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Aan buitenstaanders is vaak maar 
moeilijk uit te leggen wat een op- 
name in een psychiatri-ese inrich- 
ting betekent. De werkeli-jkheden 
die schuilgaan achter het begrip 
'psychiatrie' blijken niet of nau- 
welijks overdraagbaar te zijn. 
Toch slaagt er zo af en toe ie- 
mand in om essentiÃ«l gebieden 
van het psychiatries universum za 
te beschrijven dat het voor bui- 
tenstaanders is alsof zij er zelf 
geweest zijn. Ed van Hoorn is zo 
iemand. 
In ziJn doktoraalskriptie (andra- 
gologie) beschrijft Van Hoorn de 
psychiatnese diagnose als inzet 
en middelpunt van een "kleine oor- 
log tussen patient en psychiater". 
HIJ konstateert dat de diskussie 
tussen de 'realo's' en de 'fun- 
di's' van de gekkenbeweging over 
het bestaansrecht van het ziekte- 
begrip is vastgelopen; de argumen- 
ten zouden zijn uitgeput. Het is 
voor Van Hoorn een reden zich te 
koncentreren op de funktles van 
het ziektebegrip. Hij hoopt met 
n dergelijke analyse van funk- 
Lies het geimmobiliseerde debat 
vlot te trekken en een inhoudelij- 
ke bijdrage te leveren waarmee 
voorgestelde veranderingen in de 
psychiatrie beoordeeld kunnen 

worden. Bovenal wil hij inzicht 
verschaffen in de relatie tussen 
het ziektebegrip en de asymmetriese 
machtsverhoud~ngen tussen patiÃ¨n 
ten en psychiaters, zonder daarbij 
te vervallen =n een man~cheÃ¯sties 
analyse. 
Van Hoorns sknptie valt uiteen in 
drie 'delen': in het eerste deel 
wordt de theoretiese en onderzoeks- 
strategiese achtergrond van zijn 
analyse uiteengezet; het tweede en 
belangnikste deel omvat de inhouds- 
analyse van tien ego-dokumenten, 
i het derde deel worden de funlctles 
van het zi-ektebegrip opgesomd en 
kort gekarakteriseerd. 

Een a-moreel theoreties nihilisme 

Van Hoorn signaleert: dat in alle 
door hem geanalyseerde ego-dokumen- 
ten het Iatrogene en anti-therapeu- 
tese karakter van de ~sychiatrie 
tot. uitdrukking Komt. De auteurs 
voelen zich niet begrepen, misleid 
en teleurgesteld in hun verwach- 
tingen. In plaats van geholpen te 
worden, kregen zij te maken met al- 
lerlei vormen van geweld en gingen 
zij naar huis met problemen die de 
psychiatrie aan hun oorspronkelij- 
ke probleem had toegevoegd. Tussen 
pati'ent en psychiater is sprake 
van een voortdurend konflikt met 
een steeds wisselende inhoud. In 
die zogenaamde kleine oorlog fun- 
geert de psychiatriese theone met 
haar aanspraak op wetenschappelijk- 
heid en objektiviteit als belang- 
rijke machtsbron. 
De psychiatr~ese theorie wordt 
door Van Hoorn gekenschetst als 
een reduktionistiese wijze van 
waarnemen en interpreteren die 
uitgaat van een bestrijdingsmodel. 
Door middel van een "externe her- 
meneutiek" (Cooper) worden alle 
uitingen en gedragingen van patien- 
ten ingepast in de 'waarheid' van 
de theorie. De tneorie organiseert 
zo de belofte van de "kuteerbaar- 
heid" van gekte, een belofte die 
tezelfdertijd een bevel is. In de 
opvatting van gekte als "stadium 



in de terugkeer naar normalH-eit" 
wordt een grote tolerantie zicht- 
baar di-e voor patiÃ«nte voelbaar 
wordt als "normaliseringsdruk". 
Het vreemde interpretatiekader, 
raarmee onontkoombaar een moreel 
oordeel wordt uitgesproken, legt 
aan de gek het zwijgen op. Omdat 
"veel van het lijden van gekken 
juist (zou) verdwqnen als er op 
het verdwijnen niet 20 fanatiek 
en meedogenloos zou worden aange- 
drongen", pleit Van Hoorn voor een 
"a-moreel theereties nihilisme". 
De externe hermeneutiek zou ver- 
vangen moeten worden door een in- 
terne, zodat de gekte zelf tot 
spreken komt, "ook als dit spreken 
zwijgen is". 
I een kritiek op Habermas' thera- 
peutiese "Kritik" werkt Van Hoorn 
z n n  a-morele theoret~ese nihil~s- 

