSM) zelf het menselijk lijden en gedrag te veel
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hebben gemedicaliseerd. In het artikel ‘Handboek schiet door’ interviewt Malou van Hintum
Allen Frances voor de Volksrant (16-10-2010) op het Selling Sickness congres dat het Instituut
voor Verantwoord Medicijngebruik (IVM) in Amsterdam organiseerde. De kritiek van
Frances die hij hierin verwoordt wordt in veel artikelen waarin de DSM ter sprake komt
geciteerd. Frances is van mening dat er sprake is van te lage drempels voor het toekennen
van een ziektelabel, waardoor te veel mensen onterecht een diagnose zouden krijgen. De
farmaceutische industrie zou op deze manier ruimer baan krijgen voor het aanprijzen van
medicatie. Volgens Frances zijn er wat hij noemt 'onechte epidemieën' ontstaan en heeft de
DSM te veel macht en invloed om te bepalen wat normaal en abnormaal gedrag is.
De door Frances bekritiseerde macht om te kunnen definiëren wat (ab)normaal
gedrag is werd in de jaren zeventig al beschreven door de socioloog Irving Zola die uitlegt
dat medische instituties sociale controle uitoefenen door te kunnen definiëren wat als
normaal en abnormaal gedrag wordt beschouwd.
Ook waarschuwt Frances voor de plannen om weer nieuwe stoornissen in de nieuwe
DSM-IV toe te voegen, en vooral het voornemen om van het bestaande dichotome model,
waarbij een mens wel of niet voldoet aan de criteria voor een label, over te stappen naar een
dimensioneel model, waarbij een label in geringe mate op iemand van toepassing kan zijn.
Eén van die nieuwe stoornissen die in DSM-IV zal worden opgenomen is de 'Binge eating
disorder'; kortweg: extreem veel eten. Volgens het handboek kan dit als een psychische
aandoening worden aangemerkt, als iemand drie maanden lang zich één keer per week
overeet. Volgens Frances zijn in dat geval zo'n beetje alle mensen ziek. Op deze manier zet
Frances kritische kanttekeningen bij de ziektedefeniëring van gedrag dat niet per sé op een
psychische stoornis hoeft te wijzen. Irving Zola deed dit al in de jaren zeventig door te
wijzen op het risico van het gelijk stellen van sociale problemen aan ziekten.
Een ander aspect van kritiek op de DSM wordt geuit in het artikel ‘Ziektes komen
en gaan’ door hoogleraar psychiatrie Michiel Hengeveld:
DSM ziektelabels zijn slechts classificaties. De scheidingen en hokjes in DSM-IV wekken ten onrechte
het idee wekken dat psychiatrische aandoeningen exacte en goed af te scheiden aandoeningen zijn
(Nederlands Dagblad, 20-03-2010).

In deze kritiek kan een Romantische wetenschapsbenadering herkend worden. Romantici
staan sceptisch tegenover een exacte, objectieve en natuurwetenschappelijke benadering van
de werkelijkheid. In plaats van algemeenheden en wetmatigheden stellen romantici
subjectivisme voorop (Doorman 2008: 105).
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Medicalisering in de context van depressie: het somberheidstaboe
Een aantal artikelen richten zich uitsluitend op medicalisering in de context van depressie.
Een aantal critici positioneren zich ten opzichte van de claims die Dehue in haar boek De
Depressie-epidemie maakt. Artikelen verdedigen Dehue's standpunt of gaan hier tegen in. In het
artikel ‘Wat heet een epidemie?’ in de Groene Amsterdammer (29-09-2010) verdedigt Dehue
zich ten opzichte van de misinterpretaties van haar boek. De grootste misvatting vindt
Dehue dat zij depressie niet serieus zou nemen en zou beweren dat “een beetje verdriet bij
het leven hoort". Dehue benadrukt in dit artikel dat zij met haar boek depressie niet wil
bagatelliseren maar wil laten zien hoe de samenleving meer soorten leed als depressie is gaan
framen.
“Een beetje verdriet hoort bij het leven", is een redenering naar voren komt in een
aantal artikelen die de medicalisering van depressie bekritiseren. Negatieve emoties zoals
verdriet, somberheid, angst en eenzaamheid horen bij het leven en zouden tegenwoordig te
snel als psychische problemen worden beschouwd die onmiddellijk moeten worden
opgelost. In het artikel ‘Depressies horen bij het leven’ beweert hoogleraar Peter de Jonge:
Een heleboel negatieve emoties als verdriet, somberheid, eenzaamheid en angst horen bij het
leven. Maar in onze samenleving worden ze te veel als psychische problemen beschouwd die
onmiddellijk moeten worden opgelost, vindt de psycholoog. Terwijl een heleboel lichte gevallen
vanzelf weer overgaan (Spits, 22-11-2010).

In het artikel ‘Het gaat om pillen en praten’ in De Groene Amsterdammer (08-09-2010) wordt
het huidige klimaat in de samenleving door psychiater Frank Koerselman beschreven als
hedonistisch: "het altijd maar opgefokte blij zijn" en als epicuristisch: "als ik niet geniet en
niet vrolijk ben, ben ik ziek". Ook spreekt Koerselman van een ‘somberheidstaboe’ en een
‘gelukslobby’ die mensen de illusie aanpraat dat zij non stop gelukkig moeten en kunnen zijn.
Hoogleraren en psychiaters benadrukken dat de samenleving te weinig ruimte biedt aan
negatieve emoties en deze te veel medicaliseert. Dit gebeurt bijvoorbeeld in het artikel
‘Levenskunst’ in De Twentse Courant (11-12-2010) waarin hoogleraar psychologie Gerben
Westerhof pleit voor het aanvaarden van leed als onlosmakelijk deel van het leven. In deze
kritiek komt Ivan Illich’s concept van ‘culturele iatrogenesis’ terug. Volgens Illich worden
mensen zwakker doordat in een gemedicaliseerde cultuur mensen steeds minder in staat
worden gesteld op een gezonde manier om te gaan met natuurlijke processen zoals lijden.
Een ander aspect van de kritiek op de medicalisering van depressie is volgens critici
de biologische functionaliteit van depressie. In het artikel ‘De zin van somberte’ in Psychologie

34

Magazine (01-10-2010) legt evolutionair bioloog Paul Andrews uit dat mensen een receptor
bezitten die zich bij voldoende stress kan binden aan serotonine, waardoor deze stof minder
beschikbaar komt in het brein. Andrews beweert dat de evolutie ons niet voor niets zo'n
receptor heeft gegeven. Volgens hem is deze ontworpen als reactie op complexe
levensproblemen waarvoor mensen geen oplossing vinden. Depressieve mensen blijken
volgens Andrews beter te zijn in het oplossen van complexe sociale problemen doordat ze
goed zijn in het analyseren van de kosten en baten van verschillende mogelijkheden.
Aandacht veroorzaakt of versterkt een psychisch probleem
De (neuro)biologische aanwezigheid van een psychische stoornis is in 22 artikelen in twijfel
getrokken door te redeneren dat psychische stoornissen als een self-fulfilling prophecy
werken. Een ziektelabel en de daarmee samenhangende aandacht zorgt ervoor dat men zich
naar het label gaat gedragen en in zijn label gaat geloven terwijl men niet werkelijk psychisch
ziek is. Columniste Aleid Truijens schrijft in het artikel ‘Niet Pluis’ hoe psychische
ziektelabels bij ouders en docenten de verwachting kunnen wekken dat het kind moeilijk zal
zijn, waardoor voor het kind ruimte ontstaat zich zo te gaan gedragen:
Zo’n etiket wekt weer de verwachting dat het kind ‘moeilijk’ zal zijn, wat het dan ook is
(Volkskrant, 11-05-2010).

Een aantal keer wordt het effect van de tegenwoordig alom aanwezige psychische stoornis
tests op internet in een kritische context besproken. Zo wijst Truijens op het risico dat de
uitkomst van zo'n test ervoor zorgt dat mensen zich naar de testresultaten gaan gedragen:
Zo gaat dat met diagnosen, zelfs die van een internettestje: ongemerkt ga je ernaar staan (Volkskrant,
11-05-2010)

Truijens redenering dat mensen zich naar een diagnose kunnen gaan gedragen keert
regelmatig terug in diverse artikelen. In deze redenering kan Foucault zijn theorie over hoe
macht opereert via discoursen worden herkend. Een psychisch ziektelabel werkt als een
medisch discours waardoor voor patiënten wordt bepaald hoe zij hun mentale conditie
beschouwen en hoe zij hiermee omgaan. Truijens en andere critici beschrijven dit
mechanisme door te wijzen op de macht en invloed van een psychisch ziektelabel.
In twee artikelen wordt erop gewezen dat kinderen veerkrachtiger zijn dan mensen
vaak zouden verwachten. Over de aandoeningen ADHD en ADD beweert Elma Drayer:
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Niemand meer die hardop durft te zeggen dat dit stuk voor stuk aandoeningen zijn waarmee je ook
onbehandeld heel best op je pootjes terecht kunt komen. En vooral: dat te veel aandacht voor de
kinderziel weleens net zo schadelijk zou kunnen zijn als te weinig (Trouw, 06-05-2010).

Een ander voorbeeld is het artikel ‘Weer onbevangen naar kind kijken’ waarin de auteur het
boek Hoogvliegers en pechvogels van psycholoog en pedagoog Liesbeth Groenhuijsen bespreekt.
In dit boek laat Groenhuijsen zien dat ook kinderen die als risicokind bestempeld worden,
vaak tot evenwichtige volwassen uitgroeien. Ze illustreert dit als volgt:
Robert was zes jaar toen zijn ouders stierven en had er baat bij om vooral even niet te worden
geholpen. Psychiaters wilden van alles uit hem peuteren, maar hij hield zijn mond. Hij voelde dat
hij zich moest ingraven om te overleven. En dat recht hebben kinderen, het recht om op hun eigen
manier eerst veiligheid te creëren, weer kind te zijn en zelf te zien wat het leven is (Noordhollands
Dagblad, 23-10-2010)

Dit is een tekenend voorbeeld van de redenering dat het niet schenken van aandacht
psychische problemen kan voorkomen. Medicalisering wordt hier bekritiseerd op dezelfde
wijze als waarop de socioloog Ivan Illich de macht van de medische professie belicht door
middel van zijn concept van ‘sociale iatrogenesis’. De medische praktijk zou volgens Illich
mensen hypochondrisch maken en aanzetten tot een afhankelijke houding ten aanzien van
medici waardoor de individuele capaciteiten van mensen worden ondermijnd.
In een aantal artikelen wordt beweerd dat medicalisering versterkt wordt door de
hoeveelheid psychologische televisieprogramma’s zoals bijvoorbeeld Oprah, Dr.Phil en een
overvloed aan opvoedkundige programma's. In het Volkskrant artikel ‘De psychiatrie is in
crisis omdat de mens het onmogelijke verlangt’ (17-04-2010) legt psychiater en filosoof
Damiaan Denys uit dat, waar vroeger de psychiatrie zich vooral schuil hield, deze
tegenwoordig elke avond via ons televisiescherm binnen dringt, waardoor mensen wordt wijs
gemaakt dat zij aan allerlei kwalen lijden en over al hun emoties moeten praten.
Een diagnose levert aandacht en geld op
Volgens critici kan een diagnose misbruikt worden om aandacht of geld op te eisen. Zo
schrijft psycholoog Jeffrey Wijnberg in het artikel ‘Mijn hoofd is defecte sorteermachine’:
Je hebt ook een groep die een diagnose als excuus gebruiken of om bijzonder te
personen die echt wat willen veranderen (Telegraaf, 05-06-2010).

zijn en serieuze

VPRO-eindredacteur Hans Simonse, laat in een artikel naar aanleiding van de VPRO thema
uitzending ‘Iedereen depressief’ weten:
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Bij het maken van Iedereen depressief merkte ik dat hoger opgeleiden koketteerden met de
aandoening (Algemeen Dagblad, 28-12-2010).

In het artikel ‘Help daar komt weer een lading autisten!’ schrijft hoogleraar klinische
psychologie Jan Derksen:
En wat te denken van die enorme populariteit van de Wajong, de uitkering voor jong
gehandicapten? Twee jaar geleden luidde minister Piet Hein Donner van Sociale Zaken de
noodklok, omdat er inmiddels al 170.000 Wajongers waren. Hij scherpte vervolgens de regels aan,
omdat het aantal jonge mensen dat door één of andere - vaak geestelijke - aandoening niet in staat
zou zijn om te werken, snel bleef stijgen. Geen toeval, volgens Derksen. Dat heeft absoluut te
maken met die etiketten uit het handboek. Er zijn te veel mensen afgekeurd, zonder dat er een
goede, volledige psychodiagnose had plaatsgevonden (Dagblad De Pers, 20-07-2010).

Psychiaters en psychologen spreken in deze context over zogenaamde ‘perverse prikkels van
het zorgsysteem’ waarmee zij doelen op het uitoefenen van druk vanuit de politiek en
verzekeringsmaatschappijen om een diagnose te stellen om een behandeling vergoed te
krijgen. Bart Jan Spruyt schrijft in zijn artikel ‘Pervers’ in Elsevier (09-01-2010) dat vanuit de
politiek een aanbod wordt aangereikt en scholen er vervolgens voor moeten zorgen dat er
een behoefte aan dit aanbod ontstaat. Volgens hem is het aantal kinderen met een psychische
stoornis toegenomen omdat er nu eenmaal geld voor is. Het aanbod creëert dus de vraag.
Wim Groot, hoogleraar gezondheidseconomie concludeert in een ander artikel hetzelfde:
Tot slot loont het ook om professionele hulp te zoeken. De perverse prikkels in het systeem
stimuleren het gebruik van zwaardere vormen van hulp (Het Financiële Dagblad, 29-06-2010).

Door deze 'perverse prikkels' te bekritiseren staat de macht van bedrijven ter discussie op
een manier die kenmerken van een Marxistische kritiek bevat. De socioloog Howard
Waitzkin schreef eind jaren zeventig al hoe beleidsaanbevelingen op het gebied van
gezondheidszorg afgestemd worden op politieke en economische belangen (Waitzkin1978:
264).
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3.3 Maakbaarheidskritiek “Het opeisen van absolute controle”
Binnen het medicaliseringkritische debat is een aparte categorie aan kritieken te
onderscheiden die zich richt op de onwenselijkheid van de mogelijkheid tot het steeds verder
perfectioneren van de mens en de vervagende grenzen tussen ziektegenezing en mens
perfectionering. Deze ontwikkeling wordt op verschillende manieren geproblematiseerd:
Onwenselijke demystificatie en onttovering
In het Volkskrant artikel ‘De psychiatrie is in crisis omdat de mens het onmogelijke verwacht’
(17-04-2010) schrijft filosoof Damiaan Denys dat waar mensen vroeger interesse hadden in
de psychiatrie vanuit een fascinatie voor de kwetsbaarheid en het falen van de mens, deze
interesse tegenwoordig meer voort komt uit een behoefte aan controle. Dit is volgens Denys
mede te danken aan de toenemende kennis over het functioneren van de hersenen. Hierdoor
zou de psychiatrie ‘gemechaniseerd’ zijn en daardoor ‘ontmystificeerd’:
Het vak is geleidelijk 'ontmystificeerd' en krijgt met de macht over het hersenorgaan een aura van
systematiek, methodiek, rationaliteit, beheersbaar en controleerbaarheid (Volkskrant, 17-04-2010).

De demystificatie waarover Denys spreekt wordt in een aantal artikelen als een onwenselijke
ontwikkeling beschreven. Dit is bijvoorbeeld het geval in het artikel ‘Mona Lisa leed aan te
hoog cholesterol’ waarin auteur Wouter van Driessche het medicaliseren van het
schildersmodel van de MonaLisa bekritiseerd. De Italiaanse arts Vito Franco beweert dat
veel beroemde schildersmodellen leden aan psychische aandoeningen, wat het eindresultaat
op het doek zou bepalen. Van Driessche noemt op sarcastische wijze een aantal voorbeelden
die hij beschouwt als “slachtoffers van de op hol geslagen medicalisering”:
Hoe lang nog voor iemand beweert dat het zelfportret 'De Schreeuw' van Edvard Munch niets met
existentiële wanhoop te maken had, maar alles met brandende aambeien? Wég betovering. Wég
poëzie. Wég mysterie. Bedankt, mijnheer doktoor. Moeten we de wetenschap niet dringend vragen
niet alles te verklaren, en de mensheid een paar raadsels te laten? Of zou dat op een psychische
stoornis wijzen, zoiets vragen? Wordt het niet stilaan tijd om al een pil uit te vinden, trouwens, tegen
de onttovering? (De Tijd, 16-01-2010)

Van Driessche pleit op Romantische wijze voor een wetenschap die niet alles doodverklaart
en voor mensen een aantal raadsels achter laat. Het verkiezen van het mystieke boven het
materialistische en rationele ligt verankerd in de achttiende-eeuwse Romantiek. romantici
betreuren de ‘kille rationele wetenschap’ die de natuur haar spirituele raadselachtigheid zou
ontnemen (Doorman 2008: 110).
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De opkomst van de hersenen en medische wetenschappen wordt in een aantal artikelen op
sociologische wijze (zoals de sociologen Ivan Illich en Irving Zola in de jaren zeventig al
beschreven) verklaard aan de hand van een afname aan religieuze systemen die vervangen
zouden worden door de medische wetenschap. In het eerder genoemde artikel ‘De
psychiatrie is in crisis omdat de mens het onmogelijke verlangt’ legt filosoof Marc de Kessel
uit dat waar vroeger mensen niet volmaakt hoefden te zijn omdat God dit was, tegenwoordig
de wetenschap de autoriteit van God over genomen heeft. Wetenschap zou mensen een wat
hij noemt ‘’vlekkeloos en smetteloos’’ wereldbeeld voor houden:
Toen die God dood ging ("moderniteit" heet dat), heeft de wetenschap zijn autoriteit
overgenomen. Sindsdien houdt die de mens een nog vlekkelozer, smettelozer spiegel voor. En
daarin is in feite zo goed als geen plaats meer voor de mens als ambivalent, twijfelend, zoekend
wezen. Niet dat de menswetenschappen het daar niet over hebben, maar ze doen dat steevast als
iets wat er in feite niet mag zijn, iets wat zo snel mogelijk "genezen" moet worden. Zij zijn het
instrument bij uitstek van die verborgen moralisering die zo sterk in onze moderniteit doordringt.
(Volkskrant, 17-04-2010)

Het bekritiseren van een gebrek aan ruimte voor mensen als twijfelende, ambivalente en
zoekende wezens en de formulering “een nog vlekkelozer, smettelozer spiegel voor houden”
bevat de Romantische eigenschap om het ambigue en hybride te verkiezen boven
ondubbelzinnigheid en helderheid (Doorman 2008: 18). Irving Zola wees in de jaren
zeventig al op de ‘verborgen moralisering’ waar De Kessel over spreekt. Volgens Zola zou
de medische wetenschap kunnen fungeren als een objectiverend masker voor morele
interventies (Zola 1975: 85-86).
Onwenselijke uniformeringsdrang: het idealiseren van het unieke
De regelmatig opduikende kritiek dat lichte gedragsafwijkingen te snel ondergebracht zouden
worden bij de psychiatrie, wordt bekritiseerd vanuit een onwenselijke uniformeringsdrang.
Dit is onder meer het geval in het artikel ‘De pillen zijn er, nu de ziektes nog’ waarin de
directeur van het IVM beweert:
Het lijkt wel of diversiteit van mensen niet meer wordt geaccepteerd: ben je geen doorsneeNederlander dan moet je behandeld worden (Leeuwarder Courant, 07-10-2010).

Uniformeringsdrang, wordt in het artikel ‘Pervers’ in Elsevier door Bart Jan Spruyt (09-012010) uitgelegd als het bijschaven van afwijkende gedragingen naar een gemiddelde norm,
als gevolg van medicalisering. In de redeneringen waar vanuit uniformeringsdrang
bekritiseerd wordt zijn Romantische idealen terug te herkennen. Romantici beschouwen
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excentriciteit, uniekheid, originaliteit en een afkeer ten aanzien van conformisme als
belangrijke waarden (Doorman 2008: 18). Het bijschaven van afwijkende gedragingen naar
een gemiddelde gaat tegen deze waarden in en zou vanuit Romantisch oogpunt beschouwd
worden als een aantasting van het authentieke en unieke individu.
Een aantal artikelen richt zich op een veeleisende samenleving die te hoge eisen zou
stellen aan volwassenen en kinderen waardoor elke lichte gedragsafwijking bij de psychiatrie
onder gebracht zou worden. In de samenleving zou steeds meer aandacht zijn, bijvoorbeeld
in het onderwijs, voor kinderen en volwassenen die op allerlei aspecten niet aan een
gemiddelde voldoen. Deze afwijkingen van het gemiddelde zouden worden bijgeschaafd,
door bijvoorbeeld het inschakelen van professionele hulp bij wat critici ‘alledaagse
opvoedproblemen’ noemen. Hoogleraar gezondheidseconomie Wim Groot schrijft in het
artikel ‘Oude fouten van jeugdzorg’:
Het aantal kinderen met ernstige gedrags- en emotionele problemen neemt niet toe, maar voor
alledaagse opvoedproblemen wordt steeds vaker professionele hulp ingeroepen (Financieel Dagblad,
29-06-2010)

In het artikel ‘Kamer wil jeugdzorg hervormen’ wordt het politieke aspect van deze
ontwikkeling belicht, namelijk dat de werkdruk in de Jeugdzorg omhoog zou zijn gegaan
door een steeds geringere acceptatie van risico's en afwijkend gedrag door de samenleving.
Volgens een commissie die is ingesteld door de Tweede Kamer om hier onderzoek naar te
doen dient het volgende worden onderzocht:
waar de neiging vandaan komt om steeds meer kinderen met enigszins afwijkend gedrag in speciale
voorzieningen te stoppen (Dablad van het Noorden, 19-05-2010)

In het artikel ‘Pervers’ bekritiseert Bart Jan Spruyt uniformeringsdrang in het onderwijs.
Volgens hem gaat er van onderwijs een permanente druk tot uniformiteit uit waardoor de
financiering van bijzonder onderwijs steeds meer ter discussie staat:
Als je een beetje anders bent, doe je dat maar op eigen kosten, is de teneur van veel discussies.
Het doet een beetje denken aan de videoclip die in november 2009, twintig jaar na de val van de
Muur, vaak voorbijkwam: de clip van Another Brick in the Wall van Pink Floyd, waar
leerlingen een soort gehaktmolen inspringen om er als eenheidsworst uit te glibberen. De
combinatie van die perverse impulsen en die uniformeringsdrang - twee zaken die hoogst
ongewenst zijn - zouden ons eigenlijk moeten doen besluiten om het onderwijs op grote afstand
van de overheid te plaatsen. Kleine scholen, gerund door de ouders zelf: het is een groot ideaal
(Elsevier, 09-01-2010).

De gehaktmolen gebruikt Spruyt hier als een metafoor voor het onderwijssysteem
waarbinnen afwijkende kinderen gehomogeniseerd worden. De door hem gekozen term
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‘eenheidsworst’ bevat een Romantische afkeer voor conformisme en een Romantische
idealisering van het eigene en onderscheidende van individuen (Altena & Van Lente
2003:115). Spruyt pleit voor kleinere scholen die gerund worden door ouders zelf. Het
verkiezen van informele kleinschaligheid boven het grootschalige, onpersoonlijke en
gerationaliseerde is een belangrijke culturele waarde in de Romantiek (Houtman e.a. 2010: 3)
In alle artikelen waarin uniformeringsdrang wordt bekritiseerd geven psychiaters,
psychologen, hoogleraren, basisschool docenten en columnisten als oplossing tegen deze
behoefte tot uniformering dat het spectrum van wat in de samenleving als normaal en
gezond gedrag beschouwd wordt, ruimer zou moeten worden. In vier artikelen is de
Romantische idealisering aangetroffen dat de samenleving mensen met afwijkend gedrag
nodig heeft. Bijvoorbeeld in Aleid Truijens’s column ‘Niet Pluis’:
Lijstjesfreaks, angsthazen, eenzelvigen, dwangneuroten, getallengoochelaars, ze doen niemand kwaad. De wereld
heeft ze nodig (Volkskrant, 11-05-2010).

Het te weinig ruimte bieden aan afwijkend gedrag zou een eigenschap zijn van de Hollandse
cultuur. Zo beweert neuro-psycholoog David Weeks in het artikel ‘Britten koesteren
excentriekelingen’:
Het verschil met Groot-Brittannië is dat de Britten hun excentriekelingen aan de borst drukken. In
Engeland kijkt men niet op van een dorpsgek meer of minder. In Nederland leidt afwijkend gedrag
al snel tot plaatsing in een inrichting. Anders dan bij ons, waar de opvatting 'doe maar gewoon, dan
doe je al gek genoeg' geldt, koesteren de Britten bizar gedrag (Algemeen Dagblad, 23-12-2010).

Vervolgens legt Weeks uit dat excentrieke mensen minder vaak een arts zouden bezoeken; zij
maken zich geen zorgen of ze wel aangepast zijn waardoor ze minder stress zouden
ondervinden en een hoger gevoel van levensgeluk. Hij licht dit verder toe:
Excentriekelingen hebben de beperkingen van het normale leven van zich afgeschud om te leven
zoals ze zelf willen - en iedereen die het niet bevalt kan de pest krijgen. En wij, wij worden een
beetje van ons stuk gebracht door zoveel gevoel voor vrijheid: wij schikken ons naar de sociale
conventies, zij hebben de tijd van hun leven (Algemeen Dagblad, 23-12-2010).

