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Hoewel Nederland behoort tot de rijkste en meest welvarende landen van de wereld, faalt het in de 

aanpak van psychische stoornissen. Arme landen hebben de helft minder psychische klachten dan 

rijke landen, waar bovendien een grotere kwetsbaarheid bestaat voor psychisch lijden. Hoewel de 

aanwezigheid van psychische stoornissen bij mensen wereldwijd en doorheen de tijd constant blijft, 

is er toch een toename van psychische klachten in de welvarende landen. Rijke landen hebben 

tevens te dure en inefficiënte zorgsystemen die extra wachttijden creëren. Investeringen resulteren 

niet in betere, maar slechtere zorg. Het is dweilen met de kraan open. Het aanbod schept de vraag. 

Er is geen nood aan extra geld of aanbod. Er is nood aan een andere visie en aanpak. 

Dit is maar één van de boude stellingen van de Vlaamse filosoof en psychiater Damiaan Denys. Hij is 

hoogleraar aan de universiteit van Amsterdam en was van 2016 tot 2019 voorzitter van de 

Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie. Sinds 2013 brengt hij tevens wetenschap in 

theatervoorstellingen.  

Zijn boek is een grondige analyse én vlijmscherpe kritiek op de hachelijke toestand van de geestelijke 

gezondheidszorg in Nederland. Door de versnippering van het aanbod kunnen integrale diagnostiek 

en behandeling zelden worden geboden. Het werkveld is onoverzichtelijk, ontoegankelijk, 

onbestuurbaar en onbetaalbaar geworden. Zijn analyse is gefundeerd op epidemiologisch en 

gezondheid-economisch cijfermateriaal. Hij haalt de beleids- en bestuurlijke aspecten van het 

zorgstelsel stevig door de mangel en fileert de bureaucratische onzin. Denys legt de vinger op de 

wonde. Het probleem is ook in België aan de orde.  

In het voorwoord en de epiloog laat Denys op een literaire wijze de “ziel” zelf aan het woord. 
Daarmee zet hij de filosofische toon die als rode draad door zijn verdere betoog loopt. Soms is de 
auteur zeer concreet en onderbouwd met cijfers of voorbeelden, op andere momenten zeer abstract 
en beschouwend. Net als in de titel is zijn tekst doorspekt met woordspelingen, die soms verzanden 
in duizelingwekkende redeneringen: “Omdat falen geen optie is, falen we massaal en omdat we 
massaal falen, is falen de norm van de massa.” Met verschillende metaforen roept hij extra 
betekenislagen op waarvan de praktische vertaling ongrijpbaar blijft. Zo verwijst hij naar de 
beeldhouwkunst om het onderscheid tussen normaliteit en abnormaliteit aan te geven: “Zoals 
Michelangelo zijn David schiep uit een betekenisloos marmeren blok door het overbodige weg te 
halen, zo scheppen we elke dag betekenis en wordt het overbodige abnormaal. We produceren met 
de normaliteit ook de abnormaliteit.” Dergelijke beelden prikkelen de geest, maar bieden weinig 
houvast voor concrete beslissingen over het organiseren van de geestelijke gezondheidszorg. 
 
We betalen volgens Denys onze welvaart met de prijs van extra psychisch lijden. Deze paradox is het 

gevolg van onze welvaartstaat. Lijden is niet meer toegestaan in onze maakbare samenleving en dat 

creëert bijkomend lijden. Onze ambitie van perfecte controle belemmert de nagestreefde individuele 

autonomie, terwijl deze absolute autonomie controle door de samenleving belemmert. We moeten 

voortdurend productief zijn, maar ontkennen onze existentiële kwetsbaarheid. Alleen het 

aanvaarden van dit menselijk tekort en het daaraan gekoppelde lijden is heilzaam.   

Elke samenleving creëert zijn eigen psychisch lijden en abnormaliteit. Psychisch lijden is een gedeeld 
symptoom van onze cultuur. Cultuur verschaft betekenis aan het lijden via religie, ideologie of 
traditie, waardoor het draaglijk(er) wordt. Volgens Denys heeft lijden een signaalfunctie. Het vraagt 



ons de werkelijkheid te eerbiedigen, geduldig te beleven, te begrijpen en te aanvaarden. 
Vermoedelijk kan of wil niet iedereen deze visie volgen. Wellicht haakt (bijna) iedereen af bij de 
provocerende vraag “Vanwaar komt die onzalige behoefte om psychisch lijden bespreekbaar te 
willen maken?”, of  zijn pleidooi om “de intimiteit van het lijden te respecteren” en het “psychisch 
lijden te demediatiseren”. Waar hij “stigmatisering in Nederland zo weinig relevant” noemt, wordt 
zijn blinde vlek voor de impact van stigmatisering bijna kwaadwillig. Hij onderschat schromelijk de 
noodzaak van het doorbreken van het taboe op psychisch lijden door het vermaatschappelijken van 
de zorg. Doorheen heel de menselijke geschiedenis was en is stigma nog steeds een diepgeworteld 
probleem en een bijkomende bron van leed. 
 