het. ziektebegnp als kwas?e-ratla- 
nele bron van macht asymmetnese 
machtsverhoudin~en tussen Dat-~Ã«n 
en psychiater7 
Van Hoorn selekteerde vierhonderd 
citaten uit de ego-dokmenten van 
Jan Arende, Judi Chamherlin, Fr6  
Domisse, CorrLe van Eijk, Jan Han- 
10, Jet Isarin, Victor Ne'kipelov, 
Evelien Paull, Tina Steckle en Ja- 
hanna Stuten-te Gempt. De citaten 
werden vergeleken en vervolgens in 
kategori-eÃ¨ geplaatst die helder- 
heid verschaffen over het ziektebe- 
g n p  als centrum van de ongelnke 
machtsverhouding tussen patiÃ«n en 
psychiater. 

Vertalen en verbannen 

De citaten uit de eeo-dokurnenten 
me verder uit. De symmetriese, zijn gerangschikt onder een groot 
machcsvrije verhouding die in Haber- aantal noemers, die op hun beurt 
mas' theorie van het "kommunikatie- zijn ondergebracht onder vier cen- 
ve handelen" centraal staat, wordt trale kategoriein: "van probleem 

tot diaenose": "Status van kennis volgens Van Hoorn ten onrechte 
losgelaten wanneer het gaat om een 
therapeutiese relatie. Een onkri- 
d e s  gebruik van het ziektebegr~p 
leidt er bij Habermas toe dat een 
taalfiiosofies uitgangspunt - waar- 
in de subjekt-subjekt verhouding 
centraal staat - wordt ingeruild 
voor een bewustzijnsfilosofiese 
stellingname. waarin de subiekt- 

Hulpverlenen, zo stelt Van Hoorn, 
is echter slechts mogelqk als aan 
de voorwaarden van het kornaunika- 
tieve handelen is voldaan, dat wil 
zeggen als konsensus is bereikt 
over de definitie van de werkelijk- 
heid in een symmetriese, machts- 
vriie verhoudi-ne. 
Om het geschetste theoretiese per- 
spektief verder te ontwikkelen en 
te konkretiseren, paste Van Hoorn 
een inhoudsanalyse r o e  op tien 
ego-dokurnenten. De nederlandSe re- - 
cepti-e van het Symbolrsch Interac- 
timisme vormde de merhodoloeiese 
basis voor de onderzoeksvraag die 
hij zich stelde: op welke konkrete 

konstitueert en kontnueert 

- 
en de verhouding tussen kennissoor- 
ten"; "het ziektebegnp als caesuur: 
de verbanning naar een ander oord" 
en; "het ziektebegnp als caesuur. 
de verbanning naar een andere 
soort". Helaas heeft Van Hoorn 
slechts twee van de vier hoofdkate- 
gorieen voorzien van een inleiding 
die richting geeft aan de wijze 
waarop de verhouding tussen ziekte- 
begrip en machtsongelqkheid gekon- 
kreciseerd gaat worden. 
De gerangschikte en vaak kernach- 
tie bekommentarieerde citaten ee- 
ven een indringend beeld van de 
gevaarlijke absurditeit: van het 
psychiatnes handelen. De problemen 
die aanleiding gaven tot de opna- 
m ,  worden door de auteurs in alle- 
daagse taal en in relatie tot een 
konkrete levensgeschiedenis ver- 
woord, om door psychiaters vertaald 
te worden i-n een ziektebeeld. 
Koortsachtig op zoek naar de bood- 
schap achter de boodschap brengen 
psychiaters een verschuiving tot 
stand van het "inhouds-" naar het 
'betrekkingsni-VQ". Met name verzet 
tegen en kritiek op het psychia- 



