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Artikel

Integrale geneeskunde:
een brug tussen reguliere en alternatieve
geneeswijzen passend bij de tijdgeest
Rogier Hoenders, Martin Appelo en Joop de Jong
Samenvatting
Complementaire en alternatieve geneeswijzen worden steeds meer gebruikt,
vrijwel altijd in combinatie met reguliere zorg. Tegenwoordig gebeurt dit
vaak onder de noemer ‘Integrale geneeskunde’. Deze vorm van geneeskunde
roept naast enthousiasme soms ook negatieve en zelfs vijandige reacties op.
Maar dat zal de groei vermoedelijk niet tegenhouden. Het verschijnsel staat
namelijk niet op zichzelf. Door het in de context van de tijdgeest te plaatsen
wordt duidelijk dat het past in een wereldwijde beweging waarvan ‘integratie’
het centrale thema is. Deze beweging is een natuurlijke reactie op een periode van differentiatie die niet leidde tot ultieme waarheden die voor eens en
voor altijd bepalen hoe het zit en hoe het hoort. Een polariserende houding
zal het proces van differentiatie en integratie niet tegengaan. Een open en
kritische houding komt echter goed van pas. Het helpt bij het vinden en
houden van de middenweg tussen behoud van eigen identiteit en opgaan in
een groter geheel. Het CAG-protocol van het centrum integrale psychiatrie
van Lentis is gebaseerd op deze uitgangspunten en helpt bij de verantwoorde
toepassing van het beste van de verschillende geneeswijzen in de geestelijke
gezondheidszorg.
Inleiding
Het Latijnse ‘integralis’ betekent ‘een geheel vormend’. Integratie staat voor
‘samensmelten of doen samenwerken van verschillende onderdelen tot een
geheel’ of ‘opnemen in een geheel’. Daar tegenover staat ‘differentiatie’; ‘het
proces waarbij een homogeen geheel wordt verdeeld in delen met verschillende eigenschappen’. Integratie en differentiatie verhouden zich niet vijandig
ten opzichte van elkaar. Ze zijn juist op te vatten als bewegingen van dezelfde
golf of fenomenen die elkaar afwisselen. Wanneer er te veel integratie is, verliezen de onderdelen hun identiteit of ervaren gebrek aan autonomie. Dit
lokt differentiatie uit waardoor ze zich onafhankelijk van elkaar gaan profileren. Bij te veel differentiatie verliezen ze elkaar en elkaars belangen uit het
oog met als risico polarisatie en conflict. Dit resulteert dan weer in behoefte
aan integratie.
Deze beweging is ook zichtbaar in de geneeskunde. De behoefte aan diffe-
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rentiatie leidde eind 19e, begin 20e eeuw in diverse landen tot veranderende
wet- en regelgeving (zoals het Flexner rapport in 1910 in de VS en de Wet
Uitvoering Geneeskunst WUG in 1865 in Nederland). Hierdoor werd een
scheiding aangebracht tussen erkende geneeswijzen (later de reguliere geneeskunde genoemd) en andere vormen van geneeskunde (later bekend als alternatieve geneeswijzen). Naast het onderscheid regulier-alternatief, ontstond er
ook een debat tussen professionals die een reductionistische of biomedische
benadering van geneeskunde voorstonden en collega’s die een meer holistische of integrale benadering prefereerden. Een invloedrijke medicus uit de
laatste groep was George Engel. Als reactie op de reductionistische visie in de
geneeskunde formuleerde hij een biopsychosociaal model. Zijn kritiek op het
biomedisch model behelsde ondermeer [1]:
a. dat biochemische veranderingen ziektebeleving onvoldoende verklaren
(ziektebeleving varieert bijvoorbeeld met cultureel gedeelde cognities over
een aandoening, cognities over ziektegerelateerd gedrag en over sociale
steun);
b. dat clinici te weinig aandacht besteden aan persoonlijke factoren en aan
communicatieve vaardigheden bijvoorbeeld bij het stimuleren van therapietrouw;
c. dat gedragsvariabelen en sociale variabelen het beloop van een aandoening
beïnvloeden.