Hoewel veel meer disciplines een onontbeerlijke rol spelen in de geestelijke gezondheidszorg, 

beperkt Denys zich tot de psychiatrie. Hij verantwoordt zijn keuze door psychiatrie de meest 

prominente en controversiële discipline te noemen en omdat hij deze als psychiater uiteraard het 

beste kent. Maar de keuze is jammer omdat het een eerste verenging is van zijn focus op de 

problematiek. Voor hem heeft de hedendaagse psychiatrie om verschillende redenen een 

onmogelijke opdracht en ze heeft zich bovendien laten verleiden door de integrale benadering. “De 

opgang van het sociale perspectief gaat gepaard met een neergang van het medische perspectief.” 

Door het beklemtonen van het medische karakter gaat hij terug naar de historische wortels van de 

psychiatrie. “Het medische model met zijn kille klinische context is uitermate geschikt om de ziel tot 

voorwerp van onderzoek te nemen. De psychiatrie met haar afstandelijke medische model dwingt 

om het lijden tot zijn reële proporties terug te brengen. Ze creëert drempels, reduceert mensen in 

spreekkamers tot patiënten en ontdoet het lijden van intimiteit. Het is ons om de ziel te doen en niet 

om de mens. Er is geen beter model dan het medische om het lijden binnenin tot zijn essentie terug 

te brengen en de mens daarbuiten toch intact te laten.” 

Deze scherpe visie op de psychiatrie is vermoedelijk provocerend bedoeld om het bedreigde 

wetenschappelijke fundament ervan te vrijwaren. Maar de implicatie ervan voor de praktijk is 

desastreus als blijkt dat hij ook in de praktijk de vermaatschappelijking van de geestelijke 

gezondheidszorg minimaliseert als secundair. “Voor de klassieke stoornissen is onvoorwaardelijk een 

minimale (medische) behandeling noodzakelijk, gevolgd door psychologische en sociale 

ondersteuning”.  De behandeling voor het genezen van een zieke patiënt staat los van het herstellen 

tot een volwaardige persoon of de integratie in de samenleving. De populariteit van de 

herstelbeweging wordt afgevoerd als een hype die verwarring zaait tussen het medische en het 

sociale. Denys bepleit het “afstand nemen van betuttelende eufemismen als cliënt, psychische 

kwetsbaarheid, herstel en emotieregulatiestoornis. We moeten psychische stoornissen accepteren 

zoals ze zijn gedefinieerd, zoals ook een tumor moet worden geaccepteerd.” Deze tweede 

focusverenging waarin de sociale dimensie wordt verbannen uit de psychiatrie is een 

onaanvaardbare reductie. Ze is tevens in contradictie met zijn stelling dat het psychisch lijden van de 

mens een sociaal product is. Het is niet omdat genezing en integratie niet altijd synchroon verlopen 

dat ze niet op elkaar moeten worden afgestemd.  

Ook het recente inzicht dat men kan lijden én psychisch gezond kan zijn, worden slechts als voetnoot 

vermeld en blijven verder uit de focus. Dat is jammer want precies in de nieuwe definitie van 

psychische gezondheid (Galderisi e.a., 2015) en de recente ontwikkelingen in de positieve 

psychologie (Wong, 2020) zou hij aansluiting kunnen vinden voor zijn pleidooi voor een grotere 

openheid en aanvaarding van het lijden. De positieve psychologie 2.0 beschouwt lijden immers als 

basis voor betekenisgeving en veerkracht in een streven naar optimaal welbevinden. Maar dat ligt 

voor Denys ver buiten de psychiatrie.  



In het afsluitende hoofdstuk volgen een tiental beleidsaanbevelingen. Radicaal differentiëren tussen 

normaal (klachten) en abnormaal (stoornissen) psychisch lijden en de psychiatrie alleen inzetten voor 

het laatste is wellicht de belangrijkste aanbeveling. Ze gaat in tegen de maatschappelijke evidentie 

dat elk lijden een probleem is dat professioneel moet worden opgelost. Normaal psychisch lijden 

aanvaarden reduceert de mateloze zorgvraag en biedt mogelijkheden om de huidige geestelijke 

gezondheidszorg te ontmantelen in vier verschillende geledingen: 1) het streven naar zingeving en 

geluk behoort tot het gebied van de filosofie, de religie en de cultuur dat alle vrijheid moet 

behouden; 2) het sociale domein van de welzijnssector maakt geen deel meer uit van de geestelijke 

gezondheidzorg; 3) het helen van het normale existentiële lijden behoort tot de geestelijke 

gezondheidszorg, met daarin de psychotherapie die gedeeltelijk door de overheid wordt 

gefinancierd; 4) het genezen van abnormaal psychisch lijden is de opdracht van de psychiatrie die 

volledig door de overheid wordt gefinancierd.  

Met zijn voorafgaande betoog over de onmogelijke afgrenzing van normaliteit en abnormaliteit 
ondergraaft Denys echter de schijnbare helderheid van zijn eigen opdeling. Zijn ambitie voor de 
psychiatrie claimt teveel medische zelfzekerheid en schiet tekort in haar erkenning van de 

psychosociale complexiteit. Gelukkig is goede geestelijke gezondheidszorg (Delespaul e.a., 2016) 

veel meer dan psychiatrie.  
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