. 
m e t  het wat, maar het hoe scaat 
centraal. Uitingen van patiÃ«nte 
worden aeÃ¬nteroreteer in het licht " 
van een diagnose die haar eigen 
waarheid kreeert, het Inden "ver- 
dwijnt in de coulissen" en patiÃ«n 
ten zien zich gekonfronteerd met 
"oplossingen voor problemen die 
door de psychiatrie zijn gesteld". 
Onder de noemer "de onschuld van 
de kontekst" laat Van Hoorn zien 
dat en hoe zowel de sociaal-kultu- 
rele kontekst waarbinnen de pro- 
blemen ontstonden, als de institu- 
c~onele kontekst waarin de proble- 
men ontkend, gebagatelliseerd en1 
of vertaald werden, vrijuit gaan. 
Tegenstrijdige opvattingen over de 
rol van de patiÃ«n b v  het ont- 
staan en de genezing van de gees- 
tesziekte worden afwisselend en in 
kombinatie met elkaar ingezet. De 
patiÃ«n wordt verantwoordelijk ge- 
steld wanneer dat zo uitkomt: voor 
patiÃ«nte zelf is daar geen peil 
op te trekken. 
(Kwasi-)wetenschappelnke kennis 
leidt to macht en tot de diskwa- 
lifikatie van andere vormen van we- 
ten. Door middel van informat~e- 
onthouding en vooral ook door mi-d- 
del van het ziektebegnp dat diffe- 
rentieert tussen gezond en ziek 
- en daarmee tussen de bekwaamheid 
en de onbekwaamheid tot oordelen 
en handelen - wordt aan oatiÃ«nte 

de patiÃ«n altijd en overal zicht- 
baar voor hulpverleners bil wie van 
enige zelf-onthulling geen sprake 
is. De gevolgen van de verbannrng 
zijn verstrekkend. Funktionele kon- 
takten die van belang zijn voor het 
handhaven van een niet-~svchiatrie- . . 
se idcntiti-i:, w ~ r d r n  v e r o r o k c n  
tecmi:!b! c belerwczd. lq$t~~et io?e:c 
regels . i r ? , c i s e r e n  r n  hel.eersen !c: 
dn,,eI 1;kse leven v a n  pnt iÃ«ncen 
!ieti:fren leidt c i ~ c  3fha:ikclijkheid 
en m-ichirl~oshe:d. 11e: instit~t. ia- 
l edraf. Jac hii'rircc ~,,e~r2d,~- - u - .  
ceerd wordt, krijgt: nog een extra 
impuls door wat Van Hoorn "besmet- 
ting" noemt: patiÃ«nte nemen elkaars 
gekte over. "De gekte is het nor- 
maal-voorbeeld reworden". Het ia- - 
rrogene en anti-therapeutiese ka- 
rakter van het ~Svchiatrles mi- 
lieu worde bijgeschreven in de 
ziektegeschiedenis van de patient 
De verbannine naar een ander oord u 

betekent onvermijdelijk vrijheids- 
verlies en dwang: "~atiSnt-zfin en - .  
onvrij zijn horen b q  elkaar als 
van Gent bij Loos". 
Het ziektebegrip verbant mensen 
miet alleen naar een ander oord, 
maar tevens naar een andere soort- 
"De gek als andere soort heeft een 
lage status, wordcnoreelbeoordeeld 
als 'wrong', stinkt in de ogen van 
lotgenoten, handelt niet naar nor- 
m e n  s anders dan de massa. ( . . )  

"de toegang tot de werkeinkheid en leeft in een schimmenrqk. De 
en de waarheid ontzeed". Hun inter- ~ati6nt is - ook in eigen ogen - 
pretatie ervan heeft slechts bete- 
kenis I" het licht van de ziekte 
en hoeft dus niet serieus genomen 
te worden. De diskwalifikacie die 
daarvan het eevole is, kan leiden 

fikatiemachanisme onderworpen te 
worden". 
De diagnose fungeert als recht- 
vaardizing voor de verbanning naar 
een ander oord. Garandeert de in- 
richting enerzijds de onzichtbaar- 
heid van de gekte voor het oog van 
de samenleving, anderzijds wordt 

. - 
eigenlijk een ondermens". Ongelij- 
ke machtsverhoudingen vloeien nood- 
zakelnk voort uit de morele diffe- 
rentiatie tussen ziek en gezond. 

De fonkt~es van het z i e k t e b e g n p  

In zijn slothoofdstuk geeft Van 
Hoorn de - via de ego-dokurnenten 
achterhaalde - funkties van het 
ziektebegrip in "meer algemene ter- 
men weer", daarbij gebruik makend 
van de theoretiese overwegingen 
uit de eerste hoofdstukken. Samen- 
vattend: het ziektebegrip diffe- 


