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Voorwoord
Het gaat goed met de sociale psychiatrie, en dit excellente en deskundig geredigeerde
boek is daar het tastbare bewijs van. De inhoud komt overeen met de boodschap van een
recente redactionele bijdrage in The British Journal of Psychiatry (Priebe, Burns & Craig,
2013) getiteld ‘The future of academic psychiatry may be social.’ Tien jaar geleden nog zou
men zijn weggehoond bij een dergelijke stellingname, momenteel is het weer de rigueur.
De sociale psychiatrie gaat ervan uit dat persoon-omgevingsinteracties essentieel zijn
voor psychische gezondheid. Hoe kan het dat dit paradigma weer het primaat krijgt dat
het verdient, niet alleen in de praktijk, maar zelfs in de academische psychiatrie?
Dit hebben we mede te danken aan de neurowetenschappen, want in dit vakgebied is
aangetoond dat het brein bestaat om zich te kunnen verhouden tot de omgeving, na een
lang ontwikkelingsproces op geleide van sociale ervaring. Het brein ontwikkelt zich op
basis van persoon-omgevingsinteracties en medieert deze. Het zijn dus de persoon-omgevingsinteracties die dienen als substraat voor het begrijpen en remediëren van psychische
klachten.
Het kan interessant zijn om uit te vinden wat de manier is waarop het brein deze interacties medieert, maar voor de klinische praktijk is dit van secundair belang. De hogere
uitkomst is die van de persoon-omgevingsinteractie zelf, niet het biologische proces dat de
ervaring medieert. Psychiatrie is sociaal en psychiaters zijn specialisten op het gebied van
interacties tussen persoon en omgeving.
Dit boek is geschreven door de who is who van de Nederlandse sociale psychiatrie. Het
sluit nauw aan bij recente ontwikkelingen in de epidemiologie, vooral de trend om
omgevingsinvloeden te beschouwen op de verschillende niveaus van het individu en de
wijdere sociale omgeving. Een kind kan als enige in het gezin getraumatiseerd worden;
een hele gemeenschap kan collectief slachtoffer worden ten tijde van oorlog. Individuele
en collectieve omgevingsinvloeden kunnen met elkaar interacteren. Het effect van individuele werkeloosheid op de psychische gezondheid zal dan ook mede afhangen van het
niveau van werkeloosheid in de wijdere sociale omgeving: is men de enige werkloze, of is
de werkloosheid endemisch? De sociale psychiatrie is gewend te denken op verschillende
omgevingsniveaus, en dit boek beschrijft treffend hoe individuele en maatschappelijke
behandelmethoden zich tot elkaar verhouden. Het arsenaal aan behandelmethoden in
de sociale psychiatrie is de afgelopen decennia enorm uitgebreid en geperfectioneerd.
De auteurs slagen er zeer goed in om deze methoden op een inzichtelijke manier te
beschrijven, dicht bij de klinische praktijk, en vanuit een perspectief van implementatie.
Kortom, het is goed te zien dat er in ons kleine land anno 2013 zo’n hoog niveau van expertise bijeen kan worden gebracht op het gebied van de sociale psychiatrie. Het is tekenend
voor de sterke positie van de Nederlandse psychiatrie, die mede heeft bijgedragen aan de
renaissance, nationaal en internationaal, van de focus op mens en omgeving in relatie tot
psychische gezondheid.
Jim van Os
Hoogleraar Psychiatrische Epidemiologie, Maastricht umc
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Van de redactie
In ons werk als psychiater respectievelijk hoogleraar sociale psychiatrie en hoogleraar
openbare geestelijke gezondheidszorg hebben wij beiden regelmatig te maken met de
begeleiding van patiënten met sociale problematiek. Ook werken we samen en spreken
en overleggen we vaak met andere collega’s die zich met sociaalpsychiatrische aspecten
bezighouden. We merkten daarbij dat de kennis over de sociale aspecten van de psychiatrie en sociaalpsychiatrische interventies is toegenomen in de laatste decennia, maar dat
deze kennis niet gebundeld en met een praktische insteek voorhanden is. En dat nijpt des
te meer omdat de sociale en economische ontwikkelingen van de afgelopen jaren juist
voor psychiatrisch patiënten extra belastend zijn. Arts-assistenten psychiatrie in opleiding
en andere hulpverleners die patiënten met deze problematiek willen begeleiden, ontberen
een dergelijk praktisch georiënteerd overzicht. Deze bevinding leidde tot de gedachte
dat het goed zou zijn om de in Nederland bestaande expertise op het gebied van sociale
psychiatrie te bundelen en beschikbaar te stellen aan alle arts-assistenten psychiatrie,
huisartsen, psychiaters, psychotherapeuten en andere hulpverleners die in hun dagelijks
werk met patiënten met sociaalpsychiatrische problematiek te maken hebben.
We stellen ons voor dat een hulpverlener dit handboek kan gebruiken om te lezen hoe de
stand van zaken op dit moment is in de sociaalpsychiatrische problematiek en behandelmogelijkheden. We hebben de auteurs van de verschillende hoofdstukken gevraagd
om niet alleen onderzoek en – zo veel mogelijk evidencebased – behandelmethoden te
beschrijven, maar ook casuïstiek. We hebben het boek ingedeeld in een meer algemene
inleiding over maatschappelijke ontwikkelingen, epidemiologie, stigma, trauma, zorgorganisatie en kosteneffectiviteit in deel 1, gevolgd door delen die zijn toegespitst op het
beschrijven van interventies, en het perspectief van de patiënt.
Aandacht voor sociaalpsychiatrische aspecten is meer dan ooit van belang gebleken voor
de maatschappij, onze patiënten, en voor onszelf als behandelaars. We hopen dat we dat
hebben kunnen overbrengen en wensen de lezer veel plezier bij het lezen van dit boek.
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