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7 Modeziekten, met speciale nadruk op de
bekkeninstabiliteit

There is no harder scientificfact in the world than the fact that beliefcan
be produced in practically unlimited quantity and intensity, without observation or reasoning, and even in defiance of both, by the simple desire
to believe founded in a strong interest in believing.
G.B. SHAW1

7.1 Inleiding
Van oudsher heeft de geneeskunde epidemieën van niet-microbiologische aard gekend van ziektebeelden, die later leken te verdwijnen
en die derhalve achteraf als modediagnosen moesten worden
beschouwd. Voorbeelden uit het verleden zijn de 'neurasthenie', de
hysterie van Charcot, de 'railway-spine' en de chlorose. Ook heden
ten dage komen dergelijke epidemische syndromen nog voor en ze
zijn, ondanks de verbeterde diagnostische mogelijkheden van de geneeskunde, zeker niet minder frequent geworden. In het laatste kwart
van de twintigste eeuw ontstonden zo onder meer de myalgische encefalomyelitis (ME), de fibromyalgie, het postwhiplashsyndroom en
de meervoudige persoonlijkheidsstoornis. Op verloskundig terrein
bloeide in de jaren tachtig de postnatale depressie (eigenlijk een foute
naam, bedoeld werd: postpartum depressie) en in de jaren negentig
de bekkeninstabiliteit.
In het eerste onderdeel van dit hoofdstuk wordt onderzocht wat er
bekend is over de achtergronden, oorzaken, kenmerken en behandeling van deze 'modeziekten', zoals ze reeds in de achttiende eeuw
werden genoemd. Tevens wordt een overzicht gegeven van de thans
in Nederland heersende modeziekten. In het tweede deel wordt bezien of de betiteling van de 'bekkeninstabiliteit' tot modeziekte in het
licht van recente ontwikkelingen houdbaar is. Het laatste deel bevat
een vergelijking tussen de reguliere etikettering zoals die bij modeziekten geschiedt en de door de reguliere geneeskunde verworpen
diagnostische categorieën die sommige alternatieve genezers hanteren.
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7-2 Modeziekten: naar een nosologie van substraatloze
aandoeningen met een epidemisch karakter. Historisch
perspectief, literatuuroverzicht en een beknopte schets
van de Nederlandse situatie
It should be emphasizedfromthe heginning that from the patient's viewpoint psychosomatic problems qualify as genuine diseases. There is nothing
imaginary or simulated about the patient's perception of'his or her symptoms. Although the symptom may be psychogenic, the pain or the grinding fatigue is very real.
EDWARD SHORTER 2
INLEIDING

Naar aanleiding van een eerdere beschouwing3 waarin de postnatale
depressie (PND) en de bekkeninstabiliteit (B I) als modeziekten werden
bestempeld, is in de literatuur gezocht naar wat er - behalve in het
toen reeds geciteerde boek Hystories van Elaine Showalter4 - over
modeziekten geschreven is. Hieronder volgt een samenvatting van de
resultaten van die speurtocht. Aan het woord komen historici, psychiaters en een sociaal-psycholoog.
Het is onbekend hoe oud de term 'modeziekte' is, maar het staat vast
dat de term al heel lang in zwang is. Zo publiceerde de Britse kwakzalverijbestrijder Adair al in 1790 zijn Essays on Fashionable Disorders.5
Hij beschreef daarin eerst de 'vapours' (ziekte door kwade dampen),
later de 'nervous diseases' en was daarna nog getuige van een epidemie
van 'biliousness' (galligheid).

Augustus Hoppin: A Fashionable Sufferer (1883)
In 1883 kwam de Amerikaanse schrijver en tekenaar Augustus Hoppin, waarschijnlijk geïnspireerd door Beards beschrijving van de neurasthenie in 1869, met zijn raamvertelling A Fashionable Sufferer?
waarin hoofdrollen worden vertolkt door 'the Beautiful Nervous Exhaustionist (N.E.) and modern Invalid' en een pessimist genaamd
'Mr. Cynicus Douce'.
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De verteller beschrijft een nieuwe vorm van invaliditeit, die floreert
dankzij toegewijde medici, die geen bittere pillen voorschrijven maar
slechts Apollinaris en een halve grein kinine per dag. Daarnaast
vormt de ziekenkamer van Madeleine, de 'N.E', een aangename salon, waar vrienden altijd welkom zijn. De ziekte treft vooral schoonheden van goeden huize en van het vrouwelijk geslacht. Niemand
gaat eraan dood. De ziekte lijkt op het eerste gezicht lichamelijk,
maar is bij nader inzien van een bovennatuurlijke aard. Er wordt niet
één bepaald orgaan aangetast, maar de klachten kunnen zich achtereenvolgens op vrijwel alle plaatsen in het lichaam manifesteren. De
dag begint meestal met hoofdpijn, welke afzakt als de mannen naar
hun werk zijn vertrokken en nadat de patiënt tegen het middaguur is
opgestaan. De rijdsters vragen veel aandacht van vrienden en familie
en kunnen zich daarbij als tirannen ontpoppen. Ze moeten zichzelf
ontzien van hun dokter en zijn soms nog maar net in staat om naar
opera of toneel te gaan. Voor kerkbezoek zijn ze net weer te ziek. Als
ze eens een avondje kaart hebben gespeeld of als het laat geworden
is, dan moet het hele huishouden de volgende dag op zijn tenen lopen wegens de ondraaglijke hoofdpijn van de N.E. De ziekte van de
N.E. wordt vaak als benijdenswaardig gezien en het bezoek kan met
haar de meest intelligente en aangename conversatie hebben.