Een argument waarom de samenleving volgens critici meer ruimte zou moeten bieden aan
afwijkend gedrag is de Romantische veronderstelling dat alles wat afwijkt van de norm juist
een verrijking van het leven is. Deze boodschap wordt beschreven in het artikel ‘Normaal is
de norm’ over de tentoonstelling ‘Niet normaal’ in de Beurs van Berlage. Het doel van deze
tentoonstelling is volgens hoofdredactrice Ine Gevers om mensen te leren dat het afwijkende
een verrijking van het leven is en juist een uitdaging kan zijn. Één van de auteurs van het
gelijknamige boek dat naar aanleiding van deze tentoonstelling verscheen is Amade M'charek
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die gepromoveerd is op laboratorium-onderzoek naar het Human Genome Diversity
Project. Gevers vat samen waar M’charek zich mee bezig houdt:
Amade M'charek, gepromoveerd op laboratoriumonderzoek naar het Human Genome Diversity
Project, richt zich op de medische wetenschap als een normaliserende machinerie. Deviantie die eerst
als crimineel gezien werd, krijgt nu een medisch-biologische oorzaak aangemeten en komt daarmee
binnen handbereik van corrigerende reparerende medische technieken (Volkskrant, 05-03-2010).

De machinerie metafoor wordt gebruikt om duidelijk te maken dat afwijkend gedrag
tegenwoordig verklaart wordt door een biologische oorzaak, waardoor gedragsafwijkingen
gecorrigeerd kunnen worden door medische technieken zoals machines ook gerepareerd
kunnen worden. Vanuit Romantisch oogpunt wordt het toepassen van medische technieken
als gen- en nanotechnologie, beschouwd als aantasten van de identiteit langs een medischtechnologische weg (Doorman 2008: 30). Deze aantasting komt onder meer terug in de
volgende uitspraak van Ine Gevers:
Ine Gevers zet de toon door te stellen dat wij onszelf beroven van daadwerkelijk leven door onze
gewoonte het afwijkende te corrigeren: het ‘normalisatieproces' (Volkskrant, 05-03-2010)

Uit deze kritiek spreekt een Romantische afkeer voor het conformeren aan maatschappelijke
conventies die ten koste zouden gaan van het door de Romantiek gevierde vrije individu
(Altena & van Lente 2003: 115). De kritiek dat mensen zichzelf van het ‘daadwerkelijke’
leven zouden beroven door afwijkingen bij te schaven bevat de Romantische eigenschap een
onderscheid te maken tussen het echte (het natuurlijke) en het onechte (het culturele) en te
streven naar het ‘echte’. Wederom komt ook in deze kritiek een Romantische idealisering
van het eigene en onderscheidende van individuen en groepen naar voren.
Het ophemelen van het afwijkende krijgt tevens gestalte in de redenering dat
afwijkingen in de persoonlijkheid een voedingsbodem voor creatieve uitingen kunnen zijn.
Op deze manier wordt het gebruik van psychofarmaca bekritiseerd. In het artikel ‘Van Gogh
gek of geniaal?’ wordt beredeneerd dat de afwijkingen in Vincent van Gogh’s persoonlijkheid
een voedingsbodem voor zijn kunst waren die allicht verloren waren gegaan wanneer hij aan
de medicatie was gezet. Een dergelijke redenering is meerdere malen in de context van
kunstenaars aangetroffen:
Van Meekeren erkent hier dat Vincents ziektebeeld niet alleen een kwelling betekende maar ook
fungeerde als motor voor het scheppen. Dat zijn ziektebeeld de aanjager vormde voor een uniek en
radicaal vernieuwend oeuvre bepaalt voor een belangrijk deel onze blijvende fascinatie met Van
Goghs odium van lijdende kunstenaar. Die fascinatie wordt gevoed door de Romantische
veronderstelling: alleen de gekwelde kunstenaar is een echte kunstenaar. Dossier Van Gogh: gek
of geniaal roept vragen op waarvan sommige beginnen met: 'wat als...' Wat als er in Van Goghs
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tijd al lithium voorradig zou zijn geweest? Wat als de jonge Van Gogh Prozac (tegen depressie),
Librium, Tofanil of iets anders voorgeschreven had kunnen krijgen? Hoe zouden de door
bezetenheid aangejaagde schilderijen uit Van Goghs laatste jaren er dan uit hebben gezien? Was het
heftige, voor die tijd uitzinnige kleurgebruik door zo'n medicatie niet afgevlakt tot alledaagser,
minder uitgesproken en dus 'middelmatiger' kleurcombinaties? (Vrij Nederland, 09-10-2010).

Onwenselijke controle over de natuur
In zes artikelen staat het thema van de maakbare mens in de context van de opkomende
hersenwetenschappen en genetica centraal. Deze kritieken wijzen op een toenemende
medicalisering als gevolg van nieuwe technologische ontwikkelingen zoals nanotechnologie,
biotechnologie en neuro-feedback. Het meest besproken punt van kritiek is de
onwenselijkheid van het steeds verder kunnen ingrijpen in het menselijk leven. Deze kritiek
kan een religieuze oorsprong hebben; mensen mogen niet voor God spelen, maar ook een
Romantisch-filosofische; mensen moeten niet te veel de natuur overheersen. In deze context
wordt de toenemende (neuro)biologische kennis bekritiseerd omdat deze volgens critici wel
eens een onwenselijke controlezucht zou kunnen veroorzaken. Damiaan Denys legt dit als
volgt uit:
Met het predicaat 'neuro' hebben we ons de wereld ook toegeëigend. Want de wereld, de neurowereld, wordt gevormd door de hersenen, en de hersenen zijn maakbaar. Niemand hoeft zich nog
neer te leggen bij zijn lege bestaan, want het leven is een projectie van de hersenen, en als men
zich maar voldoende inspant, zoals op de sportschool, kunnen we onze hersenen veranderen.
Alles wordt mogelijk (Volkskrant, 17-04-2010).

De populariteit van de hersenwetenschappen wijzen volgens critici op een fascinatie voor
beheersing die mensen met de maakbaarheid van de hersenen voor ogen hebben.
Medicaliseringscritici pleiten voor het accepteren van de onvolkomenheden van de mens, in
plaats van wat volgens critici nu de trend is; het willen genezen van onvolkomenheden. Het
accepteren van onvolkomenheden sluit aan bij het ideaal van de Romantiek om als mens deel
van de natuur uit te maken in plaats van boven de natuur te willen staan en deze naar de
hand te zetten (Doorman 2008: 25). In het artikel ‘De psychiatrie is in crisis omdat de mens
het onmogelijke verwacht’ schrijft Damiaan Denys dat medicalisering niet de schuld is van
de psychiatrie die menselijk gedrag te veel zou medicaliseren maar van mensen die de drang
hebben om absolute zekerheid, geluk en controle bij de medische wetenschap op te eisen.
Denys is kritisch ten opzichte van dit menselijke verlangen. Hij noemt het een “onvermogen
van de mens” om zekerheid, beheersing en geluk bij de medische wetenschap op te eisen. De
medische wetenschap is hier volgens Denys niet op toegerust. Het afschilderen van het
opeisen van geluk, controle en beheersing, als een onvermogen van de mens bevat
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Romantische eigenschappen. Romantici prefereren het onbekende en de ervaring van het
mysterieuze; het objectiveren en daardoor willen beheersen van de wereld is iets waar niet
naar gestreefd zou moeten worden. Mensen dienen zich volgens romantici over te geven aan
het ‘zijn’. Deze overtuiging is ontleend aan de filosoof Heidegger die beweert: “de mens is in
het beste geval hoogstens nog een toehoorder, een hoeder van het zijn”. Dit staat haaks op
het willen ontwerpen van het eigen leven door middel van voortschrijdende techniek
(Doorman 2008: 38-39), een behoefte die door Damiaan Denys wordt bekritiseerd.
Damiaan Denys zegt iets soortgelijks als Trudy Dehue in haar boek De Depressieepidemie; psychiaters en de farmaceutische industrie creëren niet in hun eentje medicalisering,
ze spelen slechts in op een behoefte van mensen. Deze behoeften worden gevormd in een
neoliberale samenleving waar mensen constant aangezet worden tot het verbeteren van
zichzelf omdat men anders zelf schuldig is aan de eigen mislukking en het eigen ongeluk.
Waar Denys spreekt van het opeisen van absolute zekerheid, geluk en controle spreekt
Dehue over een neoliberale samenleving met hoge eisen en verwachtingen.
Waar critici regelmatig wijzen op de onwenselijkheid van het te ver ingrijpen in de
menselijke natuur als gevolg van medicalisering, beweert hoofdredactrice Ine Gevers van de
tentoonstelling ‘Niet normaal’ dat het juist natuurlijk is om abnormaal gedrag bij te schaven:
Mensen kunnen niet leven zonder zich te meten aan en zich te vergelijken met anderen.
Opvattingen over anders-zijn liggen ten grondslag aan het beeld dat mensen van zichzelf hebben.
Cultuur is één grote normaliseringsmachine, of juister: een abnormaliseringsmachine, een middel
waarmee wij onszelf normaal verklaren door de ander als anders voor te stellen. Het is een illusie
dat dit mechanisme valt uit te roeien. Als iets abnormaals op een gegeven moment zijn
abnormaliteit verliest (bv. zelf-euthanasie), is er slechts sprake van een verschuiving van de
demarcatielijn, niet van een overwinning van het een op het ander. En als - in het hypothetische
geval - alle 'afwijkingen' (lichamelijke, verstandelijke, religieuze, morele) de norm zouden worden,
dan zijn degenen die zich niet onder de norm scharen de abnormalen (Volkskrant, 05-03-2010).

Op deze wijze wordt de natuur aangevoerd als reden om medicalisering juist te
rechtvaardigen. Het Romantische natuurdiscours van medicaliseringscritici wordt
overgenomen: critici die aandragen dat het te ver ingrijpen in de natuur onwenselijk is
worden met hun eigen Romantische discours tegengesproken door te beredeneren dat het
natuurlijk is om in te grijpen in de menselijke natuur.
Op een congres voor de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie spreekt een
interviewer in de VPRO thema uitzending ‘Iedereen depressief’ een aantal psychiaters aan
met de vraag hoe het kan dat zoveel mensen in Nederland depressieve klachten hebben. De
antwoorden lopen uiteen. In één van de antwoorden komt duidelijk de Romantische
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natuurverheerlijking naar voren:
De omgeving waarin we leven is inmiddels, zeer ver van de natuurlijke toestand verwijderd geraakt.
Het past niet meer bij elkaar (VPRO thema Iedereen depressief, 28-12-2010).

Het authenticiteitsideaal
Één van de grondbeginselen van de Romantiek is het belang van authenticiteit, het trouw
zijn aan de authentieke ‘ware’ persoonlijkheid (Doorman 2008: 13). In een aantal
medicaliseringkritieken komt het authenticiteitsideaal sterk naar voren. Columniste Martha
Aalbers van Dagblad de Pers bekritiseert in het artikel ‘Iedereen in therapie’ (20-11-2010)
populaire zelfhulpboeken die uitgaan van de filosofie “worden wie je bent”. Volgens Aalbers
suggereert dit dat er iets ontbreekt wat opgevuld kan worden door zelfhulpboeken,
therapieën en coachingstrajecten, terwijl dit de psychische gezondheid van mensen niet ten
goede hoeft te komen. Het uitgangspunt “worden wie je bent” en het niet meer accepteren
van het onvolmaakte maakt volgens haar dat de wat zij noemt ‘industrie rond het lichte leed’
zo winstgevend is. Aalbers pleit in dit artikel voor tevreden zijn met wie je bent in plaats van
de tijdrovende en energieslopende weg van het worden en dus ‘maken’ wie je bent. De
kritiek dat een industrie geld verdient aan een zogenaamde ‘worden wie je bent cultus’
waardoor mensen het onvolmaakte niet kunnen accepteren, bevat Romantische en
Marxistische eigenschappen. De persoonlijkheid kan volgens romantici wel vorm worden
gegeven, maar alleen als dat op authentieke wijze gebeurt. Daaronder verstaan zij dat mensen
kunnen worden wie zij zijn, in uitwisseling met anderen (Doorman 2008). Worden wie je
bent in uitwisseling met een winstgevende industrie wordt vanuit Romantisch oogpunt niet
als authentieke vormgeving beschouwd omdat geld geen authentieke drijfveer zou kunnen
zijn. Het Marxistische element in deze kritiek bestaat uit het afkeuren van het verdienen van
geld ten koste van de psychische gezondheid van mensen.
Een erfenis uit de Romantiek die volgens de cultuursociologen Stef Aupers en Dick
Houtman nog altijd leeft, is een cultureel onbehagen over processen van modernisering,
rationalisering en bureaucratisering die een gevoel van vervreemding en onderdrukking mee
brengen. Mensen zouden gereduceerd worden tot onbelangrijke radartjes in een machine.
Het ‘echte’ en spontane sociale leven zou onderdrukt worden door gerationaliseerde
moderne instituties met hun van buitenaf opgelegde kunstmatige sociale rollen. Mensen
voelen zich tegenover de institutionele orde staan en hebben het gevoel te worden beperkt in
hun vrijheid en te worden beroofd van hun persoonlijke authenticiteit (Houtman e.a. 2010:
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3). In twee weblogkritieken die zijn aangetroffen op de VPRO weblog ‘Iedereen depressief’
en de NRC-Next weblog ‘Een nieuwe kinderziekte in de maak’, is deze vorm van cultureel
onbehagen terug te herkennen. Het opzetten van een masker en toneel spelen worden als
oorzaak van een toename aan psychische aandoeningen genoemd en als negatief
gekwalificeerd. Hierdoor wordt indirect het trouw zijn aan de ware persoonlijkheid en het
tonen van de persoonlijkheid zoals deze in werkelijkheid is (authenticiteit), als een positieve
waarde beschouwd.
Ik denk dat het niet vreemd is dat er meer mensen psychische problemen krijgen. Een extreem
materialistische maatschappij waar het vooral gaat om wat je hebt en wat je doet creëert veel
meelopers, mensen die eigenlijk wel anders willen maar een sociaal masker opzetten en niet meer zelf
denken, als je begrijpt wat ik bedoel. De buurman koopt een grotere auto dus moet ik een nog
grotere, als je die en die schoenen niet hebt tel je niet mee op school enz enz, dat zegt niks over de
mens zelf maar alles over een schijnwerkelijkheid die mensen afhoud van waar het eigenlijk om gaat.
(Emiel, NRC next Blog, 20-02-2010)
Als je kind afwijkt moet die aan de medicijnen. Veel mensen ervaren leegte in het huidige bestaan
van de westerse maatschappij. Ook ervaren ze dat veel mensen zich nepperig gedragen. Men loopt
de hele dag toneel te spelen. Kijk maar eens op personeelsfoto’s van bedrijven allerlei
grimassen die eerder doen denken dat men op de wc zit in plaats dat men lacht. Maar men “moet”
net doen alsof men blij is en altijd positief is. Veel werk is saai en geestdodend. Velen zitten de hele
dag achter het bureau omringd door stralende electronica. Ik kan me goed voorstellen dat velen
depressief worden. (Rob, VPRO weblog depressie, 31-12-2010)

In de laatste twee weblogkritieken wordt tevens een afkeer voor het materiële leven
uitgesproken, een afkeer die binnen de stroming van de Romantiek leefde door het spirituele
boven het materiële te verkiezen. De afkeer voor het materiële leven wordt in de volgende
kritische weblogreactie in de context van het kapitalisme geplaatst waardoor deze kenmerken
van Marxistische kritiek bevat:
Nog wat andere mogelijke oorzaken van afwijkend gedrag dat uitgroeit tot problematisch gedrag, een
stoornis. Gevoel en liefde, bestaat dat nog in deze maatschappij? Het gaat er vaak vooral om wat je
hebt en wat je doet en niet om wie je bent. Kinderen hebben steeds minder de ruimte om te spelen,
natuur verdwijnt, de grote belangen zijn vaak belangrijker dan onze gezondheid. Wat doet het met
jongeren als ze merken dat het kapitaal voor gaat? De macht? Voor de mensen? (Ron,NRC-Next
blog, 19-02-2010).

Romantici stellen, net als deze kritiek, voelen boven denken. In deze kritiek wordt
beredeneerd dat het gebrek aan gevoel en liefde een gevolg is van een kapitalistische
samenleving waarin kapitaal ten ten koste zou gaan van gezondheid en menselijkheid.
Eenzelfde redenering is terug te vinden in het Romantische wereldbeeld waarin gestreefd
wordt naar vrijheid van het individu en het uitbannen van bedreigingen voor deze vrijheid.
Eén van die bedreigingen wordt volgens romantici gevormd door bepaalde uitwassen van
rationalisering zoals Karx Marx deze beschrijft. Marx betoogt dat in een rationalistisch
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kapitalistisch systeem mensen zichzelf uitleveren door wat men van zichzelf in zijn werk
heeft gelegd, als waar te verhandelen. Het subject zou zichzelf hierdoor uitleveren,
afhankelijk zijn van het kapitalistische systeem en daardoor niet vrij kunnen zijn. romantici
betogen dat door deze onvrijheid en de vervreemding die dit met zich meebrengt nooit
authenticiteit en spontaniteit verwezenlijkt kan worden (Doorman 2008: 36-37). Het niet
kunnen verwezenlijken van authenticitet wordt in deze weblogkritiek verwoord door een
samenleving waarin het niet langer gaat om “wie je bent”.
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3.4

(Neuro)biologische kenniskritiek “De aandacht richt zich teveel
op de hersenen“

Waar een deel van de kritieken zich richt op de onwenselijke gevolgen van de toenemende
kennis over het menselijk brein en genetica, nuanceren andere kritieken juist de status en de
bruikbaarheid van (neuro)biologische kennis. Stoornissen zijn niet alleen biologisch te
verklaren, ook omgevingsfactoren zouden een rol spelen, zo betogen medicaliseringscritici.
Psychiaters wijzen op het gebrek aan vooruitgang van biologisch onderzoek in de
psychiatrie. Psychiater Jim van Os beweert in het artikel ‘Niemand is gek volgens het boek’:
Een blad als Nature besteedt hier aandacht aan, vanwege het opmerkelijke gebrek aan
vooruitgang op het gebied van biologisch onderzoek in de psychiatrie. Je kunt elke week de krant
openslaan en lezen dat er een nieuwe ontdekking is die alles gaat veranderen. De lezer realiseert
zich niet dat al voor de vijftigste keer het gen voor schizofrenie wordt gepresenteerd. Of dat het
zoveelste nieuwe hersengebied is gevonden dat abnormaal oplicht bij mensen met schizofrenie. Maar
ook de neuro-imaging heeft alles bij elkaar nog niet veel opgeleverd. Het bio-optimisme is
opgedroogd, er is een andere aanpak nodig (Volkskrant, 13-11-2010).

In hetzelfde artikel pleit van Os voor meer onderzoek naar gen-omgevingsinteractie:
In elk genetisch artikel staat in de discussie 'omgeving', 'omgeving', 'omgeving', maar die wordt
nooit gemeten. Onderzoekers zeggen: 'Dat is te duur', of: 'Ook al doet die omgeving iets, dan moet
je toch de invloed van de genen kunnen vinden zonder de invloed van de omgeving mee te nemen.
Maar er wordt wel tweelingonderzoek gedaan om omgevingsinvloed te kunnen meten. Dat wordt
gedaan met een- en twee-eiige tweelingen. In de manier waarop de statistiek in zulk onderzoek wordt
bedreven, krijg je een aantal artefacten die zich tegen de omgevingscomponent richten. Die is dan
ofwel klein, ofwel verwaarloosbaar. Dat onderzoek kan beter worden gedaan door niet alleen
tweelingen te onderzoeken, maar ook hun ouders, broers en zussen. Dat is bij schizofrenie nog
niet goed gebeurd (Volkskrant, 13-11-2010).

Te veel nadruk op de hersenen
Op het gebied van ADHD wordt in een aantal artikelen een discussie uitgevochten over de
vraag of ADHD een hersenziekte is. Critici, waaronder kinderpsychiater Edo Nieweg, wijzen
op een gebrek aan wetenschappelijk bewijs voor de aanwezigheid van een bepaalde stof in de
hersenen bij mensen die aan ADHD lijden. In het artikel ‘Druk gedrag accepteren we niet
meer’ in Dagblad van het Noorden (18-09-2010) legt Nieweg uit dat tegenwoordig te snel
gedacht zou worden dat ADHD niets met omgevingsfactoren zoals ouders, leerkrachten,
vrienden, de buurt, cultuur en de eisen van de maatschappij te maken heeft. Volgens Nieweg
gaat het om een wisselwerking van (neuro)biologische en omgevingsfactoren en zou de
aandacht zich tegenwoordig te veel richten op de hersenen van het kind. Een dergelijke
discussie en kritiek op een te grote nadruk op de hersenen gaat niet enkel op voor artikelen
over ADHD maar zijn op vergelijkbare wijze te herkennen in artikelen over Asperger,
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Autisme, ADD en Borderline. Geneticus Peter Burbach gaat nog een stap verder door te
beweren dat omgevingsfactoren genen kunnen veranderen. In het artikel ‘ADHD volgens
Brits onderzoek toch genetische afwijking’ beweert hij:
Er is een grote kans dat omgevingsfactoren de genen veranderen. De afwijkingen aan het dna
kunnen volgens hem kennelijk tot verschillende stoornissen in het brein leiden, afhankelijk van
factoren als opvoeding en andere genetische invloeden (Volkskrant, 01-10-2010).

In de overtuiging dat psychische aandoeningen worden veroorzaakt door een combinatie van
(neuro)biologische en omgevingsfactoren en de kritiek op een te sterke nadruk op de rol van
de hersenen, komen Romantische uitgangspunten naar voren. Romantici stellen een
holistische benadering van de werkelijkheid boven een analytische. De kloof tussen
objectiviteit (waargenomen object) en subjectiviteit (waarnemend subject) dient in de
wetenschap overwonnen te worden (Doorman 2008: 102). In dit geval pleiten medicalisering
critici voor het overbruggen van de kloof tussen een (neuro)biologische ziektebenadering en
een benadering waarbij omgevingsfactoren worden mee genomen; zij wijzen immers op een
wisselwerking.
José van der Sman bekritiseert in het artikel ‘Hoort gepieker niet bij het leven?’ dat
(neuro)biologische kennis over licht afwijkend menselijk gedrag niet aangewezen mag
worden als reden om bepaald gedrag als een psychische stoornis te kwalificeren:
Zoals dat gaat in de psychologie zijn intussen ook allerlei hersenonderzoekers druk bezig om aan
te tonen dat er veel misgaat in het brein van chronische piekeraars. Ze vinden bij de tobbers
natuurlijk allerlei verhoogde activiteit in die delen van het rationele brein die te maken hebben
met plannen maken, nadenken, beheersing van impulsen. En ook in delen van het emotionele brein
is het bij piekeraars een drukte van belang bij de prikkeloverdracht. Ook andere onderzoekers
vinden verbanden tussen piekeren en lichamelijke reacties, zoals een verhoogde hartslag en
verhoogde concentraties van het hormoon cortisol. Alles wijst er dus op dat piekeren niet
ontspannen gebeurt, maar stressvol is. Maar is dat reden om het als een angststoornis te
kwalificeren? Zijn mensen die veel niet goed bij hun hoofd? Nee, zeggen kritische psychiaters en
psychologen die met lede ogen aanzien hoe een gewone menselijke eigenschap langzaam maar
zeker wordt geproblematiseerd (Elsevier, 28-08-2010).
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3.5

Slachtoffercultuur & aanstellerij “We zijn watjes geworden”

In een aantal artikelen wordt medicalisering bekritiseerd vanuit de overtuiging dat in de
hedendaagse samenleving een slachtoffercultuur zou heersen. In geen enkel artikel wordt
nauwkeurig en uitgebreid toegelicht wat precies met een slachtoffercultuur bedoeld wordt
terwijl in diverse artikelen wel aan hetzelfde gerefereerd wordt.
Niet kunnen omgaan met tegenslag
In bijna alle artikelen over depressie zit impliciet dan wel expliciet de vraag verweven of deze
aandoening modieuze aanstellerij of een serieuze aandoening is. Zo noemt Psychiater Jules
Tielens in het artikel ‘Depressiviteit een welvaartsziekte?’ in Spits (28-12-2010) depressie een
welvaartsziekte die is ontstaan doordat mensen tegenwoordig niet meer zouden weten hoe ze
om moeten gaan met tegenslag, volgens Tielens moeten “wij ons opnieuw leren harden." In
het artikel ‘Helpen die pillen nou wel of niet’ worden de Britse socioloog Frank Furedi en de
Britse psycholoog Theodore Dalrymple geciteerd. De kritiek van deze conservatieve denkers
wordt als volgt samengevat:
De Brit Frank Furedi, trekt het fenomeen door naar een algehele cultuurkritiek: we zijn doetjes en
watjes geworden in een softe welvaartsmaatschappij, waardoor we bij de minste tegenslag het leven
niet meer aankunnen en neerslachtig naar de dokter gaan. Of de Britse arts Theodore
Dalrymple, die zegt dat de depressieve houding het gevolg is van de verzorgingsstaat. Die heeft ons te
veel gepamperd. De verzorgingsstaat moedigt kleinzerige mensen aan de rol van hulpvrager aan te
nemen (NRC-Handelsblad, 24-09-2010).

In het artikel ‘Hulp maakt weerbaar’ wordt Furedi in een bredere context geciteerd:
Volgens de Britse socioloog Frank Furedi wordt mensen aangepraat dat zij kwetsbaar zijn en
het leven zonder professionele hulp nauwelijks aankunnen. Die therapeutisering maakt
afhankelijk en miskent de veerkracht waarover de meeste mensen van nature beschikken
(De Groene Amsterdammer, 08-09-2010).