Na ruim een eeuw van scheiding en conflicten tussen de reguliere, biomedische en de alternatieve, holistische geneeskunde, bestaat er sinds 2000 onder
de noemer van ‘integrative medicine’ weer een tendens tot integratie [2,3].
Integrative medicine is gedefinieerd als ‘the practice of medicine that reaffirms the importance of the relationship between practitioner and patient,
focuses on the whole person, is informed by evidence, and makes use of all
appropriate therapeutic approaches, healthcare professionals and disciplines
to achieve optimal health and healing’ [4]. Het meest controversiële deel is het
gebruik van ‘alle geschikte therapeutische benaderingen’ daar het ook toepassing van complementaire en alternatieve geneeswijzen (CAG) in de reguliere
gezondheidszorg impliceert [5,6].
‘Complementair’ staat voor vormen van diagnostiek, behandeling en preventie die gebaseerd zijn op gangbare theorieën. Ze zijn veelal onderbouwd door
wetenschappelijke bewijsvoering, maar maken om verschillende redenen
(nog) geen deel uit van de reguliere geneeskunde. Voorbeelden zijn massage,
kruiden en voedingssupplementen. Alternatieve geneeswijzen, zoals healing
en homeopathie maken gebruik van andere dan de reguliere basisconcepten.
Er is vaak weinig bewijs voor de effectiviteit ervan of er bestaat controverse
over de wetenschappelijke bewijsvoering [7].
Bij de integratie van reguliere, complementaire en alternatieve methoden gelden net als in de reguliere geneeskunde de principes van evidence based medicine (EBM). Deze impliceren dat bij de keuze voor een interventie reke-
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ning wordt gehouden met de hoogst beschikbare wetenschappelijke evidentie
voor de verschillende behandelopties, de waarden, voorkeuren en het referentiekader van de patiënt, en de professionaliteit en ervaring van de therapeut
[8]
. Het arsenaal aan keuzemogelijkheden is hierbij uitgebreider dan in de reguliere geneeskunde [6,7,9] omdat CAM niet bij voorbaat uitgesloten worden.
Het Europese Parlement [10] en de World Health Organisation [11] pleiten
voor het bevorderen van integrale geneeskunde [12]. Desondanks stuit deze
oproep op veel verzet. De beweging wordt soms bestempeld als ‘kwakzalverij’
[13]
en de mensen die zich ermee bezighouden worden soms gediskwalificeerd
als ‘teleurgestelde medici, die ontevreden zijn over hun beroep en over de
hoeveelheid applaus die ze krijgen’ [14].
In dit essay willen we illustreren dat dit soort polariserende kwalificaties,
waarmee ‘het goede’ op een ongenuanceerde manier tegenover ‘het slechte’
wordt gepositioneerd, niet nodig zijn. Integratie is namelijk niet alleen een
tendens in de geneeskunde, maar een verschijnsel dat zich in de geschiedenis
van de mensheid op allerlei terreinen en op allerlei manieren manifesteert.
Niet als vijand van differentiatie, maar als een natuurlijke reactie daarop.
Manifestaties van een naar integratie gerichte samenleving
‘Integratie’ en ‘differentiatie’ spelen een centrale rol in de dynamiek van het
leven. Cellen versmelten en delen, mensen trouwen en gaan weer uit elkaar,
bedrijven fuseren en worden opgedeeld, machtsblokken worden gevormd en
vallen uiteen. Samensmelten en uiteengaan speelt zich op elk ecologisch niveau van het leven af. Het is een terugkerend thema in de geschiedenis van
de mensheid dat zich steeds weer op allerlei terreinen en op allerlei manieren
openbaart . We geven daar een aantal typerende voorbeelden van en beperken ons daarbij tot onderwerpen die gerelateerd zijn aan ons vakgebied: levensbeschouwing (filosofie, religie en spiritualiteit), gezondheidszorg (hulpvraag en psychotherapie), en wetenschappelijk onderzoek. We sluiten af met
een korte beschrijving van de praktische toepassing van integrale visie in de
GGz.