M O D E Z I E K T E N VEROORZAKEN E C H T L I J D E N

Hoewel de patiënten een ziekterol gaan vervullen en ziektegedrag
gaan vertonen, lijkt er ondanks het ontbreken van een objectiveerbare
afwijking geen sprake van simulatie. Dit overigens voor de hand liggende misverstand wordt soms zelfs door relatief ingewijden in de
materie uitgedragen. Zo concludeerde de psychologe Goudsmit ten
onrechte uit mijn artikel over BI en PND dat bewust nagestreefde
ziektewinst voor lijders aan modeziekten doorslaggevend zou zijn.7
Dat is onjuist: over het algemeen 'overkomt' de ziekte de patiënt en
lijkt de oorzaak van buiten te komen. Goudsmit, die is gepromoveerd
op de psychologische aspecten van het chronisch vermoeidheidssyndroom, 8 stelde in haar reactie ook dat het beschouwen van ME als
modeziekte speculatief en ongerechtvaardigd was, gezien het feit dat
deze kwaal altijd begint met een viraal ziektebeeld en een incubatietijd heeft van vijf tot tien dagen. Bovendien zouden patiënten met ME
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op dezelfde manier met hun ziekte omgaan als lijders aan kanker of
multiple sclerose. Een analyse van de totstandkoming van deze epidemieën is echter iets totaal anders dan de schuldvraag stellen. Een
psychoanalyticus die de neurotische symptomen verklaart op grond
van een oedipaal conflict waarbij de man eigenlijk zijn vader had willen doden, zal zijn patiënt daarvoor nimmer aansprakelijk kunnen of
willen stellen. Wel kan hij menen langs die weg inzicht, genezing of
verlichting te kunnen bieden. Zo kan inzicht in de ware aard van een
modeziekte voorkomen dat een epidemie persisteert of dat ingrijpende medische behandelingen worden verricht. Ook zal het aantal nieuwe gevallen erdoor kunnen worden gereduceerd, zoals wij later zullen
zien.
In mijn artikel (verwerkt in hoofdstuk 7.3) stelde ik3 vast dat PND
en Bi veel gemeen hebben met andere modeziekten. Showalter, een
Britse publiciste, bekend van haar geschiedschrijving van de hysterie,
sprak in haar erudiete Hystories over 'hysterische epidemieën'. Zij
gebruikte de term 'hysterie' nadrukkelijk niet in de pejoratieve betekenis, die hij tegenwoordig helaas zo vaak heeft: 'I don't regard hysteria as weakness, badness, feminine deceitfulness, or irresponsibility,
but rather as a cultural symptom of anxiety and stress.' Ook de term
modeziekte heeft een laatdunkende connotatie, die onjuist en ongewenst is. Lijders aan deze ziektebeelden hebben echt pijn of gaan
inderdaad zwaar gebukt onder een verlammende vermoeidheid, zonder dat dit, zo lijkt het, ooit een bewuste keuze van hen is geweest.
De lijders aan deze ziekten willen niet ziek zijn en willen het ook niet
blijven.
Modeziekten vertonen verwantschap met epidemieën van onbegrepen klachten na stressvolle collectieve ervaringen. Voorbeelden hiervan zijn de naweeën van het ongeval met het El-Al-vliegtuig in de
Bijlmer, de ontdekking van bodemverontreiniging of propaganda van
milieuactivisten tegen hoogspanningsleidingen of sterke radiozenders
in de omgeving. Modeziekten zijn ook allerminst een nieuw verschijnsel, de epidemie van grande hysterie in Parijs rond 1880 kan gelden als een archetype. Tijdens het regiem van Charcot als directeur
van het ziekenhuis La Salpêtrière steeg het percentage opnames onder de diagnose 'hysterie' van 1 procent in 1841 naar 17 procent in
1883. Maar al veel eerder deden zich vergelijkbare epidemische verheffingen van ziekten voor, die later weer verdwenen.
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MODEZIEKTEN IN HET VERLEDEN ( 1 8 0 O - I 9 9 0 )