Ook in deze kritieken kan Ivan Illich’s concept van ‘culturele iatrogenesis’ en ‘sociale
iatrogenesis’ worden herkend; in een gemedicaliseerde cultuur worden mensen zwakker
doordat zij steeds minder in staat worden gesteld op een gezonde manier om te gaan met
natuurlijke processen zoals menselijk lijden. Dankzij een afhankelijke houding ten aanzien
van medici worden de individuele capaciteiten van mensen ondermijnd.
Psychiater Frank Koerselman beschrijft een soortgelijke tendens in het artikel ‘Het gaat om
pillen en praten’. Hij spreekt van een overgang van een plichtcultuur met een daarbij
horende stoïcijnse levenshouding, naar een rechtcultuur met een daarbij horende
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epicuristische levenshouding. Beide kunnen volgens Koerselman een depressie veroorzaken.
De stoïcijnse levenshouding, die volgens Koerselman verdwijnt, houdt in dat mensen op
zichzelf worden teruggeworpen en dat wanneer men niet aan zichzelf werkt, dit als een falen
wordt beschouwd wat een bron van depressie kan zijn. Een epicuristische houding kan als
gevolg hebben dat wanneer men niet kan genieten of vrolijk is, men direct als ziek en
depressief wordt beschouwd. Vanuit een epicuristische moraal zou beredeneerd worden dat
mensen recht hebben op blij en vrolijk zijn. Volgens Koersman is er is inmiddels een hele
generatie psychiaters die de epicuristische cultuur heeft geïnternaliseerd en leeft met het idee
dat je vrolijk en blij moet zijn. Koerseman schrijft dat hij zelf is opgegroeid in een meer
stoïcijnse cultuur:
In de tijd waarin ik jong was, de jaren vijftig, werd je opgevoed met een plichtmoraal. Niet zeuren,
flink zijn (De Groene Amsterdammer, 08-09-2010).

Hij vervolgt dat psychiaters kinderen van hun cultuur zijn en verklaart van daaruit zijn eigen
kritische houding (en die van andere psychologen) ten aanzien van het menselijk lijden:
Ik ben opgevoed in de stoïcijnse cultuur en dat heb ik geïnternaliseerd, dus ik vind iets al gauw
aanstellerij. Dat is voor mij een reden waarom ik eigenlijk liever met ernstig zieke mensen werk,
zodat het me vrijwaart van het risico dat ik vind dat mensen zich aanstellen (De Groene
Amsterdammer, 08-09-2010).

In een vergelijkbare context bekritiseert een vader in een ingezonden brief de houding van
‘slappe ouders’:
Veel ouders van nu zijn slap en zonder normbesef of zonder waardepatroon opgevoed. Hoefden
zelf al niks. Kregen alles wat ze wilden. Niet overal. Niet bij ons in de tuinbouw, natuurlijk. Die
kinderen van mij had ik ook af en toe wel eens een pilletje willen toedienen. Maar in plaats daarvan
hield ik, wanneer ik vond dat dat moest, voet bij stuk. Bijvoorbeeld als ze al hun groente moesten
opeten. Of als ze voor hun zakcentje op tijd uit bed moesten om tomaten te komen plukken.
Dan huldigde ik dat mooie tuinbouwmotto: niet zeuren, maar d’r tegenaan (Groenten en Fruit, 21-092010)

Verslaving en overgewicht, slachtoffers van een (neuro)biologische aandoening
Ook vanuit de context van de opkomende hersenwetenschappen wordt de zogenaamde
slachtoffercultuur bekritiseerd. De gevoerde redenering is dat mensen, bekeken vanuit
recente wetenschappelijke kennis, weerloze slachtoffers van (neuro)biologische processen
zouden zijn. Hierdoor plaatsen mensen de verantwoordelijkheid voor falen buiten zichzelf
en vervallen zij in een passieve slachtofferrol. In het artikel ‘We zijn weerloze slachtoffers’
schrijft wetenschapsjournalist Marcel Hulspas over nieuwe kennis op het gebied van
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overgewicht waaruit zou blijken dat overgewicht geen kwestie is van te veel eten maar van
een reeks complexe processen waar mensen weinig vat op hebben. Opvallend is zijn licht
sarcastische toon die gericht is tegen het slachtoffer uitgangspunt:
U kunt er toch niets aan veranderen. En mochten ze u weer lastig gaan vallen met vreselijke verhalen,
doe dan een greep uit het ruime aanbod aan wetenschappelijke verklaringen. Alle gepraat over 'je
best doen' voortaan achterwege te laten en mensen met overgewicht gewoon te behandelen als
verslaafden (Dagblad De Pers, 08-10-2010).

Het artikel ‘Proefproject dubbele verslaving’ gaat over de medische benadering van
verslaving die de laatste decennia aan terrein zou winnen. Volgens psychiater Van Gestel die
in dit artikel wordt geïnterviewd wordt verslaving steeds meer benaderd als een aandoening
in de hersenen, waardoor verslaafden de boodschap zouden krijgen dat zij niets aan hun
verslaving kunnen doen. Dit kan volgens stafmedewerker GGD Amsterdam Bijlmerpark
Frans Koopmans, leiden tot passiviteit bij ingrijpen terwijl volgens hem ingrijpen in de
levensproblemen van cliënten wel degelijk kan helpen bij het afkomen van een verslaving:
Is een verslaafde nog zelf verantwoordelijk? Het past bij de maatschappelijke trend dat we elkaar
niet willen zeggen wat goed en slecht is, door medicalisering is verslaving ontdaan van moraal. Dat
leidt ertoe dat het meeste onderzoek naar verslaving zich momenteel richt op de hersenen. Dat
leverde relevante informatie op, erkent Koopmans, bijvoorbeeld over de verwoestende invloed van
alcohol op het puberbrein. Maar op de golven van dat onderzoek krijgt de verslaafde zelf ook een
boodschap: er is zoveel veranderd in je hersenen dat je nooit meer écht van je drugs afkomt. Dat is
niet het hele verhaal. Verslaafden zijn mensen met levensproblemen. Wil je ze echt helpen, dan
moet je op alle terreinen ingrijpen. (Nederlands Dagblad, 11-09-2010).

De redenering dat de hersenwetenschappen een vorm van ‘neerleggen bij je lot’ kunnen
veroorzaken, komt in deze kritiek naar voren. Een genetische of psychische oorzaak werkt
als ontvluchting van de eigen verantwoordelijkheid die door critici als gemakzuchtig en
onwenselijk wordt afgedaan.
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3.6

Medicatiekritiek “Niemand leert iets van het onderdrukken van
symptomen”

Het voorschrijven van medicatie en het gebruik van medicatie wordt op verschillende
manieren bekritiseerd. Een aantal kritieken richten zich uitsluitend op gezondheidsrisico’s
als gevolg van medicatiegebruik. Het kan gaan om het belichten van bijwerkingen en risico's
zoals bijvoorbeeld levenslange afhankelijkheid van medicatie. In de meeste artikelen zijn
psychiaters genuanceerd over medicatie, “bij de één werkt het wel en bij de ander niet”, is
een regelmatig aangetroffen redenering. Een meer kritische toon is te vinden als het gaat om
het voorschrijven van medicatie bij kinderen, met name Ritalin. ADHD medicatie zou te
snel voorgeschreven worden. In een aantal artikelen, waaronder het artikel ‘Volwassen pillen
voor kinderen’, wordt door kinderarts Matthijs de Hoog gewezen op het volgende risico:
Een extra risico van medicijngebruik is dat onduidelijk is wat de lange termijn gevolgen zijn voor
kinderen. Een groot deel van de geneesmiddelen alleen getest op volwassen. (BN De Stem, 16-112010).

Hoogleraar psychologie Paul Verhaeghe maakt in het artikel ‘Lekker met z’n allen aan de
Ritalin’ de volgende vergelijking
Verhaeghe vindt het gemak waarmee we naar een pil grijpen ernstig: 'Gebruik even je gezonde
verstand. Ritalin is een soort speed, en dat gebruik je niet zomaar.' (Dagblad De Pers, 05-08-2010)

Psycholoog Laura Bastra bekritiseert in het artikel ‘ADHD is geen ziekte’ in Trouw (14-042010) medicatie vanwege de reden dat mensen niets zouden leren van het onderdrukken van
symptomen. Ook is er volgens Bastra een grote kans is dat ADHD medicatie na een paar
jaar niet meer werkt.
De kritiek op medicijngebruik bij psychische aandoeningen bevat veel kenmerken
van de tot nu toe beschreven typen medicaliseringkritiek:
Onterechte diagnosen leiden tot onterechte medicatievoorschriften
Medicatiegebruik kan bekritiseerd worden vanuit een anti-labeling overtuiging. Door het te
snel diagnosticeren met psychische aandoeningen zouden veel mensen ten onrechte
medicatie krijgen voorgeschreven. Een deel van de artikelen richt zich nadrukkelijk op de
beperkte werking van antidepressiva en het voorschrijven van antidepressiva terwijl mensen
niet daadwerkelijk depressief zouden zijn. Hoogleraar psychologie James Coyne beweert in
het artikel ‘Depressieve mensen zijn deprimerend’ bijvoorbeeld:
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Het is onzin is dat er iets is veranderd in de frequentie van depressie: huisartsen schrijven mensen
gewoon veel vaker antidepressiva voor zonder de tijd te nemen om vast te stellen of ze
daadwerkelijk depressief zijn (De Groene Amsterdammer, 08-09-2010).

Pillen zijn ineffectief omdat aandoeningen niet enkel neurobiologisch van aard zijn
Vanuit een anti-(neuro)biologische overtuiging beredeneren critici dat medicatie ineffectief is
omdat veel aandoeningen niet enkel neurobiologisch van aard zijn maar ook door
omgevingsfactoren worden veroorzaakt. In een aantal artikelen bekritiseren psychiaters en
psychologen de volgens hen aanwezige verschuiving van behandeling door middel van
gesprekken naar behandeling door middel van medicatie. In het artikel ‘Deur voor dwang
wijd open’ bekritiseert chemicus Koos Kuijt dat de nadruk op medicatie voorbij gaat aan
sociale omstandigheden die ook een rol spelen bij psychische problemen.
Bij behandeling ligt de nadruk vaak op pillen, met het risico van zware bijwerkingen. Door de focus
op pillen is er bovendien te weinig oog voor de omstandigheden en hoe die psychiatrische stoornissen
kunnen veroorzaken, onderhouden of verergeren. Die omstandigheden zijn in detentie verre van
optimaal voor mensen met een psychiatrische conditie (Volkskrant, 22-12-2010).

Jeugdpsychiater Edo Nieweg verklaart deze ontwikkeling door de heersende tendens
psychische aandoeningen biologisch te verklaren die tevens uitvoerig wordt beschreven door
de socioloog Nikolas Rose en de wetenschapsfilosofe Trudy Dehue:
Toen ik begon, 20 jaar geleden, deden we veel met spel-, gezins- en gedragstherapie, zegt Nieweg.
Nu schrijf ik veel meer medicatie voor. Het zijn in de psychiatrie altijd golfbewegingen: we zitten nu
in een biologische fase (Trouw, 14-04-2010).

Medicatie tast de ware persoonlijkheid aan
Vanuit een anti-maakbaarheidsovertuiging kan medicatie worden bekritiseerd omdat het de
‘ware’ persoonlijkheid van mensen zou kunnen aantasten of afvlakken. Het als onwenselijk
afschilderen van het niet terug herkennen van de ware persoonlijkheid dankzij
medicatiegebruik bevat het Romantische element om behoud van de authentieke
persoonlijkheid te idealiseren. De Romantische behoefte om het echte van het onechte te
onderscheiden komt naar voren in het artikel ‘Depressies horen bij ’t leven’ waarin
psycholoog psycholoog Peter de Jonge zegt:
Als je pillen gaat slikken, omdat je bijvoorbeeld liefdesverdriet hebt, iemand hebt verloren of een
rotbaan hebt, vermijd je iets wat echt is. Dat kan niet goed zijn. (Spits, 22-11-2010).
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Ook vanuit de vervagende grenzen tussen ziektegenezing en mensperfectionering kan
medicatie worden bekritiseerd. In het artikel ‘Druk gedrag accepteren we niet meer’ zegt
kinderpsychiater Edo Nieweg:
Nieweg schrijft de middelen zelf ook regelmatig voor, maar vraagt zich af waar de grens ligt. "Het
verbetert de concentratie ook bij kinderenmet lichte verschijnselen. Dat is een van de redenen dat de
diagnose adhd waarschijnlijk wordt opgerekt.’’ (Dagblad van het Noorden, 18-09-2010).

Deze grensvervaging komt tevens naar voren in de afbeelding op de volgende pagina. Deze
afbeelding van het satirische LuckyTV, visualiseert op een humoristisch bedoelde manier de
afvlakkende werking die van medicatie uit kan gaan. De kritische vraag die je bijvoorbeeld
zou kunnen interpreteren uit deze afbeelding is: Wat als kritisch TV kijken gemedicaliseerd
wordt tot ziekte en als mogelijk oplosbaar wordt gepresenteerd? Een wijze van redeneren die
in de maakbaarheids-kritieken is terug te herkennen. Tevens spreekt uit deze afbeelding een
vorm van sarcasme ten aanzien van medicatie als gemakkelijke oplossing, niet voor het
genezen van een ziekte maar voor het oplossen van een 'ongemak'.
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3.7

Pro-medicalisering “We herkennen ziektes beter”

Tegenover alle medicalisering kritische artikelen staan artikelen waarin vanuit een
(neuro)biologisch standpunt wordt geredeneerd dat er geen sprake is van het overbodig
medicaliseren van gezond gedrag maar dat het slechts gaat om het beter herkennen van
psychische aandoeningen. Een aantal artikelen met titels als ‘Borderline te zien in brein’ of
‘Autisme te zien in brein’ wijzen op de neurologische of biologische oorzaken van
aandoeningen zoals een onevenwichtige toevoer van chemische stoffen. Deze artikelen
wijzen op de wenselijkheid van de de-taboeïsering van ziektebeelden. Waar
medicaliseringscritici spreken van medicalisering spreken de non-critici van een wenselijke
de-taboeïsering of emancipatie. Psychiater Koen Grootens beweert in het artikel ‘Borderline
te zien in brein’:
Belangrijk is volgens hem dat zijn studie helpt bij de emancipatie van borderliners. De omgeving
van patiënten heeft vaak moeite met de stoornis. Nu zien ze dat het brein ook écht anders werkt
dan bij hen. De ziekte is aantoonbaar (De Gelderlander, 07-12-2010).

In plaats van te wijzen op overdiagnosticering wijzen non-critici juist op een gebrek aan
erkenning. Bijvoorbeeld psychiater Hein Warnaar in het artikel ‘Leven met ADD’:
Dat volwassenen ook ADHD kunnen hebben is nog onvoldoende bekend. Er is geen sprake van
een hype, eerder het tegendeel. Er is een inhaalslag nodig (Noordhollands Dagblad, 26-11-2010).

Waar medicaliseringscritici kritisch zijn over de onduidelijkheid en hyperigheid van veel
hedendaagse psychische aandoeningen wijzen non-critici erop dat psychische aandoeningen
zonder duidelijke oorzaak of verklaringen ook erkenning verdienen. Zo beweert opleider
psychiatrie Alex Korzec in het artikel ‘In het hart van de duisternis’:
Depressie is een potentieel dodelijke ziekte. De naïviteit verhult, en dat is het ernstigste, ook een oud
gevaar. Namelijk het gevaar dat een ziekte waar geen duidelijke verklaring voor is, wordt
gemoraliseerd en geen erkenning als ziekte krijgt, waardoor alle verantwoordelijkheid voor de
ziekte en de genezing bij de patiënt wordt gelegd (De Groene Amsterdammer, 08-09-2010).

Omgevingsfactoren hebben weinig invloed op psychische aandoeningen
Medicaliseringscritici beweren dat de hedendaagse trend is om te veel naar neurologische en
biologische oorzaken te kijken en te weinig naar omgevingsfactoren. Non-critici beweren
juist dat omgevingsfactoren weinig invloed hebben. Hiermee wordt het medicaliseringdebat
in sommige artikelen gereduceerd tot een klassiek nature-nurture debat.
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Dick Swaab, auteur van de bestseller Wij zijn ons brein, wijst in het artikel ‘Karakter ontstaat
door chemie in baarmoeder’ op de kleine rol van omgevingsfactoren na de geboorte:
Omgevingsfactoren zijn cruciaal voor de hersenontwikkeling, maar in tegenstelling tot wat vroeger
werd gedacht, is niet zozeer de sociale omgeving ná de geboorte, maar zijn de erfelijkheid en de
chemische omgeving vóór de geboorte het belangrijkste. Hoe eerder in de zwangerschap, hoe
sterker het effect van deze processen op de hersenen (...) Blijvende effecten van chemische stoffen
op de vroege hersenontwikkeling van het kind leveren een belangrijke bijdrage aan latere
psychologische en psychiatrische problemen (Het Parool, 02-10-2010).

Een genetische en (neuro)biologische verklaring voor ziektebeelden wordt gebruikt om een
toename in psychische stoornis diagnosen te verklaren. In het artikel ‘Niet elke autist is Rain
Man’ verklaart psychiater Horwitz:
Kreeg tien jaar geleden één op de duizend de diagnose, tegenwoordig heeft bijna een procent van
de bevolking een vorm van autisme. "We herkennen de ziekte beter", zegt psychiater Horwitz. Spiegelneuronen: In de hersenen zijn spiegelneuronen actief. Deze cellen in het brein worden niet
alleen door de persoon zelf aangestuurd, maar ook door te kijken naar anderen. Als die cellen
niet goed functioneren is het inleven in anderen moeilijk (Dagblad van het Noorden, 13-11-2010).

In deze (neuro)biologische ziekte benadering komen indirect een aantal Verlichtingsidealen
en ideeën tot uiting. Eén van de kenmerken uit de Verlichting is het streven naar
objectivering. Waar medicaliseringscritici wijzen op subjectieve elementen die invloed
hebben op de aanwezigheid van psychische stoornissen, wijzen non-critici op objectieve
elementen in de vorm van meetbare en aantoonbare (neuro)biologische eigenschappen die
een psychische stoornis verklaren. Een ander kenmerk van de Verlichting is een
mechanische natuurbeschouwing; de organische natuur is tot chemisch niveau en materiële
processen te reduceren (Doorman 2008: 109). Deze beschouwing komt terug in een
genetische en (neuro)biologische benadering van psychische aandoeningen.
Toename medicatiegebruik verklaart door beter beschikbare medicatie
De toename aan kinderen die medicatie gebruiken voor een psychische aandoening wordt in
het artikel ‘Pamperen met pillen, stijgend medicijngebruik’ door Annemieke Horikx van de
Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Farmacie (KNMF) mede
verklaard door een betere beschikbaarheid van beter werkende middelen:
Wij denken dat het te maken heeft met de beschikbaarheid van beter werkende middelen en een
veranderde opvatting van de maatschappij over medicatie en ziekte (J/M, 01-12-2010).
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Psychisch leed kan iedereen overkomen
Een ander punt dat wordt tegengesproken, is de overtuiging van sommige
medicaliseringscritici dat we tegenwoordig zouden leven in een slachtoffercultuur waarin
mensen zich aanstellen. In het artikel ‘Stop zinloze discussie over willen of kunnen’ wordt dit
door een medewerker van een verslavingskliniek als volgt tegengesproken:
Een van de hardnekkigste vooroordelen met betrekking tot psychiatrische ziektebeelden is nog
altijd dat ze het product zouden zijn van karakterzwakte. 'Alleen softies krijgen een depressie' of
'Alle verslaving heeft te maken met een gebrek aan ruggengraat'. Bij herhaling is wetenschappelijk
bewezen dat geen enkel soort mens immuun is voor psychisch leed (Algemeen Dagblad, 09-01-2010).

Psychische diagnosen bieden een oplossing voor problemen
Waar medicaliseringscritici wijzen op alle nadelen die een psychisch ziektelabel met zich
meedraagt, wijzen non-critici juist op voorbeelden van mensen voor wie een diagnose een
verlossing en een oplossing voor een groot deel van hun problemen betekent. Columniste
José van der Sman schrijft in het artikel ‘Alleen en onbereikbaar’ bijvoorbeeld:
Veertig jaar duurde het voordat Maurits K. (51) eindelijk begreep wat er mis met hem was. Hij weet
nog precies wanneer zijn psychiater hem meedeelde dat hij leed aan het syndroom van Asperger. ‘Er
viel een enorme last van mij af, mijn leven lang heb ik al moeite om normaal om te gaan met andere
mensen. Sterker nog, ik weet niet eens wat “normaal” is. Ik leid dat maar af uit wat ik bij anderen zie.
(Elsevier, 21-08-2010).

Op deze manier wordt medicalisering juist als een vooruitgang in de menselijke ontwikkeling
gepresenteerd. Dankzij een toename aan medische kennis en beter beschikbare medicatie
zijn mensen beter in staat psychische gezondheidsproblemen op te lossen. Medicaliseringscritici onderkennen deze vooruitgang niet maar wijzen juist op de nadelen van het
objectiveren van psychische aandoeningen en de medicaliserende werking die hier vanuit zou
gaan. De strijd tussen enerzijds het moderne vooruitgangsdenken en anderzijds de door
critici vertegenwoordigde sceptische houding ten aanzien van modernisering en vooruitgang,
is een klassieke tegenstelling tussen de Verlichting en de Romantiek.
Geen toename aan psychische aandoeningen
Waar medicaliseringscritici veelal hun kritieken formuleren vanuit de vraag hoe het komt dat
het aantal mensen dat aan een psychische stoornis lijdt zo extreem is toegenomen, wijzen
non-critici juist op onderzoeken die aantonen dat er geen sprake is van een toename.
Medicaliseringscritici laten regelmatig een tijdsverandering in ziektebeelden zien terwijl non-
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critici op constantheid wijzen of een toegenomen ziekte(h)erkenning. Zo kopt een artikel in
Dagblad De Pers: ‘Epidemie van depressies blijkt fabeltje’ (02-02-2010) wat zou blijken uit het
Nemesis-2 onderzoek. Nemesis is een grootschalig onderzoek naar de psychische
gezondheid van zesduizend Nederlanders (van 18 tot 65 jaar) dat wordt uitgevoerd door het
Trimbos-instituut. Hieruit zou blijken dat het aantal mensen dat aan psychische
aandoeningen lijdt, de afgelopen jaren niet is gestegen. Opleider psychiatrie Alex Korzec zegt
daarover:
Er is in de laatste tien jaar in Nederland géén sprake is van een toename van het aantal sombere
patiënten, laat staan dat er sprake is van een epidemie. Het aantal gemelde depressieve klachten
in de bevolking is de laatste tien jaar constant. Ook het aantal door de huisartsen gestelde
diagnosen van depressie is de afgelopen tien jaar op hetzelfde niveau gebleven (De Pers, 02-02-2010).

Psychische stoornissen zijn dan volgens non-critici ook zeker geen modeziekten. In het
artikel ‘ADHD’ betoogt historicus Timo Bolt:
ADHD is geen nieuwe stoornis en ook geen modeverschijnsel We behoeven ons dus niet ongerust
te maken dat we ouders en/of kinderen problemen aanpraten. Hoewel er steeds verschillende
benamingen voor verschijnselen als hyperactiviteit, impulsiviteit, aandachts- en concentratiestoornissen werden gebruikt, is al sinds 1890 bekend dat het gaat om probleemgedrag met een
aangeboren component dat niet opgelost wordt door goede opvoeding of discipline (Reformatorisch
Dagblad, 09-12-2010).

Medicatie als effectieve oplossing
Waar critici wijzen op de gevaren van medicatie wijzen non-critici juist op de effectiviteit en
positieve kanten van medicatie. Een voorbeeld is het artikel ‘Voor oudere ADHDer is
stoornis een ramp’ waarin kinderpsychiater Michiel Noordzij zegt:
Het liefst zou Noordzij adhd'ers zo vroeg mogelijk aan de medicatie helpen: bij drie of vier jaar
kun je er volgens hem voorzichtig mee beginnen. Medicatie vormt misschien wel driekwart van de
oplossing. Alle bijkomende problemen worden door het effect van medicijnen gemakkelijker te
behandelen (Leidsch Dagblad, 29-05-2010).

Diagnosen komen niet zomaar tot stand
Waar medicaliseringscritici wijzen op het te snel en te gemakkelijk diagnosticeren met
psychische aandoeningen wijzen non-critici op de secuurheid waarmee dit gebeurt.
Hoogleraar jeugdpsychiatrie Ruud Minderaar schrijft in het artikel ‘Geen diagnose zonder
overtuigend onderzoek’:
Een diagnose adhd wordt pas gesteld als uit al deze onderzoeken blijkt dat bij het kind sprake is
van een veelheid aan symptomen die ernstig zijn en, vooral, die het kind in sterke mate
belemmeren in zijn/ haar functioneren thuis, op school en in contacten met leeftijdgenoten. Veel
kinderen komen ook pas bij ons centrum terecht na een lange weg van problemen en zoeken
naar passende hulp ( Dagblad van het Noorden, 02-01-2010).
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De farmaceutische industrie ligt ten onrechte onder vuur
Non-critici wijzen erop dat de felle kritiek op de farmaceutische industrie onterecht is. In het
artikel ‘’Een dramatisch imago; ze redden mensen het leven, maar toch haat iedereen hen’
betoogt wetenschapsjournalist Simon Rozendaal:
Waarom weet bijna niemand dat de farmaceutische industrie als geen andere bedrijfstak jaarlijks
voor honderden miljoenen aan medicijnen weggeeft voor niets of tegen kostprijs aan de derde wereld?
Een bedrijf als Albert Heijn profileert zich als ‘puur en eerlijk’, ING pretendeert duurzaam te zijn,
Toyota mag zich in een grote groene populariteit verheugen. Toch zou de stelling kunnen worden
verdedigd dat dit soort bedrijven minder recht heeft op een maatschappelijk betrokken imago
dan de farmaceutische industrie (Elsevier, 19-06-2010).