Filosofie
De hedendaagse filosofie, die globaal na de Tweede Wereldoorlog begint,
wordt ook wel ‘postmodernisme’ genoemd [15,16,17]. De kern van deze stroming is de opvatting dat objectiviteit en absolute waarheid niet bestaan. Er
zijn talloze theorieën, ideologieën, godsdiensten, overtuigingen en principes,
maar de geschiedenis leert dat geen enkele zich zodanig profileerde dat hij
zich met recht ‘leidend’, ‘allesomvattend’ of ‘universeel’ mag noemen.
Lyotard noemt dit ‘het einde van de grote verhalen’[18]. Er is geen winnaar en
dus bestaat er niet zoiets als de ultieme waarheid of wezenlijke kennis. Het
postmodernisme is dan ook niet uitsluitend gericht op het verwerven van
kennis maar wijst vooral op het altijd onbewuste, emotionele, narratieve, theoriegebonden en dus instabiele fundament ervan. Als er geen absoluut crite-
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rium is, ligt het ook niet vast welke doelen we moeten nastreven. Volgens een
van de postmoderne filosofieën, het existentialisme, zijn wij daarom gedoemd tot vrijheid [19] en volgens een andere, het sociaal constructivisme,
zijn we vrij om te kiezen wat we er met elkaar van maken, omdat alles steeds
verandert. Dit impliceert angst en onzekerheid, maar geeft ook onbeperkte
ruimte voor verschillende, gelijkwaardig naast elkaar bestaande methoden
om daarmee om te gaan. Vooral hierdoor schept de postmoderne filosofie
een visionair kader voor integraal denken en handelen.
Religie en spiritualiteit
Hoewel er nog steeds gepolariseerd en soms gevochten wordt tussen de grote
wereldgodsdiensten, en interreligieuze spanning een risicofactor is voor oorlog en gewapende conflicten [20], is er vooral in de Westerse wereld op het gebied van religie duidelijk sprake van integratie. Dit komt onder meer door
secularisatie van de samenleving waardoor geïnstitutionaliseerde vormen van
religie (zoals de Kerk) minder populair zijn. Er is daardoor een behoefte ontstaan aan nieuwe vormen van spiritualiteit en zingeving, waarbij Oosterse en
sjamanistische tradities en filosofieën de laatste decennia een grote invloed
hebben. De manier waarop die nieuwe vorm van spiritualiteit wordt ingevuld, kenmerkt zich door diversiteit en het wegvallen van aanspraken op een
exclusieve bron van waarheid. Dit gaat samen met de vrijheid om zelf te kiezen hoe iemand zijn spirituele behoefte vormgeeft.
Onderzoek naar het belang van spiritualiteit en zingeving toont aan dat het
sterk correleert met gezondheid [21,22]. Ook blijkt steeds weer dat zingeving /
betekenisgeving als zodanig belangrijker is voor het welbevinden van mensen
dan een bepaald geloof. Het gaat in wezen steeds om het behoren tot en bijdragen aan een groter geheel dat het perspectief en belang van het individu
ontstijgt. Hierbij is de affectieve component van zingeving sterker aan gezondheid gerelateerd dan de cognitieve component. Dat wil zeggen, voelen is
belangrijker dan weten. Ervaren waar je het voor doet, is dus veel meer bepalend voor het welbevinden van mensen dan het helder kunnen uitleggen of
logisch verklaren ervan [23,24,25].
Zorgvraag
‘Aanbod schept vraag.’ Dit gezegde impliceert dat mensen bij het maken van
een keuze, rekening houden met en gebruik maken van beschikbare opties.