Edward Shorter: From Paralysis to fatigue. A history ofPsychosomatic
Illness in the Modern Era (1992)
Grondlegger van de theorievorming over modeziekten en geschiedschrijver ervan is de Canadese medisch historicus Shorter, die in
1992 zijn From Paralysis to fatigue. A history of Psychosomatic Illness in
the Modern Era schreef, een indrukwekkend en erudiet boek. Hij stelde dat modeziekten - door hem gedefinieerd als 'medical shaping'
van psychosomatische klachten uit de altijd aanwezige 'symptom
pool' - voor 1800 nog niet voorkwamen. Er waren natuurlijk wel
mensen die fysiek uiting gaven aan hun malaise, spanningen enzovoort - meestal in de vorm van aanvallen met stuiptrekkingen - maar
het kwam nog niet tot specifieke ziektebeelden. Er was in die tijd ook
nog maar weinig contact tussen de gewone burger en de medici, terwijl deze medici hun patiënten ook niet echt onderzochten.
Rond 1800 ging dit veranderen. Een van de vroege modeziekten
was de zogeheten 'spinal irritation'. De ziekte werd in 1828 beschreven door de Schotse medicus Brown en bestond uit ziekelijke sensaties, spasmen, tremoren en een onzekere gang (Shorter, p. 27). De
ziekte kwam vooral voor bij jonge vrouwen en de verklaringen voor
de oorzaak berustten op de reflextheorie, waarbij vooral de vrouwelijke organen als veroorzakers van abnormale prikkeling werden gezien.
Deze misvatting leidde tot veel verminkende gynaecologische operaties, zoals Batteys operatie (verwijdering der eierstokken) en ook wel
clitoridectomieën (p. 86).
Shorter liet zien dat de negentiende eeuw vooral 'motor hysteria'
zou voortbrengen, onder te verdelen in de convulsieve aanvallen met
stuiptrekkingen en een categorie waarin verlammingen domineren.
In die laatste categorie waren vier subtypen te onderscheiden: slappe
verlammingen, spastische contracturen, gewrichtspijnen en astasia/
abasia (de onmogelijkheid tot lopen en staan). Vaak hadden de
symptomen een symbolische betekenis of leverden ziektewinst op
(p. 108). Shorter benadrukt dat de patiënten niet simuleerden en wel
degelijk echt leden, maar meent dat hun onderbewuste actief was bij
de selectie van het symptoom en dat dit onderbewustzijn er ook voor
zorgde dat de patiënt niet uitgelachen wordt. Artsen, enerzijds zwaar
medeverantwoordelijk voor de opkomst van syndromen die zij als
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echt ziektebeeld beschreven en erkenden, hielden tegelijkertijd niet
erg van deze patiëntencategorie, want de ziektebeelden waren bijzonder therapieresistent. Kwakzalvers konden soms plotselinge genezingen bewerkstelligen, hetgeen de reputatie van de medici geen goed
deed (p. 125). Niet alleen werden gynaecologische ingrepen verricht,
maar niet zelden werden amputaties uitgevoerd van de 'aangedane'
ledematen, soms zelfs op aandringen van de patiënten zelf. Veelvoorkomend was ook de catalepsie: een toestand waarbij de patiënt in een
soort bewusteloosheid roerloos stilstond en normaliter zeer vermoeiende houdingen urenlang volhield. Deze beelden waren populair en
veel gezien in de periode 1870 tot 1889. Daarna verdwenen de publicaties hierover in de medische vakbladen en de patiënten hielden er
ook mee op. Volgens Shorter opnieuw een bewijs dat zij zich, onbewust, niet graag belachelijk wilden maken (p. 145).
Aan het eind van de negentiende eeuw raakte de motoire hysterie
geleidelijk in diskrediet en trad er een verschuiving op naar somatisatie met vooral 'sensorische' klachten. Toestanden met een veranderd
bewustzijn en het geloof dat men gedeelten van zijn persoonlijkheid
kan afsplitsen raakten in zwang. Somnambulisme, een toestand van
helderziendheid tijdens een soort schemertoestand van verlaagd bewustzijn, werd populair. Spontaan somnambulisme was er altijd al
geweest, maar werd nu krachtig bevorderd door de opkomst van het
mesmerisme en de hypnotisch geïnduceerde vormen van somnambulisme. De meervoudige persoonlijkheid bestond dus reeds in de negentiende eeuw. De eerste casusbeschrijving dateert overigens van
1789, maar lijkt meer te berusten op een klimaat van suggestie dan
op een serieus medisch probleem (p. 159).
Over de bloeiperiode van Charcots hysterie, die een soort uitzondering vormt op het bovenvermelde verdwijnen van de motoire hysterie, staat hierboven al iets vermeld. Voordat Charcot de leiding
kreeg over La Salpêtrière genoot hij al een grote internationale reputatie als neuroloog. Hij vernieuwde dit vakgebied met zijn 'anatomisch-klinische' benadering (het zoeken van correlaties tussen klinische symptomen en postmortale bevindingen) en beschreef als eerste
de multiple sclerose en de amyotrofische lateraal sclerose ALS. Zijn
naam is nog verbonden aan diverse neurologische ziektebeelden en
aan de knieafwijkingen die bij syfilis kunnen ontstaan. Met William
Osier was hij de beroemdste medicus van de tweede helft van de negentiende eeuw. Volgens Charcot was hysterie (met als kernsympto178

men: halfzijdige ongevoeligheid van het lichaam, kokerI ' l I o T O d l A l ' l l IO l" K
zien, hoofdpijnen en kleurenblindheid afgewisseld door de
SALPÉTHIÉHE
grote aanvallen) een erfelijke,
functionele
neurologische
M CHARCOT
aandoening, die onderscheiden moest worden van de
epilepsie. De aanvallen van
de grande hysterie verliepen
volgens Charcot altijd volgens een viertal nauw omschreven fasen: (i) de epileptoïde fase met de tonische en
daarna clonische fase; (2) de
fase met verdraaiingen van
het lichaam en grands mouvements, bijvoorbeeld de beroemde arc-en-ciel of geklemd
De uitvoerig publiek gemaakte
iconografie van Charcots hysterie aan het bed, ook wel 'clownisme' genoemd; (3) de fase
werd voor dat tijdsgewricht het
heersende model hoe je te gedragen van de gepassioneerde houdingen, bijvoorbeeld kruisiin geval van krankzinnigheid.
ging, beschuldiging, gebed of
erotisch verleidelijk; (4) de 'terminale' fase, waarin van alles kon gebeuren tot het optreden van wanen en hallucinaties toe. Hysterie
werd door Charcot beschouwd als een organische afwijking, gelokaliseerd in de hersenschors, met mogelijk reflectoire bijdragen vanuit
de ovaria. Charcot besteedde tijdens de behandeling en tijdens obducties altijd speciale aandacht aan de ovaria en ontdekte zo de 'ovariële gevoeligheid', die hem ook bracht tot de ontwikkeling van een
korsetachtig apparaat, de ovariumcompressor, als therapeutisch instrument. Critici van Charcot vermoedden toen al iatrogene factoren
die bijdroegen aan de epidemie. Charcot verdedigde zich fel tegen
die beschuldigingen: 'Il semble que 1'hystéro-épilepsie n'existe qu'en
France et je pourrais même dire et on 1'a dit quelquefois, qu'a la
Salpêtrière, comme si je 1'avais forgée par la puissance de ma volonté. Ce serait chose vraiment merveilleuse que je puisse ainsi créer
des maladies au gré de mon caprice et de ma fantaisie. Mais la verité,
RAfHH