Aandacht lost psychische problemen op in plaats van deze te versterken
Critici beargumenteren regelmatig dat psychische stoornissen als een self-fulfilling prophecy
werken. Non-critici beweren echter het tegenovergestelde; het schenken van aandacht leidt
niet tot extra problematisering maar juist tot het oplossen van psychische problemen. Deze
overtuiging komt naar voren in onder andere het artikel ‘Hulp maakt weerbaar’ waarin
socioloog Frank Hermans het idee verwerpt dat niet praten over psychische problemen,
problemen zou oplossen. Hij vergelijkt dit met het verzwijgen van kanker in naoorlogs
Nederland en wijst op het lijden in stilte in tijden waarin psychische gevolgen van rampen
nog niet erkend werden. Hermans beredeneert dat de psychische aandoening ‘trauma’ zich
door de jaren heen in een wenselijke richting, die van opname in de DSM, heeft ontwikkeld.
Dit staat haaks op medicaliseringscritici die redeneren dat psychische aandoeningen, veelal
ADHD, zich in een onwenselijke gemedicaliseerde richting hebben ontwikkeld. Mensen
hebben volgens Hermans baat bij aandacht en hulp, deze zou mensen juist weerbaar maken.
Hij ontkent de hedendaagse slachtoffercultuur niet volledig, maar in historisch perspectief,
dus op de lange termijn, vindt hij aandacht voor slachtoffers en trauma’s een vooruitgang:
In Nederland bestond na de oorlog aanvankelijk weinig aandacht voor slachtoffers en
nabestaanden. Zelfs de overlevenden van Auschwitz en andere kampen mochten op weinig
belangstelling rekenen. Nederland wilde de oorlog juist achter zich laten. Bovendien werd
informeren naar zoiets intiems als een oorlogservaring als onfatsoenlijk beschouwd. Hermans:
'Het idee was: je moet niet over psychische problemen praten, want dan worden ze alleen maar
erger. Iets soortgelijks zag je ook bij lichamelijke ziekten. Kanker werd zo veel mogelijk
verzwegen (Volkskrant, 20-11-2010).
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3.8

Radicale medicalisering kritiek“ordinaire coke-dealers die
kinderen drogeren”

Om een zo compleet mogelijk beeld van het algehele publieke kritische discours ten aanzien
van medicalisering te krijgen, zijn naast kranten, vijf televisieprogramma’s en vijf internetsites
geanalyseerd. Hoewel inhoudelijk geen nieuwe typen medicaliseringkritiek zijn gevonden,
zijn wel een aantal radicale medicaliseringkritieken in televisieprogramma’s en op
internetsites aangetroffen, die in de krantenkritieken afwezig waren.
Geen nuance en anti psychiatrie i.p.v. kritisch t.o.v. psychiatrie
De website van de NCRM richt zich tegen de psychiatrie in het algemeen. Waar
krantenkritieken over het algemeen genuanceerd of soms iets minder genuanceerd
medicalisering kritische argumenten uitwerken, zijn de kritieken op de NCRM website vele
malen sterker aangezet. Elke mogelijkheid wordt aangegrepen om te kunnen laten zien aan
de lezer hoe zeer de psychiatrie schadelijk, gevaarlijk en mensonterend is. Dit komt tevens
terug in de naam van deze organisatie ‘Het Nederlands Comité voor de Rechten van de
Mens’, waardoor zij de psychiatrie waar mogelijk aanwijzen als een bron van mensenrechten
schendingen. Een aantal voorbeelden van artikelen die door NCRM zijn geschreven zijn en
op de site zijn te vinden: ‘De psychiatrie is een pseudowetenschap’ (geïnspireerd door
hoogleraar psychiatrie en mede oprichter van het NCRM Thomas Szasz), ‘De leugen rond
chemische onevenwichtigheid’, ‘Het bedrog met hersenscans’, ‘Psychiatrische medicatie,
elektroshock, lobotomie, drugs, vrijheidsbeperking en andere wantoestanden in de
psychiatrie’, ‘Het pushen van psychiatrische drugs’ en ‘Het stigmatiseren en aan de drugs
zetten van kinderen’. Deze artikelen bevatten inhoudelijk gelijksoortige argumenten als de
krantenkritieken maar zijn op geen enkel punt genuanceerd, zoals krantenkritieken dat vaak
wel zijn. Onder elke webpagina staat de waarschuwing:
WAARSCHUWING: Stop nooit met het slikken van psychiatrische drugs zonder het advies en de
begeleiding van een kundige (niet-psychiatrische) arts.

Uit deze waarschuwing zou opgemaakt kunnen worden dat NCRM dusdanig kritisch ten
aanzien van medicatie is, dat zij verplicht zijn de lezer erop te wijzen dat hij of zij niet
zomaar met medicatie kan stoppen. Het feit dat NCRM oproept alleen onder advies en
begeleiding van een kundige, -niet psychiatrische- arts, met medicatie te stoppen laat zien dat
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psychiaters en psychologen door NCRM blijkbaar niet als kundige artsen worden
beschouwd.
Angst inboezemen en choqueren
Als bezoeker van de NCRM website krijgt men de indruk dat men zoveel mogelijk
gechoqueerd moet raken en angstig moet worden ten aanzien van psychiatrie. Zo zijn op de
website diverse rapporten en artikelen te lezen over dodelijke slachtoffers, geweldplegingen
en verkrachtingen in de psychiatrie. NCRM wijst ook op voorbeelden waarbij
medicatiegebruik tot ernstige geweldplegingen leidde. In het artikel ‘Door psychiatrische
drugs veroorzaakt geweld’ verklaart de NCRM de toename aan zinloos geweld aan de hand
van een toename in het gebruik van psychofarmaca:
Wapens en gewelddadige films zijn er altijd geweest maar de laatste jaren is er toch een explosie waar
te nemen van uitbarstingen van zinloos geweld. Het raadsel is al snel opgelost als we ons verdiepen in
de bijsluiters van diverse psychiatrische 'medicijnen': Antipsychotica kunnen agressie veroorzaken,
Antidepressiva kunnen zelfmoordneigingen en agressie veroorzaken. Stimulerende middelen zoals
Ritalin kunnen psychoses en agressie veroorzaken.

Op de site staan voorkanten van de te bestellen rapporten, brochures en boeken afgebeeld
die een naargeestig beeld van de psychiatrie neerzetten. In Bijlage 13 staan een aantal
afbeeldingen die typerend zijn voor de toon en de stijl van de NCRM website.
Harde veroordelingen
Een vader van een zoon met ADHD schrijft in een reactie op de NRC-Next blog over
medicatie:
Als je kind zichzelf zo in de weg zit, zonder dat het er zelf iets aan kan doen en daar zo onder
lijdt dan staat het onthouden van een ‘pilletje’ bij mij gelijk aan mishandeling (NRC Next Blog, 12-022010)

Een man schrijft in een reactie op het Fokforum dat het beroep van psychiater geen
bestaansrecht zou hebben:
In gewone mensentaal samengevat: etiket plakken pillen proppen, meer kan een psychiater niet.
Psychiaters zijn omstreden artsen. Ze zijn niet echt nodig, in geen enkel geval. Voor psychotherapie
zijn er bijvoorbeeld specialisten die het veel beter kunnen dan een psychiater. En voor meetbare
ziekten in de hersenen is er de neuroloog. Het beroep psychiater heeft dus eigenlijk geen
bestaansrecht (Fok Forum, 20-06-2010).
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Over medicatie producenten schrijft een vrouw op de website van Argusoog:
Het zijn eigenlijk een stelletje ordinaire coke-dealers… die kinderen drogeren! (Argusoog, 01-12-2010)

In één van de reacties op het artikel ‘Aanbevolen Dagelijke Hoeveelheid Drugs’ op de
website van Argusoog schrijft een man een gedicht over Ritalin:
Aan De HardDrugs
Wanneer je kind een beetje actief is
En je dit gedrag echt niet kunt uitstaan
Weet je dat de Ritalin zal aanslaan
De drukte is dan snel geschiedenis
Ook al zul je je nu niet meer storen
Besef dan dat een junk is geboren (Argusoog, 30-11-2010)

Anti-medicatie beweging zet ouders onder druk om te stoppen met medicatie
In één van de weblogreacties op het stuk ‘Er is een nieuwe kinderziekte in de maak’ op de
NRC-Next Blog beschrijft een meneer hoe een anti-medicatie standpunt kan gaan
overheersen:
Kennelijk zijn er dus twee groepen ouders die in bescherming genomen moeten worden:
1 - Ouders die door de omgeving onder druk worden gezet om maar medicatie aan hun kinderen te
geven 2 - Ouders die onterecht door de tegenbeweging onder druk worden gezet om te stoppen met
medicatie aan hun kinderen te geven. Ik maak me met name druk om die laatste groep (NRC Next
Blog, 20-02-2010).

Hierop reageert een andere man die dit verschijnsel herkent:
Ik heb mailtjes gehad van moeders die met de rug aangekeken werden op school als ze hun kind geen
adhd medicatie geven, er liggen folders op scholen die het gebruik min of meer promoten, ik snap dat
dit een tegenbeweging op gang brengt, het speelt al zo lang maar er gebeurt maar niks, dat
veroorzaakt dergelijke extreme reacties (NRC Next Blog, 20-02-2010).
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Hoofdstuk 4 Validatie aan de hand van
medicaliseringkritieken uit 1995 en 1996
Het kritische medicalisering debat in 1995 en 1996 komt grotendeels overeen met het
kritische medicalisering debat in 2010. De volgende verschillen zijn aangetroffen:
Minder typen medicalisering kritiek
Met dezelfde zoektermen die in 2010 zijn ingevoerd; oftewel met eenzelfde onderzoekssample, zijn minder typen medicaliseringkritiek gevonden dan in 2010. De zoektermen
waarop de medicaliseringkritieken zijn gevonden leveren in 2010 meer dan twee keer zoveel
medicaliseringkritische artikelen op dan in 1995 en 1996. In 1995 en 1996 beperken veel
medicalisering kritieken zich tot het letterlijk nuanceren of bekritiseren van een
(neuro)biologische ziektebenadering. De vijf verschillende typen medicalisering kritiek die in
2010 zijn aangetroffen, zijn in 1995 en 1996 nog niet aanwezig, zo is bijvoorbeeld bijna geen
labelkritiek en in het geheel geen maakbaarheidskritiek aangetroffen.
(Neuro)biologische kennis ophemelen versus neurobiologische kennis nuanceren
In 2010 wordt door verschillende critici de kennis van de neurobiologie genuanceerd; nog
niet zou volledig kunnen worden aangetoond, dat veel psychische aandoeningen zich in het
brein bevinden of genetisch bepaald zijn, de kennis op dit vlak zou zich maar traag
ontwikkelen. In de artikelen uit 1995 en 1996 worden de opkomst van de
hersenwetenschappen en de biopsychiatrie juist als veelbelovend en zich snel ontwikkelend
gepresenteerd. In het artikel ‘De psychiater blijft een stuntelige maar creatieve kunstenaar’
laat psychiater Rene Kahn weten:
Het gaat de goede kant op met de psychiatrie, roept hij enthousiast, het beste moet nog komen.
Zijn hart ligt bij het onderzoek naar het functioneren van het brein: "Het is bij hersenonderzoek
net alsof je je eigen schaduw wilt vangen. Als jij een stap doet, doet je schaduw ook een stap. Elke
keer dat we een vraag beantwoorden, wordt er een nieuwe opgeworpen. Niettemin gaat de kennis
over de werking van de hersenen met sprongen vooruit (Trouw, 24-11-1995).

In het artikel ‘De medische toekomst’ schrijft medicus J. Paalman:
We beheersen de DNA-taal waarin alle erfelijkheid staat beschreven steeds beter, en we zijn steeds
beter in staat om die taal te schrijven. In principe kunnen we Godje spelen met DNA - koeien erfelijk
zo veranderen dat ze medicijnen in de melk afscheiden, bacterieen maken die groeihormoon
produceren of hepatitis vaccin (De Stem, 22-11-1995).
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Echter wordt in 1995 de kennis van de (neuro)biologische aard van ziektebeelden wel al
genuanceerd en bekritiseerd, maar minder frequent dan in de kritieken uit 2010. Daar komt
bij dat alle nuances in de geanalyseerde artikelen van dezelfde hoogleraar biologische
psychiatrie Prof. dr. R.H. van den Hoofdakker afkomstig zijn:
De biologische psychiatrie, de richting die vooral in pillen gelooft, bloeit als nooit tevoren. De
biologische psychiatrie gaat ervan uit dat depressie en andere stoornissen worden veroorzaakt door
een onbalans in de biochemische processen van de hersenen. Psychosociale factoren hebben
slechts een katalysatorfunctie bij hun ontstaan. Over de menselijke geest en pillen-voor-de-ziel is
echter maar weinig met zekerheid bekend. Toch is bescheidenheid in de kringen van biopsychiaters soms ver te zoeken (De Gelderlander, 23-09-1996).
Alle lofbetuigingen aan die bio-psychosociale benadering ten spijt, zie ik er in de psychiatrische
praktijk bitter weinig van terecht komen', mopperde Van den Hoofdakker. Alle verworvenheden van
de psycho-analyse, waarbij nu eens zonder messen maar met woorden, met theoretische inzichten
in de hoofden van mensen werd gekeken, dreigen verloren te gaan. De hele verculturalisering van
de mens, tot in zijn hersenpan, wordt terzijde geschoven door mensen die zeggen dat het maar
eens uit moet zijn met al dat gepraat. Helpt toch niet! Nee, we moeten mensen kennelijk niet
beschouwen als een cultureel, maar als een biologisch wezen; een hoog ontwikkelde fruitvlieg met
culturele bovenbouw waar we niks mee te maken hebben (Trouw, 18-11-1996).

Andere formuleringen en redeneringen
Wordt in 2010 vanuit medicalisering kritisch oogpunt beredeneerd dat alternatieve
oplossingen buiten de reguliere klassieke psychiatrie en medicatie wenselijk zijn om te
voorkomen dat mensen in een langdurig psychiatrisch hulpverleningstraject terecht komen,
in 1995 wordt in twee artikelen gewezen op de medicaliserende werking die juist van
alternatieve geneeswijzen uitgaat. In het artikel ‘Hulpverleners of hersenspoelers’ schrijft
huisarts Van der Smagt:
Alternatieve artsen medicaliseren niet-medische problemen en maken zo van hun patiënten
afhankelijke en onvrije mensen. Veel mensen stappen naar een dokter, omdat ze bang
zijn dat ze iets krijgen. En als je daar bang voor bent, dan ga je vanzelf iets voelen. Waar reguliere
artsen zeggen dat zo'n patiënt niets mankeert, bevestigen alternatieve artsen per definitie deze al
dan niet ingebeelde ziekte. Er is dan iets niet goed met Yin en Yang" (Algemeen Dagblad, 20-101995).

In 2010 wordt regelmatig bekritiseerd dat volwassenen te weinig afwijkend gedrag van hun
kinderen zouden tolereren. In 1996 gaat kinderpsycholoog David Elkind in het artikel ‘Jeugd
ontspoort door overbelasting ouders’ nog een stap verder door te beweren dat van
volwassenen ten onrechte meer getolereerd zou worden dan van kinderen:
Kinderen hebben tegenwoordig minder ruimte om kind te zijn. Vroeger werden er verschillende
stadia van de kindertijd onderkend, door Freud, door Bazell en anderen. Nu praten we niet meer over
stadia maar over opvoedingstechnieken. Er zijn daarentegen wel vele stadia van volwassenheid
gekomen, zoals 20-plus, 30-plus, midlife crisis, stadia van verwerking van noodzakelijke verliezen,
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echtscheidingsstadia, stadia van sterven. De volwassenen maken almaar nieuwe perioden van groei en
ontwikkeling door. Van hen wordt veel getolereerd. Maar kinderen hoeven maar verkeerd te niezen of
ze worden gediagnostiseerd met attention deficit syndrome (NRC-Handelsblad, 07-01-1996).

Wordt in 2010 het diagnosticeren van delinquenten bekritiseerd vanwege vraagtekens bij de
totstandkoming van diagnosen en het te snel leggen van verbanden tussen psychische
stoornissen en crimineel gedrag, in 1995 gaan bijna alle ADHD artikelen over het te weinig
doorverwijzen van jeugdige criminelen naar een psychiater en het verband tussen crimineel
gedrag en ADHD. Bijvoorbeeld in het artikel ‘Psychiater pleit voor betere diagnosen en
behandeling’ waarin forensisch jeugdpsychiater Th. Doreleijers beweert:
Doreleijers verklaart het negeren van psychiatrische problemen bij jongeren uit de onwetendheid
van instanties die met jeugdige delinquenten te maken hebben. Doreleijers: 'Onderken je die stoornis
en komt adequate hulp op gang, dan wordt een kind in een aantal gevallen geholpen en voorkom
je een verdere criminele ontwikkeling" (Het Parool, 10-04-1995).

Een aspect van de opkomende kennis op het gebied van voorspellend genetisch onderzoek
is de volgens critici medicaliserende werking die van vroegtijdige risico analyse uit kan gaan.
Wat nieuw is, is dat in 1995 deze vorm van voorspellend genetisch onderzoek wordt
bekritiseerd vanwege verzekeraars en pensioenfondsen die deze gegevens zouden kunnen
misbruiken. In het artikel ‘De medische toekomst’ schrijft medicus J.Paalman:
Iedereen heeft wel een afwijkend gen onder zijn leden en het is de vraag of iedereen daar het fijne
van wil weten. Er bestaat ook zoiets als een recht van niet weten: niet willen weten dat we een
grotere kans op kanker hebben, op schizofrenie, op de ziekten van Bechterew en Huntington,
suikerziekte of hartinfarct. Maar er zijn twee partijen die dat dolgraag zouden willen weten:
werkgevers en verzekeringsmaatschappijen. In Nederland mag het (voorlopig) niet, maar in Amerika
is het al doodgewoon: als ze daar er achter komen dat je uit een erfelijk belaste familie komt dan
keilen ze je omdat je aan een 'pre-existente ziekte' zou lijden zonder pardon de verzekering uit.
Zo zie je maar weer (De Stem, 22-11-1995).

In het artikel ‘De verontrustig van Hans Galjaard’ laat deze klinisch geneticus weten:
Het is niet voor niets dat ziektekostenverzekeraars en pensioenfondsen tegenwoordig al vragen of
ze eens een uurtje met me kunnen komen praten (De Groene Amsterdammer, 05-04-1995).
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Conclusie
Ter beantwoording van de eerste onderzoeksvraag -“Op welke verschillende manieren wordt
medicalisering in kranten, televisieprogramma’s en websites bekritiseerd?”- kunnen zes typen
medicaliseringkritiek worden onderscheiden: labelkritiek, maakbaarheidskritiek,
slachtoffercultuur & aanstellerij, medicatiekritiek, (neuro)biologische kenniskritiek en promedicalisering. Ieder type kent zijn eigen argumentatiestructuur, terminologie en logica en
wordt aangeduid als discours. De zes discoursen, behalve het pro-medicalisering discours,
vinden elkaar in een anti-(neuro)biologisch discours; de aanname dat psychische
aandoeningen niet per sé (neuro)biologisch aanwezig hoeven te zijn in een als psychisch ziek
gedefinieerd persoon, waardoor de toename van het aantal psychisch zieke mensen niet
wordt verklaard door een toename aan (neuro)biologisch zieke mensen. Elk discours gaat op
zijn eigen manier, in mindere of meerdere mate, op expliciete of impliciete wijze, in tegen de
(neuro)biologische benadering van psychische aandoeningen.
Het antwoord op de tweede onderzoeksvraag: “In hoeverre en op welke manier is
daarin een spanning tussen Romantische uitgangspunten en Verlichtingsuitgangspunten
terug te herkennen?” luidt dat elk discours, in mindere of in meerdere mate, medicalisering
bekritiseert vanuit Romantische idealen. Hierdoor laat het medicaliseringdebat op een aantal
punten een spanning zien tussen Romantische uitgangspunten en Verlichtingsuitgangspunten. Hoe deze spanning zich uit, staat samengevat weer gegeven in de tabel op de
volgende pagina en wordt nader toegelicht.
Eén van de kenmerken uit de Verlichting is het streven naar objectivering en
kwantificering in de wetenschap. Waar medicaliseringscritici wijzen op subjectieve elementen
die invloed hebben op de aanwezigheid van psychische stoornissen, wijzen non-critici op
objectieve elementen in de vorm van meetbare en aantoonbare (neuro)biologische
eigenschappen die een psychische stoornis verklaren. Een ziekte is geen sociale constructie
zoals veel medicaliseringscritici betogen, maar een objectieve conditie. Volgens romantici is
het subjectieve net zo belangrijke als het objectieve en dient men in de wetenschap te streven
naar het overbruggen van de kloof tussen waargenomen object en waarnemend subject door
middel van een holistische aanpak (Doorman 2008: 102). Deze holistische benadering is
terug te herkennen bij medicaliseringscritici die een te sterke nadruk op de hersenen bij
wetenschappelijk onderzoek naar psychische aandoeningen bekritiseren.
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Verlichting

Romantiek

Objectieve wetenschapsbenadering

Subjectieve wetenschapsbenadering

(Neuro)biologische ziektebenadering.

Sociaal constructivistische ziektebenadering
(labelkritiek, slachtoffercultuur & aanstellerij).
Sociologische theorieën (Dehue, Rose, Zola, Illich,
Foucault, Marxistische kritiek).

 Mechanische natuurbeschouwing: de mens als

Organische natuurbeschouwing: de mens is geen

optelsom van stoffen die je kunt beïnvloeden en

machine en kan niet gereduceerd worden tot de hersenen

genezen.

of een optelsom van stoffen (medicatiekritiek).
(Neuro)biologische kenniskritiek: holisme; een
combinatie van (neuro)biologische en omgevingsfactoren.

Vooruitgangsdenken

Kritisch naar moderniteit

 Betere ziekteherkenning, de-taboeïsering en

Overbodige en onterechte toename aan zieke mensen.

medische vooruitgang.

Maakbare mens als onwenselijke toekomst: mens mag

 Maakbare mens als ideaal: mens boven natuur.

niet boven de natuur staan maar moet deel zijn van de
natuur (maakbaarheidskritiek).

Beter beschikbare medicatie.

Medicatie als aantasting van het authentieke individu
(medicatiekritiek).
Onwenselijke demystificatie.