De inhoud van een zorgvraag wordt daarom ook voor een belangrijk deel bepaald door het beschikbare aanbod. Vooral door de komst van het internet is
in principe alle zorggerelateerde kennis en al het zorgaanbod voor iedereen
inzichtelijk geworden. Dit heeft een effect op de zorgvragen die mensen stellen. Ze willen hun behandeling zelf kiezen [26] en vragen steeds vaker om een
geïntegreerd pakket van reguliere, complementaire en alternatieve behandelmethoden [27,28].
Eisenberg toonde aan dat CAM in de VS op grote schaal worden gebruikt,
dat ze vrijwel altijd in combinatie met reguliere behandelingen worden gebruikt en dat er een toename is in het gebruik [29]. In 1990 gebruikte 34%
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van de Amerikanen CAM, in 1997 was dit percentage al gestegen naar 42.
Hoewel patiënten dus steeds meer integrale zorgvragen stellen, lijken ze er op
te anticiperen dat zorgverleners zich nog beperken tot hun eigen gebied. In
elk geval blijkt dat het gebruik van CAM door 60-75% van de patiënten uit
angst voor afkeuring of ridiculisering wordt verzwegen voor de reguliere arts
[30]
. Dit terwijl patiënten van hun reguliere artsen juist graag informatie zouden krijgen over CAM. Die artsen zouden hier goed aan doen omdat een
open houding naar andere dan reguliere behandelmethoden van groot belang
is [28]: het komt de therapeutische relatie ten goede [31] en vergroot de impact
van medische interventies [21]. Daarnaast is het informeren naar CAM ook
belangrijk vanuit medisch-ethisch oogpunt. CAM zijn namelijk lang niet altijd ongevaarlijk vanwege de mogelijke bijwerkingen en interacties met reguliere medicijnen [32]. Slechts drie procent van de bevolking is zich hiervan bewust [33]. In dit verband is het zorgelijk dat een op de vijf patiënten kruiden
of voedingssupplementen met medicatie combineert [29]. Een gesprek over
CAM kan misverstanden wegnemen en daarmee potentieel gevaarlijke situaties voorkomen.
Deze overwegingen leidden tot eigen onderzoek waaruit bleek dat 42% van
bijna 600 poliklinische psychiatrische patiënten in Noord Nederland CAM
gebruikte [34]. Dit komt overeen met eerdere prevalentie cijfers in de psychiatrie [35]. Ook onderzochten we de prevalentie van gebruik van CAM bij huisartspatiënten. In een enquête bij 900 patiënten bleken zij in 62% van de gevallen CAM te gebruiken [36]. Beide groepen patiënten melden het gebruik
van CAM in minder dan de helft van de gevallen aan hun reguliere behandelaar. Dit is ook in overeenstemming met cijfers van andere onderzoekers
[30,37]
. De helft van de psychiatrische patiënten en 65% van de huisartspatiënten wil meer info over CAM en wil dat het wordt aangeboden door hun reguliere behandelaar. Echter, door ons geënquêteerde psychiaters en huisartsen
onderschatten het gebruik fors en slechts een derde van hen is voorstander
van het zelf aanbieden van CAM. Een kwart (psychiaters) tot een derde
(huisartsen) van hen heeft een uitgesproken negatieve connotatie bij CAM.
Psychotherapie
Ook in de westerse psychotherapie is een einde gekomen aan de strijd tussen
verschillende scholen. Er is sprake van een zogenaamd ‘Dodo bird verdict’:
Everybody has won, and all must have prizes [38]. Want het beste bewijs suggereert dat de specifieke factoren (die uniek zijn voor een bepaalde therapeutische school) weinig toevoegen aan de aspecifieke factoren van psychotherapie
[39]
. Bovendien, klinisch succes is meer toe te schrijven aan verschillen tussen
therapeuten dan tussen therapieën [40], en het succes van therapeuten is voornamelijk gerelateerd aan de kwaliteit van de therapeutische relatie met hun
patiënt [41].