ï-.'XJItKüVnXï
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Charcots favoriete patiënte Augustine, hier afgebeeld op plaat xxi in
de Iconographie Photographique de la Salpêtrière n, 1878, in
'attitude passionelle (erotism)' tijdens de derde fase van een hysterische
aanval. Fotograaf: Régnard.
je ne suis absolument la que Ie photographe; j'inscris ce que je
vois...'9
De uitvoerige, publiek gemaakte 'iconografie' van de hysterie
- Charcot liet zijn patiënten fotograferen op nooit eerder vertoonde
180

schaal, daarbij geholpen door 1'Ecole des Beaux-Arts - werd voor dat
tijdsgewricht het heersende model van hoe je te gedragen in geval
van krankzinnigheid.10 De ziekte verspreidde zich snel door Frankrijk
en Duitsland, maar heeft een land als Engeland nimmer bereikt.
Charcot overleed in 1893 e n z 'J n opvolgers Raymond en Déjerine
traden krachtig op tegen patiënten die nog aanvallen van grande
hysterie vertoonden, waarop het ziektebeeld en daarmee Charcots
onaantastbare status snel aan betekenis verloren. Ook zijn oud-leerling Gilles de laTourette schreef in 1898 dat Charcot, die briljante
neuropatholoog, bij de secties op overleden hysterische patiënten
nooit een organische afwijking had kunnen vinden." Didi-Huberman
sprak van een 'malum sine materia' en wees op de paradox tussen de
extreme zichtbaarheid van de symptomatologie en de onzichtbaarheid en onbehandelbaarheid van de oorzaak.
De periode vanaf 1869, het
jaar dat de New Yorkse medicus Beard in een Amerikaans
medisch tijdschrift zijn eerste
dertig gevallen van 'neurasthenia' of ook wel 'nervous
exhaustion' publiceerde, zou
tot ongeveer 1920 worden
gedomineerd door deze nieuwe manifestatie van gesomatiseerd ongenoegen. De
klachten werden toegeschreven aan nerveuze uitputting
of ook wel gebrek aan zenuwkracht. Moeheid was de
hoofdklacht. Volgens Beard
verloor het centrale zenuwRégnard, de eerste medisch fotograaf stelsel bij deze patiënten fosvan de Salpêtrière, publiceerde in 1887 for en onderging het andere
subtiele chemische verandezijn Les maladies épidemiques de
ringen (p. 221). Het ziektePesprit, waarin deze gravure
'L'anestbe'sie hystérique^ naar een beeld kende de volgende vier
varianten, alle varend onder
foto uit de Iconographie Pbotode vlag van de neurasthenie:
graphique de la Salpêtrière.
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(i) algehele nervositeit tot en met soms psychotisch gedrag, eventueel met somatoforme symptomen; (2) het mannelijk equivalent van
de vrouwelijke hysterie (die geen hysterie konden hebben omdat zij
geen baarmoeder bezaten); (3) de lichte depressies met klachten over
uitputting, slapeloosheid en dysphoric; (4) chronische vermoeidheid.
In deze laatste categorie vielen de meeste patiënten en de termen
neurasthenie en vermoeidheid waren in feite bijna synoniemen. De
term neurasthenie verwierf zich ook onder het lekenpubliek een grote mate van bekendheid. Het ziektebeeld begon rond 1920 echter te
verdwijnen omdat steeds meer het inzicht terrein won, dat de klachten van de neurasthenici niet organisch maar psychogeen van aard
waren en dus het gevolg van geestelijke spanningen.

Halfzijdigheid der symptomen was kenmerkend
voor Charcots hysterie.
Hier een afbeelding van
zones met hysterische
gevoelloosheid uit de
Nouvelle Iconographie..
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Shorter introduceert vervolgens een interessante theorie over de gevolgen van
het onder medici snel aan invloed winnend idee, dat psychologische factoren
veel somatoforme symptomen konden
verklaren. De term psychosomatiek dateert van 1818 (Heinroth 12 ) en de term
somatiseren van 1905. De Duitse psychiater Binswanger lanceerde in 1904
het begrip psychogene pijn.13 In afwijking van de organische verklaringen die
zo krachtig hadden bijgedragen aan de
modeziekten van de negentiende eeuw
en die door patiënten gretig werden
overgenomen, zou er bij de verschuiving
naar het 'psychologisch paradigma' een
tegenovergesteld fenomeen optreden: de
patiënten namen dit nieuwe inzicht niet
over. Zij keerden zich af van de psychiatrie om andere vormen van medische hulp te zoeken, waarin de organische oorzaak van de symptomen wel
werd geaccepteerd. Het niet doordringen van het psychologisch paradigma tot
het publiek zette volgens Shorter de
deur open voor de mediagestuurde so-

