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Stellingenn behorende bij het proefschift 

D EE P S Y C H O H Y G I Ë N I S T EN 

doorr Leonie de Goei 

i.. Het gebruik van het begrip 'geestelijke volksgezondheid' heeft de 
vormingg van een zelfstandig AGGZ-domein bevorderd, de status van oude 
enn nieuwe beroepsgroepen verhoogd en bijgedragen aan het succes van 
individuelee psychohygiënistencarrières. 

2.. De beweging voor geestelijke volksgezondheid heeft psychische 
klachtenn 'gewoon' gemaakt. Wat de ernstige en chronische psychiatrische 
ziektenn betreft, zoals schizofrenie en manische depressie, lijk t eerder het 
omgekeerdee te gelden. De beweging identificeerde zich met het eerste 
enn distantieerde zich van het tweede. 

3.. Psychiatrie en GG z zijn door hun grote cultuurgevoeligheid rijke 
onderzoeksterreinenn voor historici. Voor de sector zelf, die door zijn 
'open'' verbinding met de maatschappij soms beheerst lijk t te worden 
doorr 'de waan van de dag', is kennis van het verleden een vereiste. 
Dee instelling van een leerstoel voor de geschiedenis van de psychiatrie 
enn de GGZ is gewenst en noodzakelijk. 

4.. De inhumane gruwelpraktijken van dwangmasker en shockkuur 
gebruikenn om de zegeningen van onze moderne 'evidence-based' 
GGZ-praktijktee accentueren, is misbruik maken van de geschiedenis. 

5.. Het interessante debat dat Querido en Trimbos in de jaren vijfti g 
voerdenn over een (in de algemene gezondheidszorg) geïntegreerde versus 
eenn autonome geestelijke gezondheidszorg heeft zich in onze tijd jammer 
genoegg verengd tot een nutteloze interne discussie over het 'eigenlijke' 
domeinn van de G G z. 

6.. Het nieuwe instituut dat in 1996 ontstond uit de fusie van NIA D en 
NcGvv heet Trimbos-instituut, maar had beter het Lekkerkerker-instituut 
kunnenn worden genoemd. 

7.. De beroemdste psychiater van Nederland schreef in 1957: 'Het [is] waar, 
datt de ontwikkeling der psychiatrie slechts zeer ten deele op de autonome 
ontwikkelingvann wetenschappelijke theoriën berust, doch voor het grootste 
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deell  wordt bepaald door de heerschende ideeën, vooral levensbeschouwelijke, 
inn een bepaald tijdvak.' H.C. Rümke, 'De ontwikkeling der psychiatrie in het 
tijdvakk 1907-1957',»!: Psychiatrisch Juridisch Gezelschap. Gedenkboek 1907-1957. 
Amsterdamm 1957 .̂ 29. Dat is tegenwoordig niet anders. 

8.. De omslagen die de geschiedeniss van de psychiatrie in de negentiende 
enn twintigste eeuw kenmerken zijn voor een belangrijk deel veroorzaakt 
doorr het streven om als wetenschappelijke medische discipline serieus te 
wordenn genomen. Zie: M.S. Micale, 'The Psychiatrie Body', in: R. Cooter 
enn J. Pickstone (ed.), Medicine in the Twentieth Century, Australia enz. 2001, 
PP-- 323"346-

9.. De taaiheid van de problemen en het verlangen die te verhelpen 
houdenn de psychiatrie en de GGZ gevangen in een proces waarin periodes 
vann frustratie en minderwaardigheidsgevoel afgewisseld worden met 
periodess van dadendrang en grootheidswaan. 

10.. Rsi-klachten van Nederlandse computergebruikers zouden verminderd, 
zelfss voorkomen kunnen worden, wanneer zij deden wat een doorsnee 
Chineess dagelijks doet: Tai Chi. 

11.. Ik zeg mèr foep zi Friedje. Was dit proefschrift in het Brabants dialect 
geschreven,, dan zou de tekst naar schatting 71,7 procent korter zijn geweest. 
Zie:: J. van Laarhoven, Zeik op unne riek. 's-Hertogenbosch 2001. 