Deze integrerende beweging wordt ook gestimuleerd door een steeds nauwere samenwerking tussen gedragsgerelateerde wetenschappen zoals de neurolo-
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gie, de biologie, de experimentele, de sociale en de klinische psychologie. De
resultaten van deze samenwerking vinden hun synthese in een lagere schatting van het belang van de menselijke ratio. De neocortex blijkt minder dominant en heeft daarom minder invloed op ons gedrag en onze emoties dan
hij ons wil doen geloven [42,43]. We worden vooral aangestuurd door geautomatiseerde neurale netwerken en wie wil veranderen moet het niet zozeer van
een mooie allesomvattende theorie hebben, maar van discipline om oude automatismen te vervangen door nieuwe die passen binnen het eigen (kleine,
maar subjectief betekenisvolle) verhaal [44,45]. Bij de manier waarop dat gebeurt wordt de behandelmethode niet meer dwingend voorgeschreven door
een bepaalde opvatting of school. Geheel in lijn met de principes van evidence based medicine (EBM) komt de methode voort uit de interactie tussen
de (voorkeuren van de) cliënt, de (expertise en ervaring van) therapeut en de
op dat moment beschikbare werkzame interventies. De psychotherapeutische
praktijk krijgt hierdoor een geïntegreerd, eclectisch karakter [46].
Een andere vorm van integratie binnen psychotherapie is die van Oost en
West. Oosterse filosofieën vinden steeds meer ingang in Westerse (psycho)
therapieën; voorbeelden hiervan zijn mindfulness en acceptance and commitment therapy (ACT) [47].
Wetenschappelijk onderzoek
Hoewel er ook in de wereld van de wetenschap nog duidelijke scholen met
eigen methodologische voorkeuren zijn, zien we zeker binnen de gezondheidszorg dat er steeds meer ruimte komt voor het gelijkwaardig naast elkaar
bestaan van verschillende onderzoeksmethoden [48,49]. Dit komt door relativering van de dominantie van de randomized controlled trial (RCT) als zaligmakende wetenschappelijke onderzoeksmethode [50]. Deze relativering is vooral
gebaseerd op het verschil tussen interne validiteit of efficacy (werkt een middel of interventie als zodanig?) en externe validiteit of effectiveness (heeft iemand er iets aan in een bepaalde context?). Bewezen efficacy zegt niet alles
over effectiviteit omdat wat gemiddeld bij een grote groep werkt, niet per se
voor alle individuen in diverse contexten hoeft te gelden. Effectiviteit impliceert weer geen efficacy omdat wat voor een persoon in een bepaalde omgeving werkt, niet altijd gegeneraliseerd kan worden naar een groep. Wanneer
het onderzoek gaat om interventies met maar één werkingsmechanisme (zoals bij medicatie) en wanneer de proefpersoon de experimentele conditie net
zo graag wil als de controle conditie (omdat hij het verschil niet kan weten),
dan is het geïndiceerd om eerst op zoek te gaan naar de interne validiteit van
de interventie. De RCT is dan de aangewezen onderzoeksmethode. Wanneer
echter uitkomstverwachting en voorkeur van proefpersonen een rol spelen en
deze niet hetzelfde zijn voor de experimentele en de controle conditie (zoals
bij vrijwel al het psychologisch en niet placebo gecontroleerde medicamenteuze onderzoek in de gezondheidszorg), is onderzoek naar de externe validiteit meer geïndiceerd als eerste keuze. Observationeel, quasi experimenteel en
mixed method onderzoek is dan de geëigende methode [49,51]. Dit biedt mogelijkheden voor CAM [52].