matische syndromen van het eind van de twintigste eeuw.
Belangrijke opinieleiders van het psychologisch paradigma waren
de psychoanalytici en Alexander, de grondlegger van de psychosomatiek. Het psychologisch paradigma zou volgens Shorter domineren
van plusminus 1920 tot 1970, terwijl de later onhoudbaar gebleken
psychosomatiek in engere zin (organische afwijkingen ten gevolge
van psychische problemen) van Alexander al vanaf i960 snel aan invloed inboette.
De patiënten lieten zich, zoals gezegd, aan het psychologisch paradigma weinig gelegen liggen en ontwikkelden symptomen die minder
eenvoudig als van niet-organische oorsprong konden worden gediagnosticeerd dan de stuipaanvallen en verlammingen, die door de vooruitgang in de neurologie steeds sneller konden worden 'ontmaskerd'.
Psychogene pijn en chronische vermoeidheid gingen het beeld van
de somatisatie beheersen. Zowel in Engeland als in de vs werden
artsen massaal geraadpleegd voor deze - als het ware tot ongrijpbaar
diep in het centraal zenuwstelsel teruggedrongen - symptomatologie.
De artsen vonden dit vrij hinderlijk en Shorter beschrijft observaties
die ook de hedendaagse clinicus nog zeer goed herkent. Zo citeert
Shorter de Londense medicus ('consultant') Parkes Weber die het in
1929 heeft over het gevaar van een bepaald soort vrienden en/of familieleden van patiënten bij wie hij geen organische afwijkingen kan
vinden. Hij noemt ze de 'Gawdsakers', die immers vaak zeggen: 'For
gawd's sake, doctor, cannot something be done to relieve the patient?'
Parkes Weber ziet alleen heil in psychotherapie of de heilzame werking van de tijd. Reeds rond 1900 is het clinici opgevallen dat er vaak
een grote tegenstelling is tussen de bloedstollend ernstige klachten
over pijnen, die vaak op meerdere plaatsen in het lichaam worden
aangegeven en die veelal als 'ondraaglijk' worden beschreven, en het
gezicht van de klaagster dat geen enkele emotie verraadt, de zogeheten 'belle indifference''.
In het laatste hoofdstuk van zijn boek bespreekt Shorter de somatisaties van rond 1990, die qua symptoomkeuze weinig afwijken van die
in de jaren twintig: pijn en vermoeidheid domineren het landschap.
Twee verschillen ziet hij wel: de hedendaagse patiënten zijn er nog
meer dan vroeger van overtuigd dat zij aan een organische afwijking
lijden en er is een veel sterkere gerichtheid op subjectieve lichamelijke klachten. Ook het niet meer accepteren van de geruststellende
woorden van de medicus is kenmerkend voor deze tijd. Shorter be183

schrijft de opkomst van twee elkaar overlappende ziektebeelden, het
chronisch vermoeidheidssyndroom ME en de fibromyalgie. Lijders
aan deze klachten zijn ervan overtuigd dat zij een organische afwijking hebben en slagen er steeds in om medici te vinden die sympathiseren met die gedachte. Ook spelen de media bij de verspreiding van
de ziektebeelden een grotere rol dan ooit, samen met het afgenomen
gezag van medici: 'The dominant medical paradigms of our own time
fall unheeded in the babble of media interviews of physician-enthousiasts and wrenching accounts of patients suffering.' (p. 314). Ten
slotte wijst Shorter op de grote afkeer van een psychologische benadering, die kenmerkend is voor bijvoorbeeld M E-patiënten. Ook zou
volgens Shorter het postmoderne leven met veel eenzaamheid een
voedingsbodem zijn voor het cultiveren en overwaarderen van vage
en eigenlijk onbelangrijke lichamelijke klachten.

HEDENDAAGSE MODEZIEKTEN

In vrijwel alle hedendaagse modeziekten is - en hieronder zal ik opnieuw veel aan Showalter ontlenen - een karakteristiek en tamelijk
stereotiep patroon te herkennen. Er is óf geen somatische afwijking
vast te stellen óf het is slechts een minieme, die niet in relatie staat
tot de ernst en hevigheid van de klachten. De meeste lijders hebben
een teleurstellende gang door de reguliere medische wereld achter de
rug, die niet zelden eindigde in de alternatieve geneeskunde. Wrok
tegen reguliere medici kan gemakkelijk worden geluxeerd en komt
dan ook veel voor. Na jaren met 'niet-herkende c.q. niet-gediagnosticeerde klachten' te hebben geleefd zijn de patiënten dolblij als een
wetenschapper een nieuwe ziekte - hun ziekte - beschrijft en een
naam geeft aan een tot dan toe diffuse groep van vage klachten. Deze
wetenschappers verschaffen de patiënten een langverwachte legimitatie van hun klachten.
Vrijwel gelijktijdig wordt dan een patiëntenvereniging opgericht
die 'nascholing' gaat bieden aan artsen en (potentiële) patiënten en
die waarschuwingen gaat verspreiden tegen het verwaarlozen van de
klachten, hetgeen zeer ernstige consequenties voor de toekomst zou
kunnen hebben. Er beginnen interviews met de lijders te verschijnen,
er worden boeken gepubliceerd over de ziekte, terwijl ook radio- en
tv-programma's het leed van de lijders op indringende en vaak emo184