Critici nuanceren (neuro)biologische kennis door bijvoorbeeld te wijzen op 'genomgevingsinteractie' of door te beschrijven op welke verschillende manieren triggers in
samenleving bestaan, die het labellen met ziektebeelden zouden stimuleren. De nadruk op
subjectieve elementen en het verwerpen van een (neuro)biologische ziektebenadering zie je
in de labelkritiek bijvoorbeeld terug bij aanhangers van Dehue’s subjectieve benadering van
taal; het gaat niet om objectieve betekenissen maar om het gebruik van de term depressie.
Andere voorbeelden zijn de redenering dat psychische aandoeningen als een self-fulfilling
prophecy werken; een psychische ziekte is geen meetbare objectieve conditie maar een
subjectieve ervaring die door de omgeving kan worden aangepraat en de kritiek op de DSM
die psychische aandoeningen te veel als “objectieve, harde, goed af te scheiden
aandoeningen” presenteert terwijl het volgens critici slechts om ‘classificaties’ gaat. Ook in de
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medicaliseringkritieken die de toename aan psychische diagnosen verklaren aan de hand van
een slachtoffercultuur, ligt de nadruk op de subjectieve ervaring van ziekten; het zou gaan
om ‘modieuze aanstellerij’ in plaats van ziekten als objectieve feitelijke aandoeningen.
Bij het benoemen en uitwerken van deze subjectieve elementen maken critici gebruik
van theorieën en inzichten uit de sociologie. Zo wijzen medicaliseringscritici bijvoorbeeld op
de door de socioloog Irving Zola beschreven verborgen moralisering die van de medische
wetenschap uit zou gaan. Processen zoals de door Ivan Illich beschreven ‘culturele en sociale
iatrogenesis’ worden door medicaliseringsritici beschreven aan de hand van een onwenselijk
hedonistisch klimaat waarin geen ruimte zou zijn voor (een gezonde omgang met) negatieve
emoties. In de kritieken ten aanzien van de DSM die te veel macht zou hebben bij het
definiëren van wat men als normaal en afwijkend gedrag beschouwt kan Zola’s sociale
controle theorie worden herkend; de medische wetenschap, waaronder de DSM, heeft de
bevoegdheid om te definiëren wat ziek en gezond is en kan daarmee sociaal afwijkend gedrag
definiëren. De bekritiseerde belangenverstrengeling en nadruk op economische winst ten
koste van mensen hun gezondheid zou gaan in de context van de farmaceutische industrie,
omvat kenmerken van Marxistische kritiek. De sociologische theorieën en inzichten die in
het publieke medicalisering debat terug komen zijn een voortzetting van een benadering van
wetenschap die overeenkomt met een Romantische benadering van wetenschap. Sociologie
binnen de thematiek van medicalisering gaat per definitie voor een groot deel uit van een
sociaal constructivistische en dus subjectieve benadering van de werkelijkheid en is daardoor
eerder ‘Romantisch’ in haar benadering van wetenschap.
Een ander kenmerk van de Verlichting dat is herkend in het medicaliseringkritische
debat, is een mechanische natuurbeschouwing; de natuur is tot een chemisch niveau en
materiële processen te reduceren (Doorman 2008: 109). Deze beschouwing komt terug in
een genetische en (neuro)biologische benadering van psychische aandoeningen die door
medicaliseringscritici wordt genuanceerd of verworpen. Romantici stellen tegenover de
mechanische natuurbeschouwing de organische natuurbeschouwing, die veelal wordt
aangehangen door medicaliseringscritici. Vanuit de overtuiging dat de mens geen optelsom
van stoffen is of slechts tot de hersenen is te reduceren, ‘de mens is geen machine’, wordt
het beïnvloeden van chemische processen door middel van medicatie en de verschuivende
grens tussen ziekte genezing en mens perfectionering bekritiseerd. Voornamelijk filosofen en
psychologen met een filosofische achtergrond belichten het thema van de maakbare mens in
de context van de opkomende hersenwetenschappen en genetica. Het verklaren van
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afwijkend gedrag door een (neuro)biologische oorzaak zou ervoor zorgen dat
gedragsafwijkingen gecorrigeerd kunnen worden door medische technieken, op dezelfde
wijze als waarop machines worden gerepareerd. In deze kritieken komt een Romantische
grondslag naar voren van waaruit de ontwikkeling van het steeds verder ingrijpen in de
menselijke psychische gezondheid bekritiseerd wordt. Romantische waarden zoals de natuur,
menselijke uniekheid en authenticiteit worden verheerlijkt. Deze verheerlijking is een aantal
keer aangetroffen in de context van het kunstenaarschap. Het normaliseren en uniformeren
van gedrag wordt vanuit deze idealisering als een aantasting van het creatieve, authentieke en
unieke individu beschouwd. De verheerlijking van het natuurlijke blijkt een belangrijke
drijfveer in het maakbaarheidsdebat. Zo blijkt dat non-critici op dezelfde wijze als
medicaliseringscritici de natuur gebruiken als argument om medicalisering al dan niet goed te
praten. Critici die aandragen dat het te ver ingrijpen in de natuur onwenselijk en
tegennatuurlijk is, worden met hun eigen Romantische natuurdiscours tegen gesproken door
de redenering dat mensperfectionering juist natuurlijk en van alle tijden is.
Medicaliseringscritici bekijken technologische vooruitgang in de medische
wetenschap en een toename aan medische kennis veelal met argusogen. Non-critici wijzen er
juist op dat dankzij een toename aan medische kennis en beschikbare medicatie, mensen
beter in staat zijn psychische gezondheidsproblemen op te lossen. Op deze manier wordt
medicalisering als een vooruitgang in de menselijke ontwikkeling gepresenteerd.
Medicaliseringscritici onderkennen deze vooruitgang niet en wijzen juist op de nadelen van
het objectiveren van psychische aandoeningen en de medicaliserende werking die hier vanuit
zou gaan. De strijd tussen enerzijds het moderne vooruitgangsdenken en anderzijds de door
critici vertegenwoordigde sceptische houding ten aanzien van modernisering en vooruitgang,
is een klassieke tegenstelling tussen de Verlichting en de Romantiek.
De kracht van het Romantische discours en de spanning tussen Romantische
uitgangspunten en Verlichtingsuitgangspunten wordt bevestigd door de bestudering van vijf
televisieprogramma’s en vijf internetsites waarin medicalisering kritisch besproken wordt.
Hierdoor is nagegaan in hoeverre het algehele publieke medicaliseringkritische discours aan
de hand van de krantenkritieken aan bod is gekomen. Geconcludeerd kan worden dat dit het
geval is aangezien de krantenkritieken inhoudelijk zeer sterk overeen komen met televisie en
weblogkritieken. Wel zijn andere nuances en toonzettingen aangetroffen; waar de
krantenkritieken meer rationeel te werk gaan door middel van het formuleren van
inhoudelijke argumenten, drijven de weblog- en televisiekritieken meer op emotie. Woede,
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uitgesproken gepolariseerde meningen, kort door de bocht redeneringen, radicale kritieken
zonder inhoudelijke onderbouwing, groots uitgemeten persoonlijke ervaringen en harde en
veroordelingen duiken frequent op.
Dankzij het valideren van de in 2010 aangetroffen medicaliseringkritieken met
medicaliseringkritieken uit een eerdere periode, kunnen de kritieken uit 2010 en de rol van de
neurobiologie anno 2010 beter geduid worden. De bestudeerde medicaliseringkritieken uit
1995 en 1996 laten zien dat in deze periode dezelfde inhoudelijke redeneringen aanwezig
waren maar dat met dezelfde onderzoekssample als 2010, opvallend veel minder typen
medicaliseringkritiek zijn gevonden dan in 2010. De zoektermen waarop de medicaliseringkritieken zijn gevonden leveren in 2010 meer dan twee keer zoveel medicaliseringkritische
artikelen op dan in 1995 en 1996. Het anti-(neuro)biologische discours is in 2010 onderdeel
van meerdere verschillende discoursen terwijl in 1995 en 1996 het anti-(neuro)biologische
discours zich meer beperkt tot één context; die van het letterlijk nuanceren of bekritiseren
van een (neuro)biologische ziekte benadering. De vijf verschillende typen medicalisering
kritiek die samen komen in een anti-(neuro)biologische ziektebenadering, zijn in 1995 en
1996 nog niet aanwezig. In 1995 en 1996 was (neuro)biologische kennis allicht nog niet
overheersend genoeg aanwezig om de gevolgen van die kennis in een kritische context te
plaatsen, wat de afwezigheid van maakbaarheidskritiek zou kunnen verklaren. Tevens was de
toename van psychisch zieke mensen allicht nog niet dusdanig hoog en breed uitgemeten in
de media dat er sprake was van een ver ontwikkelde vorm van labelkritiek. Geconcludeerd
kan worden dat, in overeenstemming met de theorie van Nikolas Rose, een
(neuro)biologische ziektebenadering anno 2010 dominanter is geworden; deze komt immers
terug in alle verschillende typen medicaliseringkritiek terwijl dit in 1995 en 1996 nog niet het
geval is. Het (neuro)biologische discours is anno 2010 zodanig overheersend, dat
medicaliseringscritici op hun eigen manier tegen de (neuro)biologische benadering van
psychische aandoeningen in moeten argumenteren om een andere verklaring te formuleren
voor de toename aan psychisch zieke mensen. Er is sprake van dissonantie: men neemt een
deel van het dominante (neuro)biologische discours over om tegen het (neuro)biologische
discours te kunnen argumenteren en past het anti (neuro)biologische discours aan aan de
eigen context van waaruit men medicalisering bekritiseert. Bijvoorbeeld een context van
grenzen aan de maakbare mens, een ziekte aanpratende industrie of een veeleisende
samenleving.
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Een ander verschil is dat in 2010 door verschillende critici de kennis van de neurobiologie
wordt genuanceerd; nog niet zou volledig kunnen worden aangetoond dat veel psychische
aandoeningen zich in de hersenen bevinden of genetisch bepaald zijn. In de artikelen uit
1995 en 1996 worden de opkomst van de hersenwetenschappen en de biopsychiatrie over
het algemeen als veelbelovend en zich snel ontwikkelend gepresenteerd.
In de medicaliseringkritieken uit 1995 en 1996 is ook een spanningsveld tussen
Romantische uitgangspunten en Verlichtingsuitgangspunten te herkennen. Het verschil is
echter dat anno 2010 de medicaliseringkritiek zich heeft verspreid naar meerdere contexten
waarbinnen een anti-(neuro)biologische en Romantische benadering is te herkennen; in de
labelkritiek en in het bijzonder in de maakbaarheidskritiek.
Een Romantisch wereldbeeld blijkt een voedingsbodem voor het bekritiseren
van medicalisering. Hiermee wordt echter niet beweerd dat een dergelijk Romantisch
wereldbeeld noodzakelijk is om medicalisering te bekritiseren. Wel zou het aantreffen van
een Romantisch discours in de verschillende medicaliseringkritieken erop kunnen wijzen dat,
zoals door cultuursociologen Stef Aupers en Dick Houtman al eerder is getoond, in de
hedendaagse samenleving nog altijd erfenissen uit de Romantiek en daarmee ook een
spanningsveld tussen Romantische uitgangspunten en Verlichtingsuitgangspunten voort
leeft, juist in een steeds rationeler wordende wereld.
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Bijlage 2a
ALGEMENE INZICHTEN / Romantisch DISCOURS {0-Th-F} - Super
ALGEMENE TOELICHTING BIJ CODERINGEN {0-Th-F} - Super
Koersman: 1) plichtcultuur-stoicijnse & 2) rechtcultuur-epicurisme oorzaak depressie {1-Me} - Super
ME-03-03 Mantelzorgers meer medische handelingen uitvoeren --> medicalisering {1-Me} - Super
ME - 03-03 controlezucht: het onverklaarbare verklaarbaar maken {1-Me} - Super
ME - 03-03 Gevolg nanotechnologie: mens als machine, grenzen aan maakbaarheid {1-Me} - Super
ME - 03-03 Kinderen als project dat moet slagen --> Dehue {1-Me} - Super
ME - 03-03 Kritiek op Dehue: psychisch leed serieus nemen {1-Me} - Super
ME - 03-03 Medicalisering van rouw {1-Me} - Super
ME - 03-03 Mensverbetering als gevolg van Nanotechnologie {1-Me} - Super
ME - 03-03 Nadelig gevolg van risico's opsporen {1-Me} - Super
ME - 03-03 Nadruk Dehue debat op voor of tegen pillen {1-Me} - Super
ME - 03-03 Nieuw behandelplan: oog voor gezonde stukken {1-Me} - Super
ME - 03-03 onwenselijke demystificatie {1-Me} - Super
ME - 03-03 Samensmelting mens&machine {1-Me} - Super
ME - 03-03 vraag creert aanbod {1-Me} - Super
ME - 03-03 ZIJN wie je bent i.p.v. MAKEN wie je bent --> Romantisch Discours {1-Me} - Super
ME - 04-03-Inleiding artikel voorbeeld diagnoseproces ADHD GGZ Drenthe {1-Me} - Super
ME - 04-03 aandacht --> probleemversterking {1-Me} - Super
ME - 04-03 afwijking functioneel voor kunstenaars {1-Me} - Super
ME - 04-03 Artsen gaan voorbij aan unieke persoonlijkheid {1-Me} - Super
ME - 04-03 auteur versus andere kant van het trauma debat {1-Me} - Super
ME - 04-03 debatoeisering versus medicalisering {1-Me} - Super
ME - 04-03 emancipatie ziekten vs. medicalisering ziekten {1-Me} - Super
ME - 04-03 Hermans vs. Dehue {1-Me} - Super
ME - 04-03 Korte vs. langetermijnvisie op omgang met trauma {1-Me} - Super
ME - 04-03 lijden in silte {1-Me} - Super
ME - 04-03 medicaliseringkritiek: verlies aan betekenis {1-Me} - Super
ME - 04-03 niet iedereen past in mal persoonlijkh.stoornis {1-Me} - Super
ME - 04-03 niet praten over psych. problemen is slecht {1-Me} - Super
ME - 04-03 psychiatrisch doemscenario: op voorhand uitgaan van een trauma {1-Me} - Super
ME - 04-03 psychisch ziektebeeld & creativiteit {1-Me} - Super
ME - 04-03 ramptoerisme {1-Me} - Super
ME - 04-03 Therapie maakt weerbaar in plaats van afhankelijk {1-Me} - Super
ME - 04-03 trauma's goed verwerken {1-Me} - Super
ME - 04-03 traumadenken {1-Me} - Super
ME - 04-03 Van Gogh beschouwt eigen persoonlijkheidsproblematiek positief {1-Me} - Super
ME - 04-03 Van Gogh gediagnosticeerd naar tijdsgeest {1-Me} - Super
ME - 04-03 Voorbeelden schrijvers Romantische benadering van gekten/creativiteit {1-Me} - Super
ME - 04-03 worden opgezadeld {1-Me} - Super
ME - 04-03 ziektelabel leidt tot levenslang psychisch geval zijn {1-Me} - Super
ME - 07-03- DSM hokjes zijn slechts vage classificaties {1-Me} - Super
ME - 07-03 Auteur keert zich af van sociale en cognitieve verklaringen depressie {1-Me} - Super
ME - 07-03 Beschrijving geschiedenis van DSM {1-Me} - Super
ME - 07-03 Dehue's stelling poneren als algemeen aangenomen stelling onder intellectuelen {1-Me} - Super
ME - 07-03 Depressie is functioneel in hersenen te zien {1-Me} - Super
ME - 07-03 doelt de auteur op Dehue? {1-Me} - Super
ME - 07-03 Elke depressie is uniek {1-Me} - Super
ME - 07-03 emancipatieproces homosexualiteit <--> ADHD {1-Me} - Super
ME - 07-03 etiket eigen verantwoorlijkheid ontloping EN TERECHT. {1-Me} - Super
ME - 07-03 felle kritiek @ Dehue {1-Me} - Super
ME - 07-03 gesprekstherapie meer oog voor inhoud van negatieve gedachten {1-Me} - Super
ME - 07-03 Globalisering van de Amerikaanse psychiatrie {1-Me} - Super
ME - 07-03 Hersenen als verklaring van depressie {1-Me} - Super
ME - 07-03 Morele verklaring is makkelijke onwenselijke uitweg. {1-Me} - Super
ME - 07-03 nuancering door de auteur {1-Me} - Super
ME - 07-03 Opdringen van Westerse psychiatrie methodieken {1-Me} - Super
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ME - 07-03 sociale problemen schuilen achter vs. onhandig ?? {1-Me} - Super
ME - 07-03 Voorbeeld van soberheidstaboe, opeising van absoluut geluk {1-Me} - Super
ME - 08-03- Eindigheid bestaan aanvaarden als remedie {1-Me} - Super
ME - 08-03 Auteur wijst op negatieve respons Dehues boek {1-Me} - Super
ME - 08-03 Belang van religie bij tegengaan depressiviteit {1-Me} - Super
ME - 08-03 Beperking van de hersenwetenschappen {1-Me} - Super
ME - 08-03 conflicten niet medicaliseren "dat is nu de gedachte" {1-Me} - Super
ME - 08-03 depressie verklaart vanuit moderne techniek informatieverwerking {1-Me} - Super
ME - 08-03 Eigen draai aan ondertitel Dehues boek {1-Me} - Super
ME - 08-03 eigen verantwoordelijkh. niet als oorzaak van maar als oplossing tegen medicalisering {1-Me} ME - 08-03 Filosofische verklaring toename interesse psych. gezondheid (De Kessel) {1-Me} - Super
ME - 08-03 Hoofdvraag artikel {1-Me} - Super
ME - 08-03 Inleiding artikel via populariteit psychologie {1-Me} - Super
ME - 08-03 Koersman pleit voor combinatie pillen & praten {1-Me} - Super
ME - 08-03 Kritiek op psychiaters werkmethode met deliquenten {1-Me} - Super
ME - 08-03 Medische wetenschap vervangt religie {1-Me} - Super
ME - 08-03 Nu willen mensen dat het biologisch is {1-Me} - Super
ME - 08-03 Psychische stoornis als ontkenning van het bestaan van afwijkend/crimineel gedrag {1-Me} ME - 08-03 Psychotherapeutische industrie verdient geld aan {1-Me} - Super
ME - 08-03 Schnabels verklaring voor toename interesse psych. gezondheid {1-Me} - Super
ME - 08-03 Verklaring toename psychologie belangstelling {1-Me} - Super
ME - 08-03 verklaring toename psychologie belangstelling {1-Me} - Super
ME - 08-03 verlangen naar stimulerende middelen {1-Me} - Super
ME - 08-03 Verschil Dehue en Verhaeghe {1-Me} - Super
ME - 08-03 Voorbeelden van andere verklaringen {1-Me} - Super
ME - 08-03 werking medicatie te subtiel voor statistisch bewijs {1-Me} - Super
ME - 09-03 ADHD de suikersiekte van de psychiatrie. {1-Me} - Super
ME - 09-03 Combinatie van aanleg + een drukke omgeving veroorzaakt ADHD {1-Me} - Super
ME - 09-03 de mythe van kinderen die rust nodig hebben {1-Me} - Super
ME - 09-03 etiket als belemmering voor uitdaging gebruik maken van ziekte. {1-Me} - Super
ME - 09-03 Label als kopje om allerlei moeilijkheden onder te scharen {1-Me} - Super
ME - 09-03 Niet elke autist zou een hulphond mogen krijgen. {1-Me} - Super
ME - 09-03 pluisheids spectrum oprekken {1-Me} - Super
ME - 09-03 Psychiater Wijnberg is voorzichtig met Hooggevoeligheid label {1-Me} - Super
ME - 09-03 Toon ironie {1-Me} - Super
ME - 10-03 ANTI-selffulfilling prophecy {1-Me} - Super
ME - 10-03 Astma vs. ADHD {1-Me} - Super
ME - 10-03 De tijd van de kinderdrugs. {1-Me} - Super
ME - 10-03 Jules Tielens {1-Me} - Super
ME - 10-03 Kabinet wil medicalisering tegengaan {1-Me} - Super
ME - 10-03 Kindermedicatie om redenen die "onze fout" zijn. {1-Me} - Super
ME - 10-03 Land bepaald psychische ziektes {1-Me} - Super
ME - 10-03 Rijtje externe factoren die beinvloeden wat men als ziekte definieert {1-Me} - Super
ME - 14-04 Voormalige code-family "oorzaken/boosdoeners van medicalisering" {0-Me-F} - Super
ME - 16-03 Auteur richt zich tegen depressie-toename kamp {1-Me} - Super
ME - 16-03 Gebruik van zorg voor psych. problemen stabiel gebleven. {1-Me} - Super
ME - 16-03 medicalisering van overgewicht {1-Me} - Super
ME - 16-03 Nuance bij ouders kunnen niet opvoeden {1-Me} - Super
ME - 16-03 Ouders kunnen niet meer opvoeden {1-Me} - Super
ME - 16-03 Passiviteit {1-Me} - Super
ME - 16-03 verwikkeling farmindustrie en medische wetenschap. {1-Me} - Super
ME - 16-03 voorbeeld van Kritiek op passiviteit/slachtoffer van genen etc. {1-Me} - Super
ME - 17-03 Argumentatie via benoemen maatschappelijke tendens. {1-Me} - Super
ME - 17-03 Eigen verantwoordelijkheid aanboren {1-Me} - Super
ME - 17-03 Herkenbare vorm van medicalisering ironie {1-Me} - Super
ME - 17-03 Kinderen met label moeten naar aparte school {1-Me} - Super
ME - 17-03 kinderen worden gezien als prestigeobject {1-Me} - Super
ME - 17-03 medicalisering & homogenisering {1-Me} - Super
ME - 17-03 Omgeving verbaasd over diagnose {1-Me} - Super
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ME - 17-03 ontloping eigen verantwoordelijk en TERECHT {1-Me} - Super
ME - 17-03 oorzaak ouders die niet goed kunnen opvoeden {1-Me} - Super
ME - 17-03 Opmerking bij codering ongeluk accepteren Authenticiteit vs. Uniciteit {1-Me} - Super
ME - 17-03 overbodig overbezorgte ouders {0-Me-F} - Super
ME - 17-03 Perverse prikkels; aanbod creert vraag {1-Me} - Super
ME - 17-03 Ritalin is speed versus als men geen Ritalin slikt loopt men kans op illegale middelen verslaving
ME - 17-03 Truijens beschrijft perfecte kinderen dankzij vroegouderlijk ingrijpen {1-Me} - Super
ME - 17-03 TV/PC tijdperk werkt aandachtsproblemen in de hand maar is nog geen stoornis. {1-Me} - Super
ME - 17-03 Verlangens naar perfectie zijn eindeloos {1-Me} - Super
ME - 17-03 Verlanges naar pefectie zijn zinloos: blijvend verschuivende schaal {1-Me} - Super
ME - 17-03 Voordelen in plaats van een makkelijke uitweg (pro-medicalisering) {1-Me} - Super
ME - 17-03 weinig onderzoek naar kwalititeit opvoeding {1-Me} - Super
ME - 18-03 ADHD is een verzonnen aandoening {1-Me} - Super
ME - 18-03 diplomaten etikettering & medicalisering {1-Me} - Super
ME - 18-03 kredietcrisis verklaart vanuit psychische stoornissen {1-Me} - Super
ME - 18-03 Madness & Arts festival {1-Me} - Super
ME - 18-03 medicalisering bekritiseerd vanuit religieus oogpunt {1-Me} - Super
ME - 18-03 psychische aandoening als metafoor voor maatschappelijk klimaat {1-Me} - Super
ME - 18-03 psychische aandoening als metafoor voor politiek klimaat {1-Me} - Super
ME - 22-04-2011 {0-Me-F} - Super
ME - 23-03 "kind op de troon" als oorzaak medicalisering. {1-Me} - Super
ME - 23-03 "we zitten nu in een biologische fase" {1-Me} - Super
ME - 23-03 ADHD is spiegeling van gedrag van de ouders {1-Me} - Super
ME - 23-03 Dehue is geschokt {1-Me} - Super
ME - 23-03 depressie is evolutionair onlogisch dus andere oorzaken {1-Me} - Super
ME - 23-03 keerzijde van diagnostiek {1-Me} - Super
ME - 23-03 Kinder APK {1-Me} - Super
ME - 23-03 lijdensdruk bij de patient of bij de omgeving? {1-Me} - Super
ME - 23-03 medicaliseringkritiek vanuit toename dwangbehandeling gedetineerden {1-Me} - Super
ME - 23-03 mentaal kapitaal om hoge zorgkosten te voorkomen {1-Me} - Super
ME - 23-03 mentaal kapitaal ook om lijden te verminderen {1-Me} - Super
ME - 23-03 Neutrale definitie van medicalisering {1-Me} - Super
ME - 23-03 opvoedkritiek {1-Me} - Super
ME - 23-03 psycholoog krijgt baan aangeboden na medicaliseringkritiek geuit in krant {1-Me} - Super
ME - 23-03 risicokinderen vaak geen risicokinderen {1-Me} - Super
ME - 23-03 Uitgaan van veerkracht in plaats van potentieel probleemgeval {1-Me} - Super
ME - 24-03 Farmaceutische industrie doet te weinig om haar negatieve imago op te poetsen {1-Me} - Super
ME - 24-03 het vermarkten van ziektes {1-Me} - Super
ME - 24-03 Imagoprobleem wordt niet opgelost omdat mensen toch altijd medicatie nodig hebben. {1-Me} ME - 24-03 Negatieve imago van farmindustrie is onterecht {1-Me} - Super
ME - 25-03 Cultuur is een grote normalingsmachine, normaliseren als natuurlijke behoefte {1-Me} - Super
ME - 25-03 De medische wetenschap als normaliserende machinerie {1-Me} - Super
ME - 25-03 medicalisering van moederinstinct {1-Me} - Super
ME - 25-03 oorzaak ADHD onbekend en diagnose is niet scherp afgebakend {1-Me} - Super
ME - 28-03 banalisering van het trauma {1-Me} - Super
ME - 28-03 een stoornis label klinkt "sjiek/deftig" {1-Me} - Super
ME - 28-03 kinderen met ziektelabel NIET naar speciaal onderwijs {1-Me} - Super
ME - 28-03 medicaliseringkritici vormen minderheid in hulpverlening {1-Me} - Super
ME - 28-03 Somberheidstaboe {1-Me} - Super
ME - 28-03 Storyline "de pamperende verzorgingsstaat" {1-Me} - Super
ME - 28-03 trauma en schreeuwcultuur {1-Me} - Super
ME - 30-03 Uniformeringsdrang {1-Me} - Super
ME - Aanloop Romantisch discours {1-Me} - Super
ME - Abstract antwoord op Hoofdvraag 03-03 {1-Me} - Super
ME - Alles wordt mogelijk als onwenselijke toekomst 03-03 {1-Me} - Super
ME - Angst voor Nanotechnologie 03-03 {1-Me} - Super
ME - Belgische aanpak versus Nederlandse Kind Centraal aanpak 03-03 {1-Me} - Super
ME - Bevrijdingspastoraat als wenselijke oplossing vanwege medicalisering 03-03 {1-Me} - Super
ME - Concreet antwoord Hoofdvraag 03-03 {1-Me} - Super
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ME - Concreet antwoord op Hoofdvraag 03-03 {0-Me-F} - Super
ME - Filosofische nomalistische taalbenadering vs. Leken benadering + Overeenkomst Denys 03-03 {1-Me} ME - Hoofdconclusie: hersenwetenschappen, controlezucht, medicalisering 03-03 {1-Me} - Super
ME - Hoofdvraag artikel 03-03 {1-Me} - Super
ME - Kaalslag + andere volgorde oorzaak-gevolg 03-03 {1-Me} - Super
ME - mechanisering psychiatrie 03-03 {1-Me} - Super
ME - Medicalisering als gevolg van gezondheid als kansbegrip {1-Me} - Super
ME - Medicalisering van schildersmodellen 03-03 {1-Me} - Super
ME - medische wetenschap vervangt religie 03-03 {1-Me} - Super
ME - Nanotechnologie gevolg: ingrijpen in lichaam&geest {1-Me} - Super
ME - Nanotechnologie voor meer controle over... 03-03 {1-Me} - Super
ME - Natuurlijke menselijke neiging als oorzaak medicalisering 03-03 {1-Me} - Super
ME - Natuurlijke omgeving 03-03 {1-Me} - Super
ME - Normalisering + Detaboeisering therapie 03-03 {1-Me} - Super
ME - Onnodige medicalisering tegengaan 03-03 {1-Me} - Super
ME - Onwenselijke dymestificatie 03-03 {1-Me} - Super
ME - Perverse prikkels 03-03 {1-Me} - Super
ME - politieke handigheid, controleerbaarheid 03-03 {1-Me} - Super
ME - Professionele instituties medicaliseren en maken afhankelijk 03-03 {1-Me} - Super
ME - Professionele Reguliere behandeling niet altijd wenselijk 03-03 {1-Me} - Super
ME - Psychiatrie als consumptiemiddel, illusies kopen 03-03 {1-Me} - Super
ME - Regulier vs. Lubbers haar behandelplan 03-03 {1-Me} - Super
ME - Worden wie je bent cultus & Romantisch Discours 03-03 {1-Me} - Super
ME -soorten medicalisering kritiek 03-03 {1-Me} - Super
STRUCTUUR v/h DISCOURS --> DOMINANT & CENTRAAL {0-Me-F} - Super
ZOEKGESCHIEDENIS LEXIS NEXIS {0-Me-F} – Super

Bijlage 2b
Twee voorbeelden van een memo:
Memos
______________________________________________________________________
HU:
Medicalisering Kritiek Kranten 2010 Versie.12
File:
[C:\Documents and Settings\Siri\My Documents\Medicalisering Kritiek Kranten 2010
Versie.12.hpr6]
Edited by:
Super
Date/Time:
21-08-2011 14:31:25

______________________________________________________________________
MEMO: ME - 04-03 debatoeisering versus medicalisering (1 Quotation) (Super, 04-03-2011
10:32:22)
P21: Zoekterm psychische stoornis Hulp maakt weerbaar (Pro-medicalisering).doc:
(10:11)

No codes
No memos
Type:

Memo

Hermans redeneert in de richting dat de psychische aandoening “trauma” zich door de jaren heen in een
wenselijke richting (die van opname in de DSM) heeft ontwikkeld. Namelijk: Een positieve dè-taboeisering.
Dit staat haaks op medicaliseringskritici die redeneren dat psychische aandoeningen (zoals vaak gebeurd
met ADHD) zich in een onwenselijke onterechte gemedicaliseerde richting hebben ontwikkeld. Mensen
hebben volgens Hermans juist baat bij het definieren van trauma’s als psychische aandoening vanwege de
ernst van trauma’s.
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Memos
______________________________________________________________________
HU:
Medicalisering Kritiek Kranten 2010 Versie.12
File:
[C:\Documents and Settings\Siri\My Documents\Medicalisering Kritiek Kranten 2010
Versie.12.hpr6]
Edited by:
Super
Date/Time:
21-08-2011 14:36:42

______________________________________________________________________
MEMO: ME - 17-03 Opmerking bij codering ongeluk accepteren Authenticiteit vs. Uniciteit (1
Quotation) (Super, 17-03-2011 11:37:30)
P60: Zoekterm ADD Durven ouders nog op te voeden.doc:
(24:25)

No codes
No memos
Type:

Memo

Deze code is gekozen omdat de kritiek die omvat dat mensen de onvolkomenheden van het leven en
ongeluk meer zouden moeten accepteren eenzelfde soort uitgangspunt heeft als deze kritiek. Kinderen
moeten leren dat ze niet alles kunnen wat ze willen, ouders moeten grenzen "realisme" in de opvoeding
aanbrengen zodat kinderen niet instorten als hen iets niet lukt. Dit staat ook in de context van een
veeleisende samenleving. Meeus spreekt over "uniciteitsdenken" als boosdoener. Het voorkomen van het
opeisen van absolute controle en maakbaarheid kan gebeuren door daar in de opvoeding al rekening mee te
houden.
Uniciteit staat voor het uniek willen zijn, uit willen blinken, wat door ouders volgens Meeus tegenwoordig
gestimuleerd wordt. Een interessante vraag m.b.t. Romantisch discours: authenticiteit is een kernwaarde
van de levensfilosofie van de Romantiek, hoe verhoudt dat zich tot uniciteit?