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Praktische toepassing
Voorgaande paragrafen illustreren de integrale visie zoals die zich manifesteert in diverse onderdelen van onze maatschappij. Hoe ziet de toepassing
van deze visie in de praktijk er concreet uit? We lichten dit toe aan de hand
van de werkwijze van het centrum integrale psychiatrie (CIP) van Lentis in
Groningen, die is vastgelegd in het CAG-protocol
CAG protocol
De Raad van Bestuur van Lentis heeft in 2006 een Stuurgroep Integrale
Psychiatrie (STIP) in het leven geroepen die een wetenschappelijk verantwoorde werkwijze moest formuleren die tegemoet komt aan de wensen van
patiënten, recht doet aan hun keuzevrijheid, zowel reguliere, complementaire
als alternatieve behandelopties biedt die veilig en effectief gebleken zijn en tegelijk beschermt tegen ‘kwakzalverij’ en misleiding. Deze werkwijze moest
gebaseerd worden op bestaande wet- en regelgeving in Nederland (WGBO,
wet BIG), op de gedragsregels van de KNMG (2008), op de multidisciplinaire richtlijnen in de GGZ, op de gedragsregels voor medische professionals
zoals die zijn opgesteld naar aanleiding van uitspraken door de tuchtrechter
inzage de casus Millecam [52] en op basis van wetenschappelijke bewijsvoering. Dit heeft, na uitgebreide discussie en consensusvorming, geresulteerd in
het CAG-protocol. Er wordt hierbij onderscheid gemaakt tussen complementaire en alternatieve geneeswijzen (zie eerder).
Binnen het CIP worden alleen reguliere en complementaire geneeswijzen
toegepast die bewezen effectief zijn. Dat wil zeggen dat positieve resultaten
uit (reviews van) meerdere goed uitgevoerde wetenschappelijke studies gebleken zijn. Voorbeelden zijn: sint-janskruid voor zowel milde, matige als ernstige depressies [53], valeriaan bij inslaapstoornissen [54], relaxatie bij angst [55],
mindfulness-based stressreductie [56], mindfulness-based terugvalpreventie bij
depressie [57], massage bij stress, angst en depressie [58], sporten bij depressie,
angst en slaapstoornissen [59], verandering van leefstijl (gezonder eten, bewegen, ontspannen) voor diverse mentale stoornissen [60], hartcoherentie bij
angst, stressgerelateerde en depressieve klachten [61], enkelvoudige vitamines
als additie bij depressie (zoals foliumzuur [62]) en supplementen (zoals SAMe
bij depressie, [63], melatonine bij slaapstoornissen [64] en inositol bij depressie,
paniek en dwangstoornis [65]). Deze behandelingen worden sinds 2008 toegepast bij poliklinische patiënten.
Alternatieve geneeswijzen (zoals homeopathie, reiki of aurahealing) worden
niet gegeven. Wel kan hiervoor (onder de voorwaarden zoals verderop in dit
artikel beschreven) worden verwezen naar een extern netwerk. Dit netwerk is
nog in oprichting, de eerste ervaringen worden momenteel opgedaan.
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Alle behandelingen in het CIP worden geëvalueerd met wetenschappelijk onderzoek. Hiertoe wordt gebruik gemaakt van Routine Outcome Monitoring
(ROM) bij alle patiënten en daarnaast bij patiënten die innovatieve behandelingen krijgen ook Individual Outcome Monitoring (IOM), middels n=1
design met ‘time series analyse’ [66]. In het kader van de ROM worden de
volgende variabelen gemeten: psychisch lijden, kwaliteit van leven, psychologische veerkracht, de kosten die patiënten maken in verband met hun klachten, klanttevredenheid en de door de patiënt meest gewenste verandering.
Patiënten vullen hiertoe aan het begin van de behandeling, per half jaar, aan
het eind van de behandeling en een half jaar na afsluiten van de behandeling
een vragenlijstboek in. Krijgt een patiënt ook IOM dan komen daar in elk
geval de dagboeken bij waarin de patiënt bijhoudt hoe het gaat met de voor
hem belangrijkste uitkomstmaten en vragenlijsten of meetinstrumenten die
specifiek betrekking hebben op de stoornis en de behandeling.