tionele wijze in beeld brengen. Veel patiënten herkennen zich vervolgens in het beeld en ontdekken hun eigen diagnose. De resulterende
vreugde is overigens van korte duur, omdat de simplistische medische
verklaring zoals geboden door de wetenschappelijke pionier/experts
leidt tot verdere somatisering en mentale fixatie op het probleem.
Hierdoor raken meer effectieve strategieën om het probleem aan te
pakken buiten beeld. In haar boek geeft ook Showalter een terugblik
op de hysterie tijdens Charcots periode, waarna zij de hedendaagse
'hysterische epidemieën' uitgebreid beschrijft: het chronisch vermoeidheidssyndroom, het Golfsyndroom, de hervonden herinneringen, de multipele persoonlijkheidsstoornis, het satanisch ritueel
misbruik en het 'alien abduction'-geloof. Het boek is vlot en journalistiek geschreven en is, ondanks zijn weinig academisch karakter,
met zijn rijkdom aan treffende anekdotiek en details over de diverse
epidemieën en zijn demonstratie van steeds weer identieke mechanismen, een overtuigend document van de geschiedenis van de modeziekten.

T W E E P S Y C H I A T E R S OVER M O D E Z I E K T E N

A.J. Barsky en J.F. Bonis: Functional somatic syndromes (1999)
Critici van Showalter verwijten haar vaak dat zij 'slechts een professor Engels' is en geen medische ervaring heeft. Toch wordt zij juist
door veel medici instemmend geciteerd. Onder deze medici, die zowel Showalter als Shorter zeer waarderen, zijn de Amerikaanse
psychiaters Barsky en Bonis. Deze gaven in 1999 een bijzonder fraai
literatuuroverzicht over - wat zij noemden - ''Functional Somatic Syndromes' (FS s): syndromen 'meer gekenmerkt door symptomen, invaliditeit en leed dan door consistent aantoonbare weefselafwijkingen'. ' 4
Zij doorzochten daarvoor de Engelstalige in Medline opgenomen
publicaties van 1966 tot 1999. Als voorbeelden van FSS noemen de
auteurs: multiple chemical sensitivity, sickbuildingsyndroom, RSI,
chronische whiplash, chronische Lyme-ziekte, klachten toe te schrijven aan siliconen-borstimplantaten, candida-overgevoeligheid, het
Golfsyndroom, voedselallergieën, mitralisklep prolaps en hypoglycaemie. Sommige syndromen zijn op hun retour, zoals de chronische
koolmonoxidevergiftiging, de amalgaamziekte, chronische ziekte van
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Pfeiffer, klachten toegeschreven aan kopieerpapier, videospelletjes en
zwakke elektromagnetische velden. Verder noemen de auteurs nog
drie andere ziektebeelden, waarbij weliswaar meer onzekerheid bestaat over de objectiveerbare afwijkingen, maar die er gezien de overeenkomsten in fenomenologie en psychosociale factoren, ook bij horen: het chronisch vermoeidheidssyndroom (in ons land bekend als
ME), de fibromyalgie en het irritable bowel syndrome (in lekentaai: spastisch colon).
In een historische terugblik wijzen Barsky en Boras op voorlopers
van de hedendaagse syndromen. Zo zijn het Golfsyndroom, de RSI en
de whiplash de opvolgers van het soldatenhart, de telegrafistenpols
of schrijverskramp en de railway spine. Anders dan vroeger houden de
lijders nu vast aan hun diagnose, ook als de artsen geen afwijkingen
kunnen vaststellen. Dit fenomeen wordt ook nog eens krachtig versterkt door de media, die dramatische casusbeschrijvingen afwisselen
met verhalen over schuldigheid en onzorgvuldigheid van autoriteiten,
die dat natuurlijk trachten te verhullen. De auteurs sommen de
symptomen op die vrijwel alle FSS'S gemeen hebben en wijzen erop
dat die ook in een gezonde populatie regelmatig voorkomen. Deze
klachten zijn: vermoeidheid, zwakte, slaapproblemen, hoofdpijn,
spier- en gewrichtspijnen, problemen met aandacht, concentratie en
geheugen, misselijkheid en andere maagdarmbezwaren, angst, depressie, prikkelbaarheid, hartkloppingen en 'hartrazen', kortademigheid, duizeligheid of licht in het hoofd zijn, zere keel en droge mond.
De auteurs troffen in de literatuur zeer veel beschrijvingen aan van
elkaar overlappende FSS'S, evenals het fenomeen dat een en dezelfde
persoon soms verschillende van deze syndromen doormaakt, sterk
afhankelijk van de omgeving en het type specialist dat men raadpleegt. Psychiatrische beelden als depressie, angsten en somatoforme
klachten komen bij lijders aan FSS'S significant vaker voor, waarbij de
auteurs natuurlijk de vraag stellen of die problemen oorzaak of gevolg zijn van de FSS. Uit onderzoek is gebleken dat psychiatrische
problemen bij lijders aan FSS vaker voorkomen dan bij echt medisch
zieken. Zo komen psychiatrische problemen vaker voor bij fibromyalgiepatiënten dan bij lijders aan reumatoïde artritis. Van deze bevinding zijn nog meer voorbeelden te geven.
Nadat de auteurs hebben gewezen op de grote mate van therapieresistentie, komen ze met een model dat moet verklaren hoe in feite
alledaagse klachten en kwaaltjes, die van nature self-limiting en tijde186