Bijlage 3
#S-Allen Frances grondlegger DSM-4
#S-artikel inleiden met stoornis toename/cijfers
#S-auteur gaat tegen Dehue in
#S-auteur legt Dehue uit of neemt het voor haar op
#S-Dehue wendt zich tot misinterpratie van haar boek
#S-hoofdvraag artikel
#S-ja maar constructie
#S-kwantitatieve cijfers
#S-metafoor
#S-rijtje met afwijkingen of medicijnen
#S-toename in Kwantitatieve cijfers
#S-toon cynisme
#S-toon ironie/sarcasme
#S-toon irritatie
#S-toon negatief
#S-toon negatieve verbazing
#S-toon verontwaardiging/verbazing
#S-wie
@D- ANTI DSM medicaliseert mensenlijk lijden teveel
@D-(onwenselijke) demystificatie
@D-accepteren eindigheid/grenzen aan kunnen
@D-alledaagse opvoedproblemen prof.hulp
@D-alternatieve oplossing voor psych.problemen wenselijk
@D-ANTI demystificatie
@D-ANTI DSM kritiek
@D-ANTI etiket uitweg voor incapabele ouders
@D-ANTI medicaliseringkritiek is groot en alomaanwezig
@D-ANTI positieve therapie
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@D-ANTI slachtoffercultuur en aanstellerij
@D-baarmoeder potentiele aanwezigheid psych. aandoening
@D-behandeling of medicatiegebruik onterecht
@D-betekenisverschuiving depressie
@D-bloeiende industrie van licht leed
@D-depressie is functioneel
@D-depressie moet serieus worden genomen
@D-druk uitoefenen voor diagnoise of medicatievoorschrifte
@D-DSM kritiek
@D-DSM medicaliseert menselijk lijden teveel
@D-DSM nuance
@D-elke gedragsafwijking/lichte problemen onderbrengen bij psychiatrie
@D-etiket als eigen verantwoordelijkheid ontloping
@D-etiket als uitweg voor tekortschietende docenten
@D-etiket als uitweg voor tekortschietende ouders
@D-etiket levert zorggeld op
@D-gek & normaal zijn normatief
@D-genetische oorzaak toename diagnoses
@D-gezondheidszorg onbetaalbaar dankzij toename ziektelabels
@D-hersenwetenschappen als verklaring beperkt
@D-hersenwetenschappen veroorzaken onwenselijke controlezucht
@D-huisartsen verwijzen te snel door naar psychiater
@D-huisartsen zouden minder/geen medicatie moeten uitschrijven
@D-iedereen ziek
@D-imperfectie wordt niet langer geaccepteerd
@D-in stand houden beroepsgroep
@D-kind als project dat moet slagen
@D-klassen lijden onder labelkinderen
@D-label-epidemie
@D-leren in termen van stoornissen denken
@D-media aandacht leidt tot overbodige problematisering
@D-medicalisering als vanzelfsprekend begrip
@D-medicalisering kost teveel geld dus tegengaan
@D-medicalisering van dieren
@D-medicalisering van somberheid
@D-medicalisering versterkt door popu psych TV programma's
@D-medicalisering/breinkennis leidt tot onwens. passiviteit
@D-medicaliseringkritiek is groot/alomaanwezig
@D-medische wetenschap vervangt religie
@D-mens eist onterechte absolute zekerheid/geluk/controle op
@D-moderne techniek stress/prikkels veroorzaakt psychische aandoening
@D-modeziekte
@D-nadruk zou meer moeten liggen op omgevingsfactoren i.p.v. aanleg
@D-neoliberale samenleving/eigen verantwoordelijkheid oorzaak
@D-noemden we vroeger nog geen ziekte
@D-onechte epidemieen
@D-ongeluk accepteren/hoort bij het leven
@D-onterechte diagnosen
@D-onwenselijke individualisering
@D-overbodig overbezorgte ouders
@D-persoon gaat zich naar ziektelabel gedragen
@D-positieve therapie
@D-PRO medicalisering beschikbaarheid beter werkende medicatie
@D-PRO medicalisering diagnose is verlossing en oplossing van probleem
@D-PRO medicalisering genetische oorzaak ziekten of te zien in brein
@D-PRO medicalisering gewenste debatoeisering
@D-PRO medicalisering risico's opsporen voorkomt problemen
@D-PRO medicalisering te weinig (h)erkenning voor ziektebeelden
@D-PRO medicalisering we (h)erkennen de ziekte beter
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@D-PRO medicalisering ziekten zonder verklaring verdienen ook erkenning
@D-psych.hulp steeds meer opgenomen in basisverzekering
@D-psychiatrie kan verlangen naar zekerheid/geluk/controle niet vervullen
@D-psychische gezondheid stabiel gebleven Nemesis ondz.
@D-psychologie is populair
@D-psychologie te weinig oog voor het positieve
@D-risico's opsporen als oorzaak medicalisering
@D-risicovol medicatiegebruik
@D-ritalin "misbruiken" als prestatieverhogend middel
@D-samenleving accepteert geen risico's
@D-slachtoffercultuur en aanstellerij
@D-sluikreclame in voorlichting voor psych.aandoeningen
@D-sociale problemen onhandig dus psychologiseren
@D-somberheidstaboe
@D-sponsoring vanuit farm.industrie
@D-suggestief bevragen beinvloed potentieel psych.trauma
@D-toename aan depressie bestrijding
@D-toename aan nieuwe psych.stoornissen
@D-toename in diagnoses
@D-toename in medicatiegebruik/voorschrijven medicatie
@D-toenemende druk om in de pas te lopen/sleving geen ruimte afwijkend gedrag
@D-verschil tussen ziek en niet echt ziek
@D-verschuiving van praten naar pillen
@D-verwikkeling farm.industrie en medische wetenschap
@D-voordelen ziektebeelden --> creativiteit
@D-we hebben mensen met afwijkend gedrag nodig
@D-werking medicatie beperkt
@D-wetensch.ond. houdt negatieve onderzoeksresultaten achter
@D-worden wie je bent cultus leidt tot psychologisering
@D-ziekte bestaat niet maar wordt bedacht
@D-ziektelabel als belemmering
@D-ziektelabel leidt tot stigmatisering/maatsch.uitsluiting
@D-ziektelabel leidt tot Wajong uitkering
@D-ziektelabel om aandacht te trekken
@D-ziektes aanpraten
@D-ziektes aanpraten via farmeutische industrie/marketing
@D-ziektes aanpraten via persoonlijkheids/psychische zelftests
@D-ziektespektrum te ruim
@D-zorgsysteem legt nadruk op diagnosticeren
@D -ANTI ongeluk accepteren/hoort bij het leven
@I-ANTI effectiviteit scepsis
@I-ANTI farmaceutische kritiek
@I-ANTI labellen
@I-ANTI maakbaarheidskritiek
@I-ANTI modeziekte
@I-ANTI selffulfilling prophecy
@I-ANTI tijdsverandering
@I-ANTI veeleisende samenleving
@I-effectiviteit scepsis
@I-farmaceutische kritiek
@I-labellen
@I-maakbaarheidskritiek
@I-maakbaarheidskritiek-Romantisch nostalgisch
@I-selffulfilling prophecy
@I-tijdsverandering
@I-veel eisende samenleving
@T-Marxistische theorie
@T-Weberiaanse theorie onttovering herbetovering
FARMACEUTISCHE KRITIEK
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LABEL/DIAGNOSE KRITIEK LABELTRIGGERS
MAAKBAARHEIDS KRITIEK
MEDICATIE KRITIEK
SLACHTOFFERCUTLUUR & AANSTELLERIJ

Bijlage 4
Code Family: AANDACHT VEROORZAAKT/VERSTERKT PSYCHISCH PROBLEEM Created: 29-032011 11:30:20 (Super) Codes (5): [@D-media aandacht leidt tot overbodige problematisering] [@Dmedicalisering versterkt door popu psych TV programma's] [@D-persoon gaat zich naar ziektelabel gedragen]
[@D-suggestief bevragen beinvloed potentieel psych.trauma] [@I-selffulfilling prophecy] Quotation(s):22
Code Family: ALTERNATIEVE OPLOSSINGEN PSYCHISCHE PROBLEMEN WENSELIJK Created:
13-04-2011 12:09:36 (Super) Codes (2):[@D-alternatieve oplossing voor psych.problemen wenselijk] [@Dpositieve therapie] Quotation(s): 20
Code Family: DSM KRITIEK Created: 29-03-2011 19:15:18 (Super) Codes (3):[@D-DSM kritiek] [@D-DSM
medicaliseert menselijk lijden teveel] [@D-DSM nuance] Quotation(s): 22
Code Family: FARMACEUTISCHE KRITIEK Created: 29-03-2011 11:22:42 (Super) Codes (8): [@Dsluikreclame in voorlichting voor psych.aandoeningen] [@D-sponsoring vanuit farm.industrie] [@Dverwikkeling farm.industrie en medische wetenschap] [@D-wetensch.ond. houdt negatieve
onderzoeksresultaten achter] [@D-ziekte bestaat niet maar wordt bedacht] [@D-ziektes aanpraten via
farmeutische industrie/marketing] [@D-ziektes aanpraten via persoonlijkheids/psychische zelftests] [@Ifarmaceutische kritiek] Quotation(s): 85
Code Family: KRITIEK @ HERSENWETENSCHAPPEN Created: 13-04-2011 11:55:37 (Super) Codes (12):
[@D-(onwenselijke) demystificatie] [@D-accepteren eindigheid/grenzen aan kunnen] [@Dhersenwetenschappen als verklaring beperkt] [@D-hersenwetenschappen veroorzaken onwenselijke
controlezucht] [@D-imperfectie wordt niet langer geaccepteerd] [@D-medicalisering/breinkennis leidt tot
onwens. passiviteit] [@D-mens eist onterechte absolute zekerheid/geluk/controle op] [@D-nadruk zou meer
moeten liggen op omgevingsfactoren i.p.v. aanleg] [@D-psychiatrie kan verlangen naar
zekerheid/geluk/controle niet vervullen] [@D-risico's opsporen als oorzaak medicalisering] [@Imaakbaarheidskritiek] [@I-maakbaarheidskritiek-Romantisch nostalgisch] Quotation(s): 84
Code Family: LABEL/DIAGNOSE KRITIEK verantwoordelijkheid ontlopen Created: 29-03-2011 19:43:15
(Super) Codes (5): [@D-alledaagse opvoedproblemen prof.hulp] [@D-druk uitoefenen voor diagnoise of
medicatievoorschrifte] [@D-etiket als eigen verantwoordelijkheid ontloping] [@D-etiket als uitweg voor
tekortschietende docenten] [@D-etiket als uitweg voor tekortschietende ouders] Quotation(s): 31
Code Family: LABEL/DIAGNOSE KRITIEK ziektes aanpraten Created: 29-03-2011 13:25:11 (Super) Codes
(5): [@D-in stand houden beroepsgroep] [@D-leren in termen van stoornissen denken] [@D-ziektes
aanpraten] [@D-ziektes aanpraten via farmeutische industrie/marketing] [@D-ziektes aanpraten via
persoonlijkheids/psychische zelftests] Quotation(s): 37
Code Family: LABEL/DIAGNOSE KRITIEK ziektespectrum te ruim Created: 29-03-2011 13:06:18 (Super)
Codes (18): [@D-behandeling of medicatiegebruik onterecht] [@D-betekenisverschuiving depressie] [@D-elke
gedragsafwijking/lichte problemen onderbrengen bij psychiatrie] [@D-huisartsen verwijzen te snel door naar
psychiater] [@D-iedereen ziek] [@D-imperfectie wordt niet langer geaccepteerd] [@D-label-epidemie] [@Dmedicalisering van somberheid] [@D-modeziekte] [@D-noemden we vroeger nog geen ziekte] [@D-onechte
epidemieen] [@D-onterechte diagnosen] [@D-sociale problemen onhandig dus psychologiseren] [@Dtoename aan nieuwe psych.stoornissen] [@D-verschil tussen ziek en niet echt ziek] [@D-ziekte bestaat niet
maar wordt bedacht] [@D-ziektespektrum te ruim] [@I-labellen] Quotation(s): 293
Code Family: MAAKBAARHEIDSKRITIEK Created: 29-03-2011 11:23:33 (Super) Codes (15): [@D(onwenselijke) demystificatie] [@D-accepteren eindigheid/grenzen aan kunnen] [@D-ANTI positieve therapie]
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[@D-elke gedragsafwijking/lichte problemen onderbrengen bij psychiatrie] [@D-hersenwetenschappen
veroorzaken onwenselijke controlezucht] [@D-imperfectie wordt niet langer geaccepteerd] [@D-kind als
project dat moet slagen] [@D-medische wetenschap vervangt religie] [@D-mens eist onterechte absolute
zekerheid/geluk/controle op] [@D-ongeluk accepteren/hoort bij het leven] [@D-psychiatrie kan verlangen
naar zekerheid/geluk/controle niet vervullen] [@D-samenleving accepteert geen risico's] [@D-worden wie je
bent cultus leidt tot psychologisering] [@I-maakbaarheidskritiek] [@I-maakbaarheidskritiek-Romantisch
nostalgisch] Quotation(s): 116
Code Family: MEDICALISERING DEPRESSIE Created: 14-04-2011 12:58:43 (Super) Codes (10): [#S-auteur
gaat tegen Dehue in] [#S-auteur legt Dehue uit of neemt het voor haar op] [#S-Dehue wendt zich tot
misinterpratie van haar boek] [@D-betekenisverschuiving depressie] [@D-depressie is functioneel] [@Ddepressie moet serieus worden genomen] [@D-medicalisering van somberheid] [@D-ongeluk
accepteren/hoort bij het leven] [@D-somberheidstaboe] [@D-toename aan depressie bestrijding] Quotation(s):
71
Code Family: MEDICALISERING POPULAIR BEGRIP Created: 13-04-2011 12:03:39 (Super) Codes (4):
[@D-ANTI medicaliseringkritiek is groot en alomaanwezig] [@D-medicalisering als vanzelfsprekend begrip]
[@D-medicaliseringkritiek is groot/alomaanwezig] [@D-psychologie is populair] Quotation(s): 44
Code Family: MEDICATIE KRITIEK Created: 29-03-2011 11:23:21 (Super) Codes (7):[@D-alternatieve
oplossing voor psych.problemen wenselijk] [@D-huisartsen zouden minder/geen medicatie moeten
uitschrijven] [@D-risicovol medicatiegebruik] [@D-ritalin "misbruiken" als prestatieverhogend middel] [@Dverschuiving van praten naar pillen] [@D-werking medicatie beperkt] [@I-effectiviteit scepsis]Quotation(s):
69
Code Family: PRO-MEDICALISERING (NEURO)BIOLOGISCH DISCOURS Created: 28-03-2011
17:25:22 (Super) Codes (27): [#S-auteur gaat tegen Dehue in] [@D- ANTI DSM medicaliseert mensenlijk lijden
teveel] [@D-ANTI demystificatie] [@D-ANTI DSM kritiek] [@D-ANTI etiket uitweg voor incapabele ouders]
[@D-ANTI slachtoffercultuur en aanstellerij] [@D-baarmoeder potentiele aanwezigheid psych. aandoening]
[@D-depressie moet serieus worden genomen] [@D-genetische oorzaak toename diagnoses] [@D-PRO
medicalisering beschikbaarheid beter werkende medicatie] [@D-PRO medicalisering diagnose is verlossing en
oplossing van probleem] [@D-PRO medicalisering genetische oorzaak ziekten of te zien in brein] [@D-PRO
medicalisering gewenste debatoeisering] [@D-PRO medicalisering risico's opsporen voorkomt problemen]
[@D-PRO medicalisering te weinig (h)erkenning voor ziektebeelden] [@D-PRO medicalisering we (h)erkennen
de ziekte beter] [@D-PRO medicalisering ziekten zonder verklaring verdienen ook erkenning] [@D-psychische
gezondheid stabiel gebleven Nemesis ondz.] [@D -ANTI ongeluk accepteren/hoort bij het leven] [@I-ANTI
effectiviteit scepsis] [@I-ANTI farmaceutische kritiek] [@I-ANTI labellen] [@I-ANTI maakbaarheidskritiek]
[@I-ANTI modeziekte] [@I-ANTI selffulfilling prophecy] [@I-ANTI tijdsverandering] [@I-ANTI veeleisende
samenleving]Quotation(s): 135
Code Family: PRODUCTIEVE FUNCTIE VAN EEN DIAGNOSE Created: 28-03-2011 17:25:42 (Super)
Codes (5):[@D-etiket levert zorggeld op] [@D-PRO medicalisering diagnose is verlossing en oplossing van
probleem] [@D-ziektelabel leidt tot Wajong uitkering] [@D-ziektelabel om aandacht te trekken] [@Dzorgsysteem legt nadruk op diagnosticeren] Quotation(s): 28
Code Family: Romantisch DISCOURS Created: 29-03-2011 11:59:28 (Super) Codes (15): [@D-(onwenselijke)
demystificatie] [@D-accepteren eindigheid/grenzen aan kunnen] [@D-depressie is functioneel] [@D-gek &
normaal zijn normatief] [@D-hersenwetenschappen veroorzaken onwenselijke controlezucht] [@D-imperfectie
wordt niet langer geaccepteerd] [@D-mens eist onterechte absolute zekerheid/geluk/controle op] [@Dongeluk accepteren/hoort bij het leven] [@D-psychiatrie kan verlangen naar zekerheid/geluk/controle niet
vervullen] [@D-somberheidstaboe] [@D-toenemende druk om in de pas te lopen/sleving geen ruimte
afwijkend gedrag] [@D-voordelen ziektebeelden --> creativiteit] [@D-we hebben mensen met afwijkend
gedrag nodig] [@I-maakbaarheidskritiek-Romantisch nostalgisch] [@T-Weberiaanse theorie onttovering
herbetovering] Quotation(s): 116
Code Family: SLACHTOFFERCULTUUR EN AANSTELLERIJ Created: 14-04-2011 18:18:27 (Super) Codes
(2): [@D-medicalisering/breinkennis leidt tot onwens. passiviteit] [@D-slachtoffercultuur en aanstellerij]
Quotation(s): 17
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Code Family: TIJDSVERANDERING IN ZIEKTEBEELDEN Created: 28-03-2011 17:15:17 (Super) Codes
(9):[@D-betekenisverschuiving depressie] [@D-modeziekte] [@D-noemden we vroeger nog geen ziekte] [@DPRO medicalisering gewenste debatoeisering] [@D-PRO medicalisering we (h)erkennen de ziekte beter] [@Dverschil tussen ziek en niet echt ziek] [@D-ziekte bestaat niet maar wordt bedacht] [@I-ANTI tijdsverandering]
[@I-tijdsverandering] Quotation(s): 164
Code Family: TOENAME AAN PSYCHISCHE AANDOENINGEN Created: 28-03-2011 17:21:49 (Super)
Codes (8):[#S-artikel inleiden met stoornis toename/cijfers] [#S-toename in Kwantitatieve cijfers] [@Dbloeiende industrie van licht leed] [@D-psych.hulp steeds meer opgenomen in basisverzekering] [@D-toename
aan depressie bestrijding] [@D-toename aan nieuwe psych.stoornissen] [@D-toename in diagnoses] [@Dtoename in medicatiegebruik/voorschrijven medicatie] Quotation(s): 76
Code Family: VEELEISENDE SAMENLEVING Created: 29-03-2011 11:31:22 (Super) Codes (15): [@Daccepteren eindigheid/grenzen aan kunnen] [@D-etiket als eigen verantwoordelijkheid ontloping] [@D-etiket
als uitweg voor tekortschietende docenten] [@D-etiket als uitweg voor tekortschietende ouders] [@Dimperfectie wordt niet langer geaccepteerd] [@D-kind als project dat moet slagen] [@D-mens eist onterechte
absolute zekerheid/geluk/controle op] [@D-moderne techniek stress/prikkels veroorzaakt psychische
aandoening] [@D-neoliberale samenleving/eigen verantwoordelijkheid oorzaak] [@D-onwenselijke
individualisering] [@D-psychiatrie kan verlangen naar zekerheid/geluk/controle niet vervullen] [@D-ritalin
"misbruiken" als prestatieverhogend middel] [@D-samenleving accepteert geen risico's] [@D-toenemende druk
om in de pas te lopen/sleving geen ruimte afwijkend gedrag] [@I-veel eisende samenleving] Quotation(s): 128
Code Family: WAAROM MEDICALISERING ONWENSELIJK IS Created: 28-03-2011 17:25:02 (Super)
Codes (23): [@D-(onwenselijke) demystificatie] [@D-depressie is functioneel] [@D-gek & normaal zijn
normatief] [@D-gezondheidszorg onbetaalbaar dankzij toename ziektelabels] [@D-hersenwetenschappen
veroorzaken onwenselijke controlezucht] [@D-imperfectie wordt niet langer geaccepteerd] [@D-klassen lijden
onder labelkinderen] [@D-medicalisering kost teveel geld dus tegengaan] [@D-medicalisering/breinkennis leidt
tot onwens. passiviteit] [@D-mens eist onterechte absolute zekerheid/geluk/controle op] [@D-ongeluk
accepteren/hoort bij het leven] [@D-onterechte diagnosen] [@D-overbodig overbezorgte ouders] [@Dpsychiatrie kan verlangen naar zekerheid/geluk/controle niet vervullen] [@D-psychologie te weinig oog voor
het positieve] [@D-risicovol medicatiegebruik] [@D-toenemende druk om in de pas te lopen/sleving geen
ruimte afwijkend gedrag] [@D-we hebben mensen met afwijkend gedrag nodig] [@D-werking medicatie
beperkt] [@D-ziektelabel als belemmering] [@D-ziektelabel leidt tot stigmatisering/maatsch.uitsluiting] [@Imaakbaarheidskritiek] [@I-maakbaarheidskritiek-Romantisch nostalgisch] Quotation(s): 194

