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Waarom een psychiatrische
diagnose geregeld herzien zou
moeten worden
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‘Het stigma is ondraaglijk. Het brandt elke dag. Het etiket waardoor
het zelfs voor mij moeilijk was om mezelf te vinden, dat trek ik van
me af’, schrijft Brenda Froyen in de inleiding van Ben ik dan nu weer
normaal?. Met dat boek doet ze afstand van het label dat ze in 2012
na een kraambedpsychose opgekleefd kreeg. ‘Bipolaire stoornis type
1’, luidde het verdict, goed voor een traject van levenslange medicatie. Genezen bestaat niet in de psychiatrie, stelde Froyen vast. Eens
patiënt, altijd patiënt. ‘Zes jaar heb ik geprobeerd de psychiatrie over
zichzelf te laten nadenken, maar ik geef het op. Ze plakken een etiket
op je, en gebruiken dat tegen je als je je mond opendoet. Je kritiek
wordt dan onderdeel van je ziektebeeld. Als je je diagnose in twijfel
trekt, doet de psychiater dat af als “gebrek aan ziekte-inzicht”.’
Een label beïnvloedt sterk je relatie met de buitenwereld, en met jezelf, stelde Froyen, intussen al bijna zes jaar medicatievrij, de voorbije jaren vast. ‘Ik zat altijd vol ideeën, maar na mijn diagnose zag ik
mensen soms stilvallen als ik ergens enthousiast over sprak. Als iemand zwijgt, weet ik hoe laat het is: dan denkt hij of zij een waarschuwingssignaal te zien. Alsof mensen constant over je mogen oordelen. Maar ik doe het zelf ook, nog altijd. Als je gedachten, gevoelens en gedrag worden gevat onder de term “stoornis”, hoe moet je
dan nog weten wie je bent? Ik heb altijd al heel veel energie gehad,
maar plots dacht ik: oei, ben ik te druk? Het is een onzekerheid waar
ik niet meer vanaf raak, hoewel ik mijn leven op orde heb. En als het
voor mij al zo moeilijk was om mezelf terug te vinden, wat moet dat
dan zijn voor kinderen die het label ADHD of autisme krijgen?’
De psychiatrische diagnose is al langer voorwerp van discussie, onder meer vanwege het risico op een selffulfilling prophecy. In 2019
formuleerde de Hoge Gezondheidsraad het advies om omzichtiger
om te springen met diagnoses, en ze als minder bepalend te beschouwen – aan heel wat diagnoses hangt ook een behandelingsprotocol vast. ‘Een diagnose mag geen label zijn’, zegt Marc Calmeyn,
psychiater en voorzitter van de commissie die het advies formuleerde, en waar ook Froyen deel van uitmaakte. ‘Ze zou hooguit deel
moeten zijn van het proces dat de behandeling is.’

‘Een diagnose van ADHD of autisme is niet
per se voor het leven’
Peter Emmery
Kinderpsychiatrisch Centrum Genk

‘De overdreven focus op de diagnose is er gekomen door het DSMdenken’, legt Calmeyn uit. De DSM is zowat het handboek van de
moderne psychiatrie, een classificatie van stoornissen op basis van
symptomen. Er gaat volgens Calmeyn een rigiditeit van uit die haaks
staat op waar geestelijke gezondheidszorg om zou moeten draaien.
‘Een psychische stoornis is geen hersenziekte in de klassieke zin van
het woord. Het is niet zoals bij een infectieziekte, waar de diagnose
de symptomen verklaart. Je kan het gedrag van de patiënt niet terugbrengen tot louter een fysieke verklaring in het brein. Het DSM-denken is een reductie van wat een mens tot mens maakt. Wij pleiten
om naast het biomedische aspect ook de psychologische, sociologische en existentiële dimensie te bekijken.’
In het advies van de Commissie wordt een diagnose dynamischer
dan nu het geval is. Ze is dan eerder een beschrijving van een toestand, geen levenslang geldend label. Een radicale afschaffing van de
diagnose is momenteel niet aan de orde. Terugbetaling van zorg is
gekoppeld aan een diagnose; ook in het onderwijs gebeurt dat vaak
als extra begeleiding of toegang tot gespecialiseerd onderwijs nodig
is. Bovendien zijn diagnoses de gemeenschappelijke taal binnen de
gezondheidszorg, die communicatie tussen verschillende hulpverleners mogelijk maakt.
Calmeyn ziet een inspirerende alternatieve aanpak groeien in de jongerenzorg, onder meer in de Headspace-centra in Australië en Nederland. ‘Jongeren kunnen er terecht met hun problemen, in een nietstigmatiserende omgeving. Men helpt ze te zoeken naar oplossingen
voor hun problemen, zonder ze te diagnosticeren. Dat kan ook preventief werken, veel mentale problemen beginnen in die levensfase.’
Ook in het Kinderpsychiatrisch Centrum in Genk staat de diagnose
niet centraal. ‘We stellen een diagnose, omdat ze kan helpen in ondersteuning en zorg, maar zien ze niet als statisch’, zegt Peter Emmery. ‘Ze is voor ons onderdeel van een traject, en van het gesprek
met de jongere en de omgeving, waarin we altijd aangeven dat ze op
dat moment geldt, en dat ze niets over zijn verdere leven zegt. Een
jongere is altijd meer dan zijn diagnose, maar het kan helpen dat je
weet waarom dingen moeilijk lopen. Je kwetsbaarheid mag een deel
van je identiteit zijn, maar ze hoeft die niet te bepalen. Een diagnose
van ADHD of autisme is niet per se voor het leven. Als een jongere
geen problemen meer heeft om te functioneren, is een diagnose niet
meer relevant. En als ze niet meer relevant is, laten we ze los.’
Verschenen op zaterdag 17 oktober 2020
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