lijk zijn, bij sommigen kunnen leiden tot een heus syndroom. Dit
proces van 'amplification' van onschuldige klachten wordt volgens de
auteurs beheerst door verscheidene psychosociale factoren.
Ten eerste beïnvloedt het idee ziek te zijn in sterke mate iemands
lichamelijke perceptie. Dit verband is ook bekend uit onderzoek
waarbij bleek dat mensen die weten dat zij een te hoge bloeddruk
hebben driemaal zo vaak hun werk verzuimen ais zij die dat niet weten. Mensen gaan zich ook meer symptomen herinneren nadat hen
meegedeeld is dat zij iets mankeren, de zogeheten recall bias.
Ten tweede spelen toekomstverwachtingen en suggestie een grote
rol. Bekend is dat bijsluiterteksten het optreden van bijwerkingen
aanzienlijk beïnvloeden. Het idee dat patiënten hebben over het
eventueel toekomstige effect van hun klachten heeft grote invloed op
het aanhouden van die klachten. Mensen met ME die het ergste vrezen voor de toekomst zijn vermoeider en meer invalide dan zij die
optimistischer zijn. Ditzelfde fenomeen is ook vastgesteld bij echte
ziekten: de wijze waarop de patiënt de ernst van bijvoorbeeld een
hartinfarct percipieert heeft een betere voorspellende waarde voor de
kans op werkhervatting dan de grootte of ernst van het infarct.'5
Ten derde wijzen Barsky en Borus op de betekenis die de ziekterol
met zich meebrengt. Iemand met een FSS die bestempeld wordt als
lijdend aan een ziekte, gaat zich als patiënt gedragen. Hij stopt met
werken, neemt zich in acht, reduceert zijn sociale contacten, gaat
lezen over zijn ziekte, zoekt contact met lotgenoten en streeft naar
financiële genoegdoening of een uitkering. Het is een bekend gegeven dat iemand die steeds moet bewijzen dat hij ziek is, niet beter
wordt. Ook is overtuigend aangetoond dat het ontvangen van een
uitkering de prognose van de klachten verslechtert en het herstel
vertraagt.
In de vierde en laatste plaats wijzen de auteurs op de grote rol die
'stress en distress' spelen bij het toeschrijven van aspecifieke lichamelijke symptomen aan ziekte, bij het verlagen van de drempel om medische hulp te zoeken en bij het chronisch maken van symptomen.
De stress kan bestaan uit de kleine problemen van het leven van alledag, maar ook uit grote gebeurtenissen en veranderingen in iemands
leven, die aanpassing vragen. Stress verhoogt niet alleen de kans op
angst en depressie, maar maakt ook symptomen van echt organische
ziekten als reuma of zelfs griep moeilijker te dragen. Het is bekend
dat de aanwezigheid van een hoog stressniveau de kans vergroot op
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Rsi bij beeldschermwerkers, op een whiplash na een kop-staartbotsing en op het sickbuildingsyndroom bij iemand met een verstopte
neus.
Aan het eind van hun review komen de auteurs met een zesstappenplan waarmee lijders aan FSS'S geholpen zouden kunnen worden.
Kort samengevat komen de zes stappen hierop neer: i) lichamelijke
ziekte uitsluiten; 2) psychiatrische stoornissen opsporen; 3) een 'samenwerkingsverband' met de patiënt opbouwen; 4) functieherstel tot
hoofddoel bestempelen; 5) slechts in geringe mate geruststellen; 6)
cognitieve gedragstherapie voor die patiënten bij wie de bovengenoemde stappen niet het gewenste resultaat opleverden.
Ook opvoeding van het publiek wordt door Barsky en Borus van
eminent belang gevonden. Voor de vindplaatsen van bovengenoemde
selectie uit het artikel verwijs ik naar de oorspronkelijke publicatie,
die een ware goudmijn vormt van 204 referenties.