Bovenstaande heeft geleid tot een beslisboom zoals afgebeeld in figuur 1.
Deze bepaalt de behandelinhoudelijke gang van zaken binnen het CIP.
Uit dit schema blijkt dat een behandeling met CAG pas van start mag gaan
wanneer zorgvuldig getoetst is of reguliere behandelingen volgens de multidisciplinaire richtlijnen van de GGZ zijn toegepast of geadviseerd en wanneer er geen sprake is van gevaar (deel 1).
Wordt er besloten tot behandeling met CAG (deel 2) dan geldt bij een reguliere psychiatrische diagnose dat de behandeling moet worden toegepast op
basis van de oorspronkelijke definitie van Evidence Based Medicine (EBM).
Er kan dus gekozen worden voor een interventie met een lagere vorm van bewijsvoering, wanneer de patiënt daar nadrukkelijk om vraagt, en er vanuit de
professionele expertise geen redenen zijn om te weigeren. Het CIP heeft overigens wel besloten om daar een grens aan te stellen. Alternatieve behandelingen waarvoor nauwelijks of geen bewijsvoering is, worden niet aangeboden
binnen het CIP. Wanneer de patiënt daar expliciet om vraagt, zal worden verwezen naar een extern netwerk. De alternatieve behandeling komt dan niet
in plaats van regulier maar wordt tegelijk met reguliere of bewezen complementaire behandelingen toegepast.
Bij zo’n externe verwijzing en samenwerking gelden verder de volgende voorwaarden:
• De arts/therapeut is aangesloten bij de beroepsvereniging van de therapeutische discipline die hij vertegenwoordigt.
• De beroepsvereniging dient een klacht- en tuchtrechtprocedure formeel te
hebben vastgelegd.
• De arts/therapeut handelt naar de gedragscode en het professioneel statuut
van zijn beroepsvereniging.
• De arts/therapeut conformeert zich aan wettelijke eisen met betrekking tot
dossiervoering.
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• De praktijkruimte dient te voldoen aan de eisen op het gebied van privacy
en hygiëne zoals onder BIG-geregistreerde therapeuten gebruikelijk.
• De arts/therapeut dient een eigen beroepsaansprakelijkheidsverzekering te
hebben.
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• Er is regelmatig (minstens maandelijks) laagdrempelig contact tussen betrokken behandelaars van reguliere behandeling en CAG.
• Wanneer de reguliere behandeling of bewezen complementaire behandeling binnen het CIP is afgerond, blijft het CIP verantwoordelijk voor minstens 1 vervolgcontact ter (eind)evaluatie.
• De arts/therapeut neemt deel aan wetenschappelijke effectevaluatie van
zijn behandeling zoals opgezet en uitgevoerd door Lentis en stemt in met
publicatie van de resultaten van het onderzoek ongeacht de uitkomst.
Discussie
Het voorafgaande maakt duidelijk dat de integrale beweging in de geneeskunde niet op zichzelf staat. Het is een fenomeen dat zich momenteel wereldwijd en in allerlei facetten van het dagelijkse leven manifesteert. Het
volgt op een periode waarin differentiatie centraal stond maar niet leidde tot
absolute onbetwistbare waarheden.
De conclusie lijkt daarom gerechtvaardigd dat integrale geneeskunde goed
in de tijdgeest past. Daarbij bestaat de kans dat bij voortdurende integratie
deze beweging ook weer zal evolueren tot een andere richting. Immers, in dat
geval verliezen de onderdelen uiteindelijk hun identiteit, krijgen daardoor
behoefte aan autonomie en zullen weer gaan aansturen op meer differentiatie. Vanuit de dynamiek van het proces van differentiatie en integratie is
het duidelijk dat beide polen onderling verbonden zijn (net zoals de eeuwige
dynamiek en balans tussen yin en yang uit de Oosterse filosofie). Als de integrale beweging wil blijven bestaan, zal het er daarom voor moeten zorgen dat
het niet doorschiet.