Bijlage 5
1. Labelkritiek
Code Family: TOENAME AAN PSYCHISCHE AANDOENINGEN Codes (8):[#S-artikel inleiden met
stoornis toename/cijfers] [#S-toename in Kwantitatieve cijfers] [@D-bloeiende industrie van licht leed] [@Dpsych.hulp steeds meer opgenomen in basisverzekering] [@D-toename aan depressie bestrijding] [@Dtoename aan nieuwe psych.stoornissen] [@D-toename in diagnoses] [@D-toename in
medicatiegebruik/voorschrijven medicatie] Quotation(s): 76
Code Family: LABEL/DIAGNOSE KRITIEK verantwoordelijkheid ontlopen
Codes (5): [@D-alledaagse opvoedproblemen prof.hulp] [@D-druk uitoefenen voor diagnoise of
medicatievoorschrifte] [@D-etiket als eigen verantwoordelijkheid ontloping] [@D-etiket als uitweg voor
tekortschietende docenten] [@D-etiket als uitweg voor tekortschietende ouders] Quotation(s): 31
Code Family: LABEL/DIAGNOSE KRITIEK ziektes aanpraten
Codes (5): [@D-in stand houden beroepsgroep] [@D-leren in termen van stoornissen denken] [@D-ziektes
aanpraten] [@D-ziektes aanpraten via farmeutische industrie/marketing] [@D-ziektes aanpraten via
persoonlijkheids/psychische zelftests] Quotation(s): 37
Code Family: LABEL/DIAGNOSE KRITIEK ziektespectrum te ruim
Codes (18): [@D-behandeling of medicatiegebruik onterecht] [@D-betekenisverschuiving depressie] [@D-elke
gedragsafwijking/lichte problemen onderbrengen bij psychiatrie] [@D-huisartsen verwijzen te snel door naar
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psychiater] [@D-iedereen ziek] [@D-imperfectie wordt niet langer geaccepteerd] [@D-label-epidemie] [@Dmedicalisering van somberheid] [@D-modeziekte] [@D-noemden we
vroeger nog geen ziekte] [@D-onechte epidemieen] [@D-onterechte diagnosen] [@D-sociale problemen
onhandig dus psychologiseren] [@D-toename aan nieuwe psych.stoornissen] [@D-verschil tussen ziek en niet
echt ziek] [@D-ziekte bestaat niet maar wordt bedacht] [@D-ziektespektrum te ruim] [@I-labellen]
Quotation(s): 293
Code Family: TIJDSVERANDERING IN ZIEKTEBEELDEN
Codes (9):[@D-betekenisverschuiving depressie] [@D-modeziekte] [@D-noemden we vroeger nog geen
ziekte] [@D-PRO medicalisering gewenste debatoeisering] [@D-PRO medicalisering we (h)erkennen de ziekte
beter] [@D-verschil tussen ziek en niet echt ziek] [@D-ziekte bestaat niet maar wordt bedacht] [@I-ANTI
tijdsverandering] [@I-tijdsverandering] Quotation(s): 164
Code Family: PRODUCTIEVE FUNCTIE VAN EEN DIAGNOSE
Codes (5):[@D-etiket levert zorggeld op] [@D-PRO medicalisering diagnose is verlossing en oplossing van
probleem] [@D-ziektelabel leidt tot Wajong uitkering] [@D-ziektelabel om aandacht te trekken] [@Dzorgsysteem legt nadruk op diagnosticeren] Quotation(s): 28
Code Family: AANDACHT VEROORZAAKT/VERSTERKT PSYCHISCH PROBLEEM
Codes (5): [@D-media aandacht leidt tot overbodige problematisering] [@D-medicalisering versterkt door
popu psych TV programma's] [@D-persoon gaat zich naar ziektelabel gedragen] [@D-suggestief bevragen
beinvloed potentieel psych.trauma] [@I-selffulfilling prophecy] Quotation(s): 22
Code Family: VEELEISENDE SAMENLEVING
Codes (15): [@D-accepteren eindigheid/grenzen aan kunnen] [@D-etiket als eigen verantwoordelijkheid
ontloping] [@D-etiket als uitweg voor tekortschietende docenten] [@D-etiket als uitweg voor tekortschietende
ouders] [@D-imperfectie wordt niet langer geaccepteerd] [@D-kind als project dat moet slagen] [@D-mens
eist onterechte absolute zekerheid/geluk/controle op] [@D-moderne techniek stress/prikkels veroorzaakt
psychische aandoening] [@D-neoliberale samenleving/eigen verantwoordelijkheid oorzaak] [@D-onwenselijke
individualisering] [@D-psychiatrie kan verlangen naar zekerheid/geluk/controle niet vervullen] [@D-ritalin
"misbruiken" als prestatieverhogend middel] [@D-samenleving accepteert geen risico's] [@D-toenemende druk
om in de pas te lopen/sleving geen ruimte afwijkend gedrag] [@I-veel eisende samenleving] Quotation(s): 128
Code Family: MEDICALISERING DEPRESSIE
Codes (10): [#S-auteur gaat tegen Dehue in] [#S-auteur legt Dehue uit of neemt het voor haar op] [#S-Dehue
wendt zich tot misinterpratie van haar boek] [@D-betekenisverschuiving depressie] [@D-depressie is
functioneel] [@D-depressie moet serieus worden genomen] [@D-medicalisering van somberheid] [@Dongeluk accepteren/hoort bij het leven] [@D-somberheidstaboe] [@D-toename aan depressie bestrijding]
Quotation(s): 71
Code Family: DSM KRITIEK
Codes (3):[@D-DSM kritiek] [@D-DSM medicaliseert menselijk lijden teveel] [@D-DSM nuance]
Quotation(s): 22
Code Family: FARMACEUTISCHE KRITIEK
Codes (8): [@D-sluikreclame in voorlichting voor psych.aandoeningen] [@D-sponsoring vanuit farm.industrie]
[@D-verwikkeling farm.industrie en medische wetenschap] [@D-wetensch.ond. houdt negatieve
onderzoeksresultaten achter] [@D-ziekte bestaat niet maar wordt bedacht] [@D-ziektes aanpraten via
farmeutische industrie/marketing] [@D-ziektes aanpraten via persoonlijkheids/psychische zelftests] [@Ifarmaceutische kritiek] Quotation(s): 85

2. Maakbaarheidskritiek en Romantisch discours
Code Family: MAAKBAARHEIDSKRITIEK
Codes (15): [@D-(onwenselijke) demystificatie] [@D-accepteren eindigheid/grenzen aan kunnen] [@D-ANTI
positieve therapie] [@D-elke gedragsafwijking/lichte problemen onderbrengen bij psychiatrie] [@Dhersenwetenschappen veroorzaken onwenselijke controlezucht] [@D-imperfectie wordt niet langer
geaccepteerd] [@D-kind als project dat moet slagen] [@D-medische wetenschap vervangt religie] [@D-mens
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eist onterechte absolute zekerheid/geluk/controle op] [@D-ongeluk accepteren/hoort bij het leven] [@Dpsychiatrie kan verlangen naar zekerheid/geluk/controle niet vervullen] [@D-samenleving accepteert geen
risico's] [@D-worden wie je bent cultus leidt tot psychologisering] [@I-maakbaarheidskritiek] [@Imaakbaarheidskritiek-Romantisch nostalgisch] Quotation(s): 116
Code Family: Romantisch DISCOURS
Codes (15): [@D-(onwenselijke) demystificatie] [@D-accepteren eindigheid/grenzen aan kunnen] [@Ddepressie is functioneel] [@D-gek & normaal zijn normatief] [@D-hersenwetenschappen veroorzaken
onwenselijke controlezucht] [@D-imperfectie wordt niet langer geaccepteerd] [@D-mens eist onterechte
absolute zekerheid/geluk/controle op] [@D-ongeluk accepteren/hoort bij het leven] [@D-psychiatrie kan
verlangen naar zekerheid/geluk/controle niet vervullen] [@D-somberheidstaboe] [@D-toenemende druk om
in de pas te lopen/sleving geen ruimte afwijkend gedrag] [@D-voordelen ziektebeelden --> creativiteit] [@Dwe hebben mensen met afwijkend gedrag nodig] [@I-maakbaarheidskritiek-Romantisch nostalgisch] [@TWeberiaanse theorie onttovering herbetovering] Quotation(s): 116
Code Family: KRITIEK @ HERSENWETENSCHAPPEN
Codes (12): [@D-(onwenselijke) demystificatie] [@D-accepteren eindigheid/grenzen aan kunnen] [@Dhersenwetenschappen als verklaring beperkt] [@D-hersenwetenschappen veroorzaken onwenselijke
controlezucht] [@D-imperfectie wordt niet langer geaccepteerd] [@D-medicalisering/breinkennis leidt tot
onwens. passiviteit] [@D-mens eist onterechte absolute zekerheid/geluk/controle op] [@D-nadruk zou meer
moeten liggen op omgevingsfactoren i.p.v. aanleg] [@D-psychiatrie kan verlangen naar
zekerheid/geluk/controle niet vervullen] [@D-risico's opsporen als oorzaak medicalisering] [@Imaakbaarheidskritiek] [@I-maakbaarheidskritiek-Romantisch nostalgisch] Quotation(s): 84

3. Nuanceren neurobiologische kennis
Code Family: NUANCERING NEUROBIOLOGISCHE KENNIS [@D-hersenwetenschappen als verklaring
beperkt] [@D-nadruk zou meer moeten liggen op omgevingsfactoren i.p.v. aanleg] [@D-risico's opsporen als
oorzaak medicalisering] Quotation(s): 18

4. Slachtoffercultuur & aanstellerij
Code Family: SLACHTOFFERCULTUUR EN AANSTELLERIJ
Codes (2): [@D-medicalisering/breinkennis leidt tot onwens. passiviteit] [@D-slachtoffercultuur en aanstellerij]
Quotation(s): 17

5. Medicatiekritiek
Code Family: MEDICATIE KRITIEK
Codes (7):[@D-alternatieve oplossing voor psych.problemen wenselijk] [@D-huisartsen zouden minder/geen
medicatie moeten uitschrijven] [@D-risicovol medicatiegebruik] [@D-ritalin "misbruiken" als
prestatieverhogend middel] [@D-verschuiving van praten naar pillen] [@D-werking medicatie beperkt] [@Ieffectiviteit scepsis]Quotation(s): 69
Code Family: ALTERNATIEVE OPLOSSINGEN PSYCHISCHE PROBLEMEN WENSELIJK
Codes (2):[@D-alternatieve oplossing voor psych.problemen wenselijk] [@D-positieve therapie] Quotation(s):
20

6. Pro-medicalisering
Code Family: PRO-MEDICALISERING (NEURO)BIOLOGISCH DISCOURS
Codes (27): [#S-auteur gaat tegen Dehue in] [@D- ANTI DSM medicaliseert mensenlijk lijden teveel] [@DANTI demystificatie] [@D-ANTI DSM kritiek] [@D-ANTI etiket uitweg voor incapabele ouders] [@D-ANTI
slachtoffercultuur en aanstellerij] [@D-baarmoeder potentiele aanwezigheid psych. aandoening] [@D-depressie
moet serieus worden genomen] [@D-genetische oorzaak toename diagnoses] [@D-PRO medicalisering
beschikbaarheid beter werkende medicatie] [@D-PRO medicalisering diagnose is verlossing en oplossing van
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probleem] [@D-PRO medicalisering genetische oorzaak ziekten of te zien in brein] [@D-PRO medicalisering
gewenste debatoeisering] [@D-PRO medicalisering risico's opsporen voorkomt problemen] [@D-PRO
medicalisering te weinig (h)erkenning voor ziektebeelden] [@D-PRO medicalisering we (h)erkennen de ziekte
beter] [@D-PRO medicalisering ziekten zonder verklaring verdienen ook erkenning] [@D-psychische
gezondheid stabiel gebleven Nemesis ondz.] [@D -ANTI ongeluk accepteren/hoort bij het leven] [@I-ANTI
effectiviteit scepsis] [@I-ANTI farmaceutische kritiek] [@I-ANTI labellen] [@I-ANTI maakbaarheidskritiek]
[@I-ANTI modeziekte] [@I-ANTI selffulfilling prophecy] [@I-ANTI tijdsverandering] [@I-ANTI veeleisende
samenleving]Quotation(s): 135

Bijlage 6
De kritieken zijn met dezelfde codes, waar dit mogelijk en toepasselijk was, gecodeerd. De
volgende 70 coderingen bleken zowel in '95/'96 als in 2010 op de kranten kritieken van
toepassing:
Codes (70): [#S-ja maar constructie] [#S-kwantitatieve cijfers] [#S-metafoor] [#S-toename in Kwantitatieve cijfers] [#S-wie]
[@D-accepteren eindigheid/grenzen aan ons kunnen] [@D-alledaagse opvoedproblemen prof.hulp] [@D-alternatieve
oplossing voor psych.problemen wenselijk] [@D-bloeiende industrie van licht leed] [@D-depressie is functioneel] [@DDSM kritiek] [@D-elke gedragsafwijking/lichte problemen onderbrengen bij psychiatrie] [@D-etiket als eigen
verantwoordelijkheid ontloping] [@D-etiket als uitweg voor tekortschietende ouders] [@D-farm.industrie/wetensch.ond.
houdt negatieve onderzoeksresultaten achter] [@D-gezondheidszorg onbetaalbaar dankzij toename ziektelabels] [@Dhersenwetenschappen als verklaring beperkt] [@D-huisartsen zouden minder/geen medicatie moeten uitschrijven] [@Diedereen ziek] [@D-imperfectie wordt niet langer geaccepteerd] [@D-in stand houden beroepsgroep] [@D-kind als project
dat moet slagen] [@D-medicalisering als vanzelfsprekend begrip] [@D-medicalisering kost teveel geld dus tegengaan] [@Dmedicalisering van somberheid] [@D-medicalisering versterkt door popu psych TV programma's] [@Dmedicaliseringkritiek is groot/alomaanwezig] [@D-medische wetenschap vervangt religie] [@D-modeziekte] [@D-nadruk
zou meer/ook moeten liggen op omgevingsfactoren (i.p.v. aanleg)] [@D-noemden we vroeger nog geen ziekte] [@Dongeluk accepteren/hoort bij het leven] [@D-onterechte diagnosen] [@D-onwenselijke individualisering] [@D-overbodig
overbezorgte ouders] [@D-positieve therapie] [@D-PRO medicalisering beschikbaarheid beter werkende medicatie] [@DPRO medicalisering diagnose is verlossing en oplossing van probleem] [@D-PRO medicalisering genetische of brein
oorzaak ziekten] [@D-PRO medicalisering gewenste debatoeisering] [@D-PRO medicalisering risico's opsporen voorkomt
problemen] [@D-PRO medicalisering te weinig (h)erkenning voor ziektebeelden] [@D-PRO medicalisering we (h)erkennen
de ziekte beter] [@D-psychiatrie kan verlangen naar zekerheid/geluk/controle niet vervullen] [@D-risico's opsporen als
oorzaak medicalisering] [@D-risicovol medicatiegebruik] [@D-slachtoffercultuur en aanstellerij] [@D-sluikreclame in
voorlichting voor psych.aandoeningen] [@D-sponsoring vanuit farm.industrie] [@D-suggestief bevragen beinvloed
potentieel psych.trauma] [@D-toename aan depressie bestrijding] [@D-toename in diagnoses] [@D-toename in
medicatiegebruik/voorschrijven medicatie] [@D-toenemende druk om in de pas te lopen/sleving geen ruimte afwijkend
gedrag] [@D-verschil tussen ziek en niet echt ziek] [@D-verschuiving van praten naar pillen] [@D-verwikkeling
farm.industrie en medische wetenschap] [@D-werking medicatie beperkt] [@D-ziektes aanpraten] [@I-ANTI effectiviteit
scepsis] [@I-ANTI farmaceutische kritiek] [@I-ANTI maakbaarheidskritiek] [@I-ANTI tijdsverandering] [@I-effectiviteit
scepsis] [@I-farmaceutische kritiek] [@I-labellen] [@I-maakbaarheidskritiek] [@I-selffulfilling prophecy] [@Itijdsverandering] [@I-veel eisende samenleving] Quotation(s): 268

Bijlage 7
In totaal zijn zeven nieuwe codes aangemaakt voor de 1995/1996 kranten kritieken; 'bloei
biologische psychiatrie', 'alternatieve geneeskunde als oorzaak medicalisering', 'Prozac hype',
'verschuiving van nurture naar nature, opkomende breinwetenschappen',
'onderdiagnosticering', 'nature-nurture mix' en stille epidemie'.
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Bijlage 8
"De psychologische keuringsdienst van waren {1-Me} - Super
"Dit overkomt mij niet 1995 moraal" versus "zou ik ook ziek zijn? moraal" 2010 {1-Me} - Super
"nationale bewakingsdienst voor kinderen" {1-Me} - Super
1995 alternatieve geneeswijzen zijn populair {1-Me} - Super
1995 Bijgeloof groeit juist, ipv 2010 redenering "medische wetenschap/rationaliteit vervang religie" {1-Me} - S
1995 Moeder wil 4 jarig kind niet aan ADHD medicatie als makkelijke uitweg {1-Me} - Super
1995 neurobiologische kritiek {1-Me} - Super
1995 nurture: omgeving/opvoeding verklaart Borderline 2010 brein {1-Me} - Super
1995 Onderdiagnose Depressie en te weinig voorschrifte anti-depressiva {1-Me} - Super
1995 oorzaak ADHD nog altijd niet precies bekend {1-Me} - Super
1995 pleidooi voor vroege diagnose jeugd deliquenten {1-Me} - Super
1995 Psychiaters zoeken toevlucht in DSM met "houterige behandel protocollen" {1-Me} - Super
1995 Psychiatrie nieuw tijperk: wetenschappelijk + onderdeel v/d geneeskunde {1-Me} - Super
1995 Rechters verwijzen jeugdige criminelen te weinig door naar psych {1-Me} - Super
1995 Rechters verwijzen jeugdige criminelen te weinig door naar psychiater {0-Me-F} - Super
1995 Specifieke ADHD inrichting, in de toekomt genoeg belangstelling? {1-Me} - Super
1995 veel aandacht voor medicalisering van de menopauze {1-Me} - Super
Artikel over medicalisering van oorlogstrauma zonder kritiek {1-Me} - Super
Arts verteld over pers. ervaring met sponsoring farma industrie {1-Me} - Super
Beste reclame voor geluk is dat het biologisch is --> midicatie lost het wel op {1-Me} - Super
Bij depressie wordt verkeerde medicatie voorgeschreven {1-Me} - Super
Biologische tendens werkt door in Witteman die interviewt {1-Me} - Super
Bloei biopsychiatrie verklaart a.h.v. harde wetenschap versus softe gedragswetenschap {1-Me} - Super
Britse koestering van exentriekelingen vs. Hollandse doe maar gewoon moraal {1-Me} - Super
Commercialisering gezondheidszorg, behoeften creeren ten koste van ernstig zieken {1-Me} - Super
Demystificatie van de psychiatrie is wenselijk (KAHN) {1-Me} - Super
Discussie zal pas op gang komen als het gaat om voorspelling van volksziekten {1-Me} - Super
Epidemie van arbeidsongeschiktheid --> burn out, vroeger andere definiering {1-Me} - Super
Filosofische hulp effectiever dan oplossingsgerichte psychologische aanpak {1-Me} - Super
Galjaard voorspeld voorspellende geneeskunde op gebied van psychiatrie {1-Me} - Super
Galjaard wijst op te weinig aandacht voor maatschappelijke kant vroege risico opsporing/ HGproject {1-Me} Geimporteerde codes uit medicaliseringkritiek 2010 {0-Me-F} - Super
Geneticus Galjaard beschrijft schaduwzijde van zijn vak {1-Me} - Super
Genuanceerde reactie op anti psychiatrische beweging "niet de patient maar de sleving is ziek" {1-Me} - Super
Hoogleraar biopsychiatrie Hoofdakker wijst op onwenselijke polarisatie pychiatrie debat {1-Me} - Super
Hoogleraar biopsychiatrie houdt er een genuanceerde nature/nurture visie op na {1-Me} - Super
Huisarts verwijt journalist te algemene informatie over behandelingen en medicatie {1-Me} - Super
Huisartsen herkennen paniekstoornissen niet {1-Me} - Super
Huisartsen zouden vaker moeten doorverwijzen {1-Me} - Super
In een aantal artikelen uit 1995 wordt bij ADHD toegelicht dat het niet gaat om een tekort aan aandacht van de
ouders maar om een onvermorgen tot concentratie van de ouders. {1-Me} - Super
Interessant citaat zonder toelichting: "afwijkend gedrag meer geaccepteerd {1-Me} - Super
Jongeren met ADHD kun je niet verantw. stelling voor hun daden {1-Me} - Super
Kritiek op huisartsen medicatie voorschrijven {1-Me} - Super
Kritiek op neurobiologisch mensbeeld "hoog ontwikkelde fruitvlieg" {1-Me} - Super
Maatschapelijk debat over ethische kant voorspellend genetisch onderzoek te laat op gang {1-Me} - Super
Medicalisering van false memory {1-Me} - Super
Medicalisering vanuit alternatieve geneesmiddelen: "alsof het leven een grote ziekte is" {1-Me} - Super
Medicatie werkt dankzij Placeb effect; in 2010 hoor je daar weinig over {1-Me} - Super
metafoor: mens = geen machine {1-Me} - Super
Metafoor: mens is geen machine {1-Me} - Super
Nature-nurture en hersendebat precieshetzelfde als in 2010 {1-Me} - Super
Nieuw: "prozacpraat" reclame voor biologisch vulgair materialistish denken {1-Me} - Super
Nieuw: ADHD diagnose + medicatie voorkomt criminaliteit {1-Me} - Super
Nieuw: Alternatieve artsen medicaliseren niet medische problemen {1-Me} - Super
Nieuw: farma industrie bekritiseerd alternatieve methoden {1-Me} - Super
Nieuw: Hulpverlening aan niet echt zieke mensen gaat ten koste van wel echt zieke mensen {1-Me} - Super
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Nieuw: Kritiek op het ter verantwoording roepen van psychiatrie {1-Me} - Super
Nieuw: Luxe medische behoeften aanboren en versterken --> medicalisering {1-Me} - Super
Nieuw: Medicalisering van vermoeidheidsklachten moet worden tegen gegaan {1-Me} - Super
Nieuw: Medisch etiket gewenst wegens afkeer voor kwalificatie "het is psychisch"/"zit tussen de oren" {1-Me}
Nieuw: meerderheid zou vergoedingen psychiatrie schrappen bij bezuiniging {1-Me} - Super
Nieuw: onderconsumptie + te hoge voorzichtigheid met voorschr. antidepressiva {1-Me} - Super
Nieuw: onderdiagnose schizofrenie jegens terughoudendheid psychiaters {1-Me} - Super
Nieuw: Pas op met psychotherapie; hervonden herinneringen aangepraat {1-Me} - Super
Nieuw: Pers besteed te weinig aandacht aan negatieve ond.resultaten/bijwerkingen medicatie {1-Me} - Super
Nieuw: Psychiater pro-hedonisme en positieve therapie (RET) {1-Me} - Super
Nieuw: psychiatrische hulp gaat medicalisering van de gezondheidszorg tegen {1-Me} - Super
Nieuw: Stresscultuur als onwenselijke oorzaak van medicalisering {1-Me} - Super
Nieuw: verwenning en verwaarlozing oorzaak Borderline {1-Me} - Super
Nieuw: Verzekeraars willen informatie inwinnen bij geneticus {0-Me-F} - Super
Nieuw: verzekeraars/pensioenfondsen winnen informatie in bij geneticus {1-Me} - Super
Nieuw: Ziektes aanpraten via alternatieve artsen {1-Me} - Super
Nieuwe redenering: ADHD als term en definitie van de diagnose in ontwikkeling {1-Me} - Super
Nieuwe redenering: Afwijkend van de norm is gezond {1-Me} - Super
Nieuwe redenering: van volwassenen wordt meer getolereerd dan van kinderen {1-Me} - Super
Nieuwe redenering: Zonder erkenning neurologische oorzaak ADHD geen oplossing mogelijk {1-Me} - Super
Normale rouwreacties pathologiseren {1-Me} - Super
Oorzaak Borderline zowel nature als nurture {1-Me} - Super
Opkomst van de Genetica {1-Me} - Super
Prozac controverse is voorbeeld van terugkerend patroon medicatie kritiek {1-Me} - Super
Psychiaters danken hun effectiviteit gedeeltelijk aan placebo-effecten {1-Me} - Super
Psychiaters worden verkeerd opgeleid {1-Me} - Super
Psychologen maken clienten gevoeliger, ongelukkiger en afhankelijker {1-Me} - Super
Reclame Prozak werkt dankzij theorie over invloed chemische houshouding {1-Me} - Super
Reductionisme tot chemische onbalans {1-Me} - Super
Samenleving eist en verwacht veel van psychiatrische hulp {1-Me} - Super
Schizofrenie weinig over bekend; hersenafwijking of niet? {1-Me} - Super
Schrik (en jaloezie) ten aanzien van hetgeen afwijkt van de norm {1-Me} - Super
stand van de psychiatrie in '95 {1-Me} - Super
therapeutisch repertoire beheerst door willekeur en schadelijk gerommel {1-Me} - Super
Toename Borderline diagnose verklaart a.h.v. veranderende maatschappij {1-Me} - Super
Toename in gebruik van pre-nataal onderzoek {1-Me} - Super
Van anti-psychiatrische '70 naar biologische psychiatrie {1-Me} - Super
Van antipsychiatrische jaren '70 tendens naar acceptatie van psychiatrisch centrum Nijmegen {1-Me} - Super
Verklaring voor negatieve imago psychiatrie {1-Me} - Super
Vertrouwen psychiatrie afgenomen "Opgenomen" Vara Witteman {1-Me} - Super
Verzekeringsmaatschappijen + werkgevers geinteresseerd in risicoanalyse gen {1-Me} - Super
Vooruitgang in ontwikkeling van medicatie ipv een klaagzang op medicatie {1-Me} - Super
Westerse diagnose systeem houdt geen rekening met migranten uit div.culturen {1-Me} - Super
ZOEGESCHIEDENIS Lexis Nexis 1995 en 1996 {0-Me-F} - Super

Bijlage 9
Coderingen voor TV/internet overeenkomstig kranten2010 coderingen. De TV en internet
kritieken zijn met dezelfde codes, waar dit mogelijk en toepasselijk was, gecodeerd:
Overeenkomsten NCRM website - kranten kritieken
De kritieken ten aanzien van de farmaceutische industrie en medicatie bevatten inhoudelijk
dezelfde argumenten als de kritieken in de krantenartikelen uit 2010. Zo bleken de volgende
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codes uit de kranten kritieken tevens van toepassing op de tekst die op de site van de NCRM
staat. Hierbij moet worden benadrukt dat alle doorverwijzingen naar boeken en rapporten
niet gecodeert zijn.
#S-kwantitatieve cijfers, #S-wie, @D-alternatieve oplossing voor psych.problemen wenselijk @D-DSM kritiek, @D-elke
gedragsafwijking/lichte problemen onderbrengen bij psychiatrie, @D-hersenwetenschappen als verklaring beperkt, @Diedereen ziek, @D-leren in termen van stoornissen denken, @D-medische wetenschap vervangt religie, @D-onterechte
diagnosen, @D-risicovol medicatiegebruik, @D-sponsoring vanuit farm.industrie, @D-toename in diagnoses, @D-verschil
tussen ziek en niet echt ziek, @D-verwikkeling farm.industrie en medische wetenschap, @D-werking medicatie beperkt,
@D-ziektes aanpraten via farmeutische industrie/marketing, @D-ziektespektrum te ruim, @I-effectiviteit scepsis, @Ifarmaceutische kritiek.