Met andere woorden; een voortdurende integrale beweging kan niet zonder
differentiatie en moet een middenweg bewandelen waarop gezorgd wordt dat
de geïntegreerde onderdelen voldoende gedifferentieerd blijven en hun eigen
identiteit behouden. Integrale geneeskunde betekent dan vooral een goede
en gelijkwaardige samenwerking tussen op zichzelf goed gedifferentieerde
onderdelen. Daarvoor is het nuttig dat iedereen die bij het proces betrokken
is, kritisch meedenkt en commentaar levert zodra de indruk ontstaat dat differentiatie of integratie uit de hand dreigen te lopen. De laatste jaren is op
verschillende manieren zichtbaar geworden – denk aan de wereldwijde financiële crisis en aan fraude in wetenschappelijk onderzoek - hoe men uit balans
en in extremen terecht kan komen wanneer die kritiek of toezicht ontbreekt.
Ten slotte is het interessant om stil te staan bij de vraag waarom er in het kader van het proces van integratie en differentiatie behoefte kan ontstaan om
niet meer kritisch mee te denken maar om te polariseren en tegen de stroom
der dingen in te gaan. Naar ons idee protesteert iemand vooral tegen integratie wanneer hij zichzelf in het proces van differentiatie onvoldoende geprofileerd en herkend voelt. Integratie lijkt immers ten koste van de eigen identiteit te gaan. Wanneer die in het proces van differentiatie nog niet uit de verf
is gekomen, kan integratie de angst mobiliseren dat er niets van je overblijft.
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We zien dit verschijnsel optreden bij Kuipers en Gijsman die als argument
tegen de psychiatrische tak van de integrale beweging inbrengen dat het
de reguliere psychiatrie al jaren veel moeite kost om een gewone medische
onderafdeling te worden [12]. De weerstand tegen integratie lijkt hier gerelateerd aan het missen van een duidelijke identiteit. Het ontwikkelen daarvan
is een goede zaak. Maar vechten tegen iets anders is daar naar ons idee geen
geschikt middel voor. Beter is het om te investeren in het profileren van je eigen boodschap en methodiek. Wanneer je dan op een bepaald moment al of
niet tegen je zin in wordt meegezogen in een integrale beweging, hoef je niet
bang te zijn dat je jezelf daarin verliest. Je kunt er dan op eigen kracht weer
uitstappen of, terwijl je steeds oplet of je jezelf er nog wel in herkent, meedoen in het grote geheel en helpen om daar met elkaar iets van te maken dat
meer en anders is dan de som der delen.
Het CIP doet dit met het CAG-protocol, dat helpt bij de verantwoorde toepassing van verschillende geneeswijzen in de psychiatrie. Deze integrale psychiatrie houdt rekening met het feit dat mensen verschillen, dat er meerdere
wegen zijn die naar therapeutisch en wetenschappelijk Rome leiden en pleit
daarom voor pluriformiteit in de antwoorden op de veelzijdige vragen die de
hedendaagse samenleving de GGZ stelt. Bovendien getuigt een integraal psychiatrische attitude van respect voor de overtuiging van de patiënt en andere
culturen met hun vaak eeuwenoude tradities. Daar moet kritisch naar gekeken worden, want traditie is geen garantie voor werkzaamheid en niet zonder
meer overdraagbaar van de ene naar de andere context. Tegelijk moeten we
beseffen dat onze westerse geneeskunde ook sterk cultureel bepaald en aan
verandering onderhevig is, en dus niet zonder meer aanspraak kan maken op
universele geldigheid. Een integrale benadering die ruimte biedt aan verschillende geneeskundige tradities en (wetenschappelijke) methoden lijkt derhalve
het meest optimaal en passend bij de huidige tijdsgeest.
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