Overeenkomsten NRC-Next Blog – kranten kritieken
De 66 reacties zijn gecodeerd om na te gaan of de weblog reacties gelijksoortige
medicaliseringkritieken bevaten als de kranten kritieken. De volgende coderingen bleken van
toepassing op zowel de krantenkritieken als de reacties op deze weblog:
#S-kwantitatieve cijfers, #S-toon ironie/sarcasme, #S-wie, @D-(onwenselijke) demystificatie, @D-alternatieve oplossing
voor, psych.problemen wenselijk, @D-DSM kritiek, @D-DSM nuance, @D-elke,, gedragsafwijking/lichte problemen
onderbrengen bij psychiatrie, @D-etiket als eigen verantwoordelijkheid ontloping, @D-etiket als uitweg voor
tekortschietende ouders, @D-gek & normaal zijn normatief, @D-hersenwetenschappen als verklaring beperkt, @Diedereen ziek @D-in stand houden beroepsgroep, @D-medicaliseringkritiek is groot/alomaanwezig, @D-medische
wetenschap vervangt religie, @D-modeziekte, @D-nature nurture mix, @D-PRO medicalisering genetische of brein
oorzaak ziekten, @D-risicovol medicatiegebruik, @D-sponsoring vanuit farm.industrie, @D-toename in
medicatiegebruik/voorschrijven medicatie, @D-verschil tussen ziek en niet echt ziek, @D-verwikkeling farm.industrie en
medische wetenschap, @D-voordelen ziektebeelden --> creativiteit, @D-werking medicatie beperkt @D-ziekte bestaat niet
maar wordt bedacht, @D-ziektelabel als belemmering, @D-ziektelabel leidt tot stigmatisering/maatsch.uitsluiting, @Dziektes aanpraten, @D-ziektes aanpraten via farmeutische industrie/marketing, @D-ziektes aanpraten via
persoonlijkheids/psychische zelftests, @D-ziektespektrum te ruim, @I-ANTI effectiviteit scepsis @I-ANTI
tijdsverandering, @I-effectiviteit scepsis, @I-farmaceutische kritiek, @T-Marxistische theorie.

Overeenkomsten Argusoog website - kranten kritieken
Een aantal inhoudelijke argumenten en redeneringen komen overeen met de kranten
kritieken. Het gaat om de volgende coderingen:
#S-wie, @D-accepteren eindigheid/grenzen aan ons kunnen, @D-alternatieve oplossing voor psych.problemen wenselijk,
@D-druk uitoefenen voor diagnoise of medicatievoorschrifte, @D-DSM kritiek, @D-huisartsen zouden minder/geen
medicatie moeten uitschrijven, @D-medicalisering van dieren, @D-risicovol medicatiegebruik, @D-ritalin "misbruiken" als
prestatieverhogend middel, @I-effectiviteit scepsis, @I-farmaceutische kritiek

Overeenkomsten VPRO weblog depressie - kranten kritieken
Aangezien depressie in het kader van medicalisering in de kranten uitvoerig kritisch
bediscussieerd is, overlappen de reacties op deze weblog met de kranten kritieken. De
volgende coderingen uit de kranten kritieken bleken tevens van toepassing op de weblog
reacties:
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#S-kwantitatieve cijfers, #S-wie, @D-accepteren eindigheid/grenzen aan ons kunnen, @D-alternatieve oplossing voor
psych.problemen wenselijk, @D-ANTI slachtoffercultuur en aanstellerij, @D-depressie is functioneel, @D-depressie moet
serieus worden genomen, @D-elke gedragsafwijking/lichte problemen onderbrengen bij psychiatrie, @Dhersenwetenschappen als verklaring beperkt, @D-huisartsen zouden minder/geen medicatie moeten uitschrijven, @Dmedicalisering van somberheid, @D-moderne techniek stress/prikkels veroorzaakt psychische aandoening, @Dmodeziekte, @D-nadruk zou meer/ook moeten liggen op omgevingsfactoren (i.p.v. aanleg), @D ONDERdiagnosticering,
@D-onwenselijke individualisering @D-PRO medicalisering genetische of brein oorzaak ziekten, @D-PRO medicalisering
gewenste debatoeisering, @D-PRO medicalisering ziekten zonder verklaring verdienen ook erkenning, @D-risicovol
medicatiegebruik, @D-slachtoffercultuur en aanstellerij, @D-toename in medicatiegebruik/voorschrijven medicatie, @Dtoenemende druk om in de pas te lopen/sleving geen ruimte afwijkend gedrag, @D-verschil tussen ziek en niet echt ziek,
@D-werking medicatie beperkt, @I-ANTI effectiviteit scepsis, @I-ANTI tijdsverandering, @I-veel eisende samenleving

Overeenkomsten Fok Forum - kranten kritieken
De volgende coderingen bleken zowel op de kranten kritieken als op de inhoudelijke
redeneringen in het discussietopic van toepassing:
@D-depressie is functioneel, @D-DSM kritiek, @D-DSM nuance, @D-hersenwetenschappen geen verklaring of als
verklaring beperkt, @D-verwikkeling farm.industrie en medische wetenschap, @D-werking medicatie beperkt, @I-ANTI
effectiviteit scepsis, @I-effectiviteit scepsis, @I-farmaceutische kritiek, @I-labellen

Overeenkomsten Altijd Wat - kranten kritieken
De volgende coderingen bleken zowel van toepassing op de kranten kritieken als op de
inhoudelijke redeneringen in het programma:
#S-ja maar constructie, #S-wie, @D-elke gedragsafwijking/lichte problemen onderbrengen bij psychiatrie. @D-etiket als
eigen verantwoordelijkheid ontloping, @D-etiket als uitweg voor tekortschietende docenten, @D-etiket als uitweg voor
tekortschietende ouders, @D-etiket levert zorggeld op, @D-imperfectie wordt niet langer geaccepteerd, @D-kind als
project dat moet slagen, @D-modeziekte, @D-nadruk zou meer/ook moeten liggen op omgevingsfactoren (i.p.v. aanleg),
@D-noemden we vroeger nog geen ziekte, @D-overdiagnose/ onterechte diagnosen, @D-PRO medicalisering diagnose is
verlossing en oplossing van probleem, @D-ritalin "misbruiken" als prestatieverhogend middel, @D-toename in
medicatiegebruik/voorschrijven medicatie, @D-verschil tussen ziek en niet echt ziek @D-ziektespektrum te ruim, @Ilabellen, @I-tijdsverandering, @I-veel eisende samenleving.

Overeenkomsten Zembla de ADHD-hype - kranten kritieken
De volgende coderingen bleken zowel van toepassing op de kranten kritieken als op de
inhoudelijke redeneringen in het programma:
#S-kwantitatieve cijfers, #S-toon irritatie, #S-wie, @D-alternatieve oplossing voor psych.problemen wenselijk, @D-druk
uitoefenen voor diagnoise of medicatievoorschrifte, @D-DSM medicaliseert menselijk lijden teveel, @D-elke
gedragsafwijking/lichte problemen onderbrengen bij psychiatrie, @D-etiket als eigen verantwoordelijkheid ontloping, @Detiket als uitweg voor tekortschietende docenten, @D-etiket als uitweg voor tekortschietende ouders, @D-iedereen ziek,
@D-leren in termen van stoornissen denken @D-medicaliseringkritiek is groot/alomaanwezig, @D-nadruk zou meer/ook
moeten liggen op omgevingsfactoren (i.p.v. aanleg), @D-nature nurture mix, @D-noemden we vroeger nog geen ziekte
@D-ONDERdiagnosticering, @D-onechte epidemieen, @D-overdiagnose/ onterechte diagnosen @D-PRO
medicalisering diagnose is verlossing en oplossing van probleem, @D-risicovol medicatiegebruik @D-sponsoring vanuit
farm.industrie, @D-toename in diagnoses, @D-toename in medicatiegebruik/voorschrijven medicatie, @D-werking
medicatie beperkt, @D-ziektelabel als belemmering @D-ziektes aanpraten via persoonlijkheids/psychische zelftests, @Dziektespektrum te ruim, @D-zorgsysteem legt nadruk op diagnosticeren, @I-ANTI effectiviteit scepsis, @I-ANTI
farmaceutische kritiek @I-effectiviteit scepsis, @I-labellen, @I-tijdsverandering, @I-veel eisende samenleving
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Overeenkomsten VPRO Thema Iedereen depressief - kranten kritieken
De volgende coderingen bleken zowel van toepassing op de kranten kritieken als op de
inhoudelijke redeneringen in het programma:
#S-kwantitatieve cijfers, #S-wie, @D-ANTI slachtoffercultuur en aanstellerij, @D-behandeling of medicatiegebruik
onterecht, @D-betekenisverschuiving depressie, @D-bloeiende industrie van licht leed, @D-depressie is functioneel, @Ddepressie moet serieus worden genomen, @D-DSM medicaliseert menselijk lijden teveel, @D-elke gedragsafwijking/lichte
problemen onderbrengen bij psychiatrie, @D-huisartsen zouden minder/geen medicatie moeten uitschrijven, @Dmedicalisering kost teveel geld dus tegengaan, @D-medicalisering versterkt door popu psych TV programma's, @D-mens
eist onterechte absolute zekerheid/geluk/controle op, @D-nature nurture mix, @D-ongeluk accepteren/hoort bij het leven
@D-overdiagnose/ onterechte diagnosen, @D-PRO medicalisering genetische of brein oorzaak ziekten @D-PRO
medicalisering gewenste debatoeisering, @D-psychische gezondheid stabiel gebleven Nemesis ondz., @Dslachtoffercultuur en aanstellerij, @D-somberheidstaboe, @D-verschil tussen ziek en niet echt ziek, @D-verwikkeling
farm.industrie en medische wetenschap, @D-werking medicatie beperkt, @D-ziektelabel om aandacht te trekken, @IANTI effectiviteit scepsis, @I-farmaceutische kritiek, @I-maakbaarheidskritiek, @I-maakbaarheidskritiek-Romantisch
nostalgisch @I-veel eisende samenleving, de Prozac-hype en Prozac-controverse

Overeenkomsten Rondom 10 Elk kind een etiket - kranten kritieken
De volgende coderingen bleken zowel van toepassing op de kranten kritieken als op de
inhoudelijke redeneringen in het programma:
#S-ja maar constructie, #S-kwantitatieve cijfers, #S-rijtje met afwijkingen of medicijnen, #S-wie
@D-ANTI etiket uitweg voor incapabele ouders/docenten, @D-druk uitoefenen voor diagnoise of medicatievoorschrifte,
@D-elke gedragsafwijking/lichte problemen onderbrengen bij psychiatrie, @D-etiket als uitweg voor tekortschietende
docenten, @D-etiket als uitweg voor tekortschietende ouders, @D-etiket levert zorggeld op, @D-huisartsen zouden
minder/geen medicatie moeten uitschrijven, @D-iedereen ziek, @D-klassen lijden onder labelkinderen, @D-moderne
techniek/stress/prikkels veroorzaakt psychische aandoening, @D-noemden we vroeger nog geen ziekte, @Doverdiagnose/ onterechte diagnosen, @D-PRO medicalisering beschikbaarheid beter werkende medicatie, @D-PRO
medicalisering diagnose is verlossing en oplossing van probleem, @D-PRO medicalisering risico's opsporen voorkomt
problemen, @D-risicovol medicatiegebruik, @D-toename in diagnoses, @D-toename in medicatiegebruik/voorschrijven
medicatie, @D-toenemende druk om in de pas te lopen/sleving geen ruimte afwijkend gedrag, @D-verschil tussen ziek en
niet echt ziek, @D-voordelen ziektebeelden --> creativiteit, @D-werking medicatie beperkt, @D-ziektelabel als
belemmering, @D-ziektelabel leidt tot stigmatisering/maatsch.uitsluiting, @D-ziektelabel leidt tot Wajong uitkering, @Dziektes aanpraten, @D-ziektespektrum te ruim, @D-zorgsysteem legt nadruk op diagnosticeren, @I-ANTI effectiviteit
scepsis, @I-ANTI labellen, @I-labellen, @I-veel eisende samenleving.

Overeenkomsten Pauw & Witteman - kranten kritieken
De volgende coderingen bleken zowel van toepassing op de kranten kritieken als op de
inhoudelijke redeneringen in het programma:
#S-hoofdvraag artikel, #S-wie, @D-behandeling of medicatiegebruik onterecht, @D-elke gedragsafwijking/lichte
problemen onderbrengen bij psychiatrie, @D-etiket als eigen verantwoordelijkheid ontloping, @D-imperfectie wordt niet
langer geaccepteerd, @D-kind als project dat moet slagen, @D-medicaliseringkritiek is groot/alomaanwezig, @Doverbodig overbezorgte ouders, @D-toenemende druk om in de pas te lopen/sleving geen ruimte afwijkend gedrag, @Imaakbaarheidskritiek, @I-veel eisende samenleving.
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Bijlage 10
ADHD Lobby --> Balans promoot nieuwe ADHD middelen {1-Me} - Super
ADHDouderenvereniging Balans noemt andere dan medicatie oplossing "kwakzalverij" {1-Me} - Super
Als Bodde over zijn boek "Pil" in de media verschijnt, komen mensen vragen om "de pil van mike bodde" {1Me} - Super
Als Jochem Meyer aan de Ritalin was gezet was hij nooit cabaretier geworden. {1-Me} - Super
Balans breekt met farma industrie onder druk van medicatie kritici {1-Me} - Super
De Jong legt uit dat het soort psychotherapie en pillen niet veel verschil maakt {1-Me} - Super
Depressie gen NIET gevonden {1-Me} - Super
Diagnose voor leraar geen makkelijke uitweg, maar oplossing om er vor de rest v/d klas ook te zijn {1-Me} - S
Een rugzakje aanvragen is een vreselijke berg werk, geen makkelijke uitweg {1-Me} - Super
Frances: Nomaal zijn lijkt een bedreigde diersoort te worden {1-Me} - Super
Garage-geneeskunde --> doe het zelf diagnosticeren {1-Me} - Super
Het ligt niet aan de ADHD maar aan de manier van lesgeven dat kinderen druk zijn {1-Me} - Super
Hoogleraar jeugd&kinderpsychiatrie Boer legt uit: kinderen die al dan niet aan een rijtje voldoen {1-Me} Kinderen medicaliseren omdat het ouderlijk "oergevoel" weg is {1-Me} - Super
Moeder accepteert niet dat een kind ziektelabel als excuus gebruikt {1-Me} - Super
Moeder Saskia Heheman verteld over afdwingen diagnose door school {1-Me} - Super
Nieuw: De aanzuigende werking van goede zorg {1-Me} - Super
Nieuw: De omgeving aanpassen aan het kind in plaats van het kind aanpassen aan de omgeving {1-Me} - Super
Nieuw: Depressieve vrouw ergert zich aan taalgebruik van modewoord "depri" {1-Me} - Super
Nieuw: Etiketten worden te krachtig gemaakt, het is slechts een benadering {1-Me} - Super
Nieuw: Geen symptoombestrijding met medicatie maar depressie preventie {1-Me} - Super
Nieuw: Labels sijpelen door vanuit de professionele psychiatrie naar leken {0-Me-F} - Super
Nieuw: Lange wachtlijsten psychiatrie zorgt voor huisartsen die sneller met pillen beginnen {1-Me} - Super
Nieuw: Nederland is het land met de hoogste geestelijke gezondheidszorg uitgaven {1-Me} - Super
Nieuw: Paternotte van ADHDoudervereniging Balans ontwijkt vraag over farmaceutische steun {1-Me} Nieuw: Romantisch discours, verwijderd van onze natuurlijke toestand {1-Me} - Super
Nieuw: speciaal of regulier onderwijs voor labelkinderen debat uitvoerig gevoerd {1-Me} - Super
Nieuw: Verandering onderwijssysteem zelfwerkzaamheid, stelt hogere eisen aan kinderen {1-Me} - Super
Nieuw: Wat zijn de bijwerkingen als je GEEN medicatie slikt? {1-Me} - Super
Nieuw: wetenschappers slikken Ritalin {0-Me-F} - Super
Nieuwe formulering: De grens tussen ziekte oplossen en zelf-verbetering schuift steeds meer op {1-Me} Onderzoek Rondom 10 onder basisschooldocenten: Wat zijn de gevolgen van etiketten? {1-Me} - Super
Onderzoek Stellinga: Nederland 5% labelkinderen versus Noorwegen 0,4% labelkinderen {1-Me} - Super
Onderzoek van Rondom10 onder docenten basisonderwijs hoe zij groei labelkinderen ervaren {1-Me} - Super
Ouders vergelijken kinderen met als doel: perfectioneren {1-Me} - Super
Paternotte (Balans) wil niet afgeschildert worden als medicatie propagandeur {1-Me} - Super
Psychiater Pareira oefent druk uit op medicatie innemen {1-Me} - Super
Psychiatrie als niet objectieve "pseudo" wetenschap {1-Me} - Super
Reacties op P&W website n.a.v. deze uitzending die medicalisering kritiek bevatten {1-Me} - Super
Ritalin is hetzelfde als een hoofdpijn pilletje volgens psychiater Pareira {1-Me} - Super
Scholen oefenen druk uit om kinderen op ADHD te laten onderzoeken {1-Me} - Super
Stellinga v {0-Me-F} - Super
Stellinga: Onervaren leraren labellen meer dan ervaren leraren {1-Me} - Super
Stellings: Speciaal onderwijs voor labelkinderen werkt niet {1-Me} - Super
Sterk voorbeeld hoe gemakkelijk mensen aan de medicatie worden gezet Heel gezin steekt elkaar aan {1-Me} Tielens zoekt oorzaak depressie niet in life-events maar in wat iemands levens"filosofie" is {1-Me} - Super
Voorbeeld van een moeder die normaal gedrag bij haar dochter voor ADHD aanziet {1-Me} - Super
Waarschuwing voor teveel in getallen praten: bekijk het per geval {1-Me} - Super
Zelfdiagnose via internet "en dan vind je altijd wel wat" {1-Me} - Super
Zembla brengt in beeld waar psychiater Pereira zijn medicatie vandaan heeft en hoe hij die "aansmeert" aan
patienten {1-Me} - Super
Zembla spreekt van een "ADHD lobby" {1-Me} - Super
Zorgaanbod creert zorgvraag, in plaats van andersom {1-Me} - Super
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Bijlage 11
Argusoog moeder verteld over negatieve ervaring Ritalin {1-Me} - Super
Argusoog Nieuw: Medicaliseringkritiek in een gedicht {1-Me} - Super
Argusoog producenten van medicijnen zijn ordinaire coke-dealers {1-Me} - Super
Argusoog typerend voorbeeld boze moeder {1-Me} - Super
Boeken van zelfdenkende ervaringsdeskundigen {1-Me} - Super
DVD over de "gewelddadige" geschiedenis van de psychiatrie {1-Me} - Super
Fokforu, Niet perse nieuw: onverantwoord om op basis van hersenhypothese antidep. voor te schrijven
FokForum nieuw: DSM negeert 2.500 jaar filosofie {1-Me} - Super
FokForum Nieuw: Filosofie heeft geen plaats meer in de psychiatrie {1-Me} - Super
FokForum Nieuw: Het beroep psychiater heeft geen bestaansrecht {1-Me} - Super
FokForum nieuw: psychiaters versus psycho-therapeuten {1-Me} - Super
FokForum Nieuw: Psychiatrie heeft filosofie verdrukt, oorzaak van alle problemen {1-Me} - Super
Folders over "wantoestanden in de psychiatrie" {1-Me} - Super
ME - 17-05-2011 {0-Me-F} - Super
NCRM "de leugen rond chemische onevenwichtigheid {1-Me} - Super
NCRM adviseert mensen een alternatieve aanpak bij psychische problemen {1-Me} - Super
NCRM doet psychiatrie als pseudowetenschap af {1-Me} - Super
NCRM helpt met het formuleren en onderbouwenvan een klacht over psychiatrische praktijken. {1-Me} NCRM is de Nederlandse afdeling van de "Internationale waakhond over de GGZ" CCHR {1-Me} - Super
NCRM is opgericht vanuit de Scientologie kerk, NL afdeling Citizens Commission on Human Rights {1-Me} NCRM linkt door naar Lareb onder de link "bijwerkingen medicatie" {1-Me} - Super
NCRM pikt farmaceutische kritiek eruit om Dehue's boek aan te raden {1-Me} - Super
NCRM plaatst psychiaters en psychiatrie in een kwaad daglicht {1-Me} - Super
NCRM presenteert een geheim gehouden testrapport van ADHD medicijn Strattera. {1-Me} - Super
NCRM presenteert onderzoek geweld en medicatiegebruik {1-Me} - Super
NCRM Psychiatrische “stoornissen” zijn niet hetzelfde als lichamelijke ziekten {1-Me} - Super
NCRM start een petitie tegen het psychosociaal screenen van schoolkinderen {1-Me} - Super
NCRM stimuleert het indienen van klachten tegen de psychiatrie via o.a. eigen email klachtenlijn {1-Me} NCRM verklaart de toename aan zinloos geweld a.h.v. een toename in psychofarmaca gebruik {1-Me} - Super
NCRM wijst op dodelijke dwangmaatregelen psychiatrie {1-Me} - Super
NCRM: "het bedrog met hersenscans" {1-Me} - Super
NCRM: Dood 14 jarig jongetje met als oorzaak ADHD medicatie gebruik {1-Me} - Super
NCRM: een organisatie die informeert over misstanden in de psychiatrie {1-Me} - Super
NIEUW: "Een tirannie van zorgvuldigheid {1-Me} - Super
NIEUW: ADHD'rs zijn ziek in de ogen van DOMME mensen {1-Me} - Super
Nieuw: ADHD medicatie onthouden is mishandeling #2 {1-Me} - Super
Nieuw: De statistiek van medische puc {0-Me-F} - Super
Nieuw: Er is te weinig toezicht op de GGZ {1-Me} - Super
Nieuw: Mooi voorbeeld van de redenering dat de maatschappij gek is en niet de ge-tiketteerden {1-Me} - Super
Nieuw: NCRM psychische diagnose misbruiken in de rechtzaal {1-Me} - Super
NIEUW: Omdat mensen niet meer autonoom denken en aanpassen de norm is --> Medicalisering {1-Me} NIEUW: Romantisch discours Kritiek op een gebrek aan gevoel en Kritiek @ Wetenschap {1-Me} - Super
Nieuw: Typerend voorbeeld van weblogstijl reactie {1-Me} - Super
Nieuw: Vader ADHD kind: "Ritalin onthouden is mishandeling" {1-Me} - Super
Nieuw: Weblogreageerder beticht van farmaceutische promotie {1-Me} - Super
Nieuw: Zeer felle DSM kritiek {1-Me} - Super
Nieuw: Zeer felle uithaal naar psychiatrie en etiketten {1-Me} - Super
NIEUW: Zekerheid verkoopt beter: over onmogelijke objectivering die voortkomt uit de behoefte aan
objectieve wetenschap {1-Me} - Super
Nieuwe redenering: {1-Me} - Super
Nieuwe redenering: ADHD heeft een evolutionair logische, biologische functie {1-Me} - Super
Nieuwe redenering: ADHD is alleen een modeziekte bij mensen die zelf de diagnose stellen {1-Me} - Super
Nieuwe redenering: Ouders die door tegenbeweging onder druk worden gezet te stoppen met medicatie aan
hun kinderen geven {1-Me} - Super
No Kidding tegen kindermishandeling adverteert met "ADHD medicatie is kindermishandeling" {1-Me} Oproep tot nuance ten opzichte van medicatie en farma industrie {1-Me} - Super
Overige niet geanalyseerde websites {0-Me-F} - Super
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Probleem veroorzaakt verstoorde neurologische huishouding of andersom? {1-Me} - Super
Psychiatrie heeft teveel macht {1-Me} - Super
Subdiscussie over hoe men het beste kritisch kan discussieren op fora {1-Me} - Super
Tegenbeweging komt op gang (Moeders worden met de rug aangekeken als ze hun kind geen ADHDmedicatie
geven {1-Me} - Super
Vader van ADHD KIND: "Voor dit alles dacht ik ook dat ADHD een modeziekte was" {1-Me} - Super
Voorbeeld van een typerende kort door de bocht sarcastische weblog reactie {1-Me} - Super
VPRO thema Depressie komt dankzij de uitzending uit de taboesfeer {1-Me} - Super
VPRO weblog Depressie is de overtreffende trap van egocentrisme {1-Me} - Super
VPRO weblog Depressie is een gevolg van "de sandwich generatie" {1-Me} - Super
VPRO Weblog Felle slachtoffercultuur kritiek {1-Me} - Super
VPRO Weblog man haalt uit naar Tielens zijn ongeluk accepteren pleidooi {1-Me} - Super
VPRO Weblog man roept op tot aanleren kunst omgaan met levensleed {1-Me} - Super
VPRO weblog Man veroordeelt misleidende titel "iedereen depressief" {1-Me} - Super
VPRO Weblog Mensen die zich nepperig gedragen, verplichting om vrolijk te zijn {1-Me} - Super
VPRO weblog Vrouw biedt alternatieve behandeling voor depressie aan {1-Me} - Super
VPRO Weblog vrouw licht toe waarom depressie voor haar functioneel was {1-Me} - Super
Wat het NCRM concreet doet {1-Me} - Super
Wat is het NCRM precies? En wat is de relatie met Scientology? {1-Me} - Super
Wetenschappers gedragen zich als hogepriesters van het leven {1-Me} - Super

Bijlage 12
Er zijn drie nieuwe coderingen aangemaakt voor rederingen die vaker terugkeerde in de
televisie kritieken: 'Aanwezigheid van medicatie vormt definiering van ziekten',
'neurobiologische ziektevoorstelling verkoopt ziekten beter' en 'toegenomen welvaart
veroorzaakt oplossingsgerichtheid en medicalisering'.

Bijlage 13
z.o.z.
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