D E Z I E K T E R O L ALS S O C I A A L - P S Y C H O L O G I S C H

FENOMEEN

B. Wenegrat: Theater of disorder. Patients, Doctors and the Construction of Illness (2001)
In zijn in 2001 verschenen boekTheater of disorde?: Patients, Doctors
and the Construction of Illness'6 gaat de Britse sociaal-psycholoog Wenegrat uitvoerig in op de historie en antropologie van de ziekterol
('Illness Role') en beschrijft hij hoe aandoeningen die gesimuleerd
lijken, kunnen worden herkend en verklaard. In de tweede helft van
zijn boek bespreekt hij enkele modeziekten, zoals de chronische vermoeidheid, de meervoudigepersoonlijkheidsstoornis en het syndroom
van de hervonden herinneringen.
Wenegrat geeft drie kenmerken van aandoeningen die vaak duiden
op een centrale rol van de ziekterol: (1) er kunnen geen objectieve
fysiologische of anatomische afwijkingen worden gevonden; (2) de
verspreiding van de ziekte is beperkt tot een gelimiteerde groep in de
samenleving of gebonden aan een kleine groep hulpverleners; (3) er
is sprake van nieuwe ziekten. Bij dit laatste moet gedacht worden aan
bijvoorbeeld de grande hysterie, zoals destijds geregisseerd door
Charcot, aan wie Wenegrat uiteraard ook veel aandacht besteedt. Hij
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tekent hierbij wel aan dat er, met aids als prototype, wel degelijk
nieuwe ziekten kunnen ontstaan. Hij beklemtoont ook de mogelijkheid dat de klachten van bijvoorbeeld het chronisch vermoeidheidssyndroom en het Golfsyndroom bij sommigen op reële afwijkingen
berusten, terwijl er bij anderen alleen sprake is van een ziekterol. Al
vroeg in het boek wijst hij ook met de beschuldigende vinger naar
medici, die zich - de meesten ongetwijfeld 'te goeder trouw' - hebben gespecialiseerd in bepaalde ziektebeelden en erin zijn gaan geloven. Zij houden daarbij zichzelf voor de gek, aldus Wenegrat, maar
danken soms hun carrière aan het regisseren van die role enactments.
Wenegrat geeft voorbeelden van de ziekterol, zoals die soms in
primitieve culturen wordt gezien om aan te tonen dat in die rol soms
gedrag kan worden geuit waarop normaliter een taboe rust en die de
patiënt ook nogal eens uit een moeilijk parket kan redden. In het
middeleeuwse Europa zouden de reeds door Galenus beschreven
lovesickness en de epidemische dansmanies als voorbeelden van ziekterollen kunnen fungeren. De lovesickness, ontstaan uit een ongelukkige liefde, kwam vooral voor onder mannen van de hogere klasse en
had als symptomen slapeloosheid, onrust of juist lusteloosheid, en
dwangmatig denken aan de geliefde. De patiënt zucht vaak diep, kijkt
somber en is in gedachten. Hij moet heftig en onbeheerst huilen bij
het horen van liefdesliederen en krijgt holle ogen. De sint-vitusdans
is een voorbeeld van de dansmanieën die na de epidemieën van de
Zwarte Dood in de veertiende en vijftiende eeuw Noord-Europa teisterden. De dansmanie werd toegeschreven aan bezetenheid door de
duivel. In Italië noemde men het tarantisme, omdat men meende dat
het onophoudelijk en dwangmatig dansen het gevolg was van de beet
van de (zoals wij inmiddels weten niet-giftige) tarantulaspin. (Anderen interpreteren de terminologie overigens anders: van de beet van
de tarantula zou men melancholisch en apathisch worden, waarvan
genezing slechts mogelijk is door het dansen van de tarantella. Later
werd de term sint-vitusdans toegepast op de echte ziekte chorea minor, een vorm van acute reuma.' 7 )
Wenegrat ziet een centrale rol weggelegd voor de suggestibiliteit
als eigenschap die gemakkelijk leidt tot ziektegedrag. Hij maakt aannemelijk dat ook het onder hypnose zijn een gespeelde rol is met
stilzwijgende overeenkomsten tussen hypnotiseur en gehypnotiseerde. Ook hier zijn de grenzen tussen passief ondergane beïnvloeding
en vrijwillig toegelaten rollenspel onscherp. Op de grote wapenfeiten
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van de hypnose, die Wenegrat bespreekt (verloren herinneringen
ophalen, pijnstillend effect, simultane mentale activiteiten en hallucinaties, ongewone fysieke prestaties en helende gaven en posthypnotische responsen) is veel af te dingen en Wenegrat doet dat overtuigend. Hij citeert vervolgens literatuur waaruit blijkt dat lijders aan
modeziekten als multiple chemical sensitivity, ME, meervoudigepersoonlijkheidsstoornis en dergelijke hoog scoren op vragenlijsten die
suggestibiliteit en dus ook hypnotiseerbaarheid onderzoeken. Ook
wijst hij erop dat ziektewinst een conditio sine qua non is voor het
ziektegedrag, dat altijd antisociaal is maar tegelijkertijd een evolutionair diepgewortelde respons van de omgeving oplevert in de vorm
van aandacht, steun en privileges. Soms kunnen op deze wijze bepaalde onprettige verplichtingen worden ontlopen of kan op schuldeloze
wijze agressie worden geuit. Voorzover er sprake is van conversiesymptomen wijst Wenegrat het idee van Freud, dat daarbij altijd
sprake is van een symbolische betekenis van het gekozen symptoom,
af: de symptomatologie evolueert vaak en het zoeken naar een symbolische achtergrond leidt volgens Wenegrat tot een neiging tot hinein interpretieren bij clinici.
Wenegrat heeft heimwee naar de diagnose hysterie, die in de DSMIII is weggeschreven uit de psychiatrische nosologische classificatie.
In de DSM-III (maar niet in de eerdere edities van de DSM) is de hysterische persoonlijkheid te vinden onder de 'histrionische persoonlijkheid' gekenmerkt door excessief aandacht vragen, dieatraal gedrag
en suggestibiliteit. Wenegrat citeert een groot aantal studies waaruit
blijkt dat de lijders aan ziekterollen hoger dan gemiddeld scoren op
vragenlijsten die psychiatrische kenmerken (vooral histrionisch, antisociaal en borderlinepersoonlijkheid, cluster B in de DSM-III betreffend). Anders dan de eerdergenoemde auteurs plaatst hij vraagtekens
bij de onvrijwilligheid van de ziektebeelden. Echte simulanten - bijvoorbeeld een zogenaamd verlamde patiënt die op een onbewaakt
ogenblik gewoon blijkt te kunnen lopen - zijn zeldzaam, maar om het
echte onderscheid te kunnen maken moet de dokter gedachten kunnen lezen, aldus Wenegrat, en dat kan hij niet. Er is eerder sprake
van verdenking van simulatie als er financieel gewin in het spel is,
maar Wenegrat wijst erop dat ook ziektewinst in de interpersoonlijke
sfeer aanzienlijk kan zijn. Bepaald ziektegedrag kan in het begin grotendeels bewust gekozen zijn om daarna te veranderen in een echte
overtuiging aan een ziekte te lijden. Dat een bepaalde ziekterol niet
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consistent gespeeld wordt, hoeft volgens Wenegrat overigens niet op
malversatie te wijzen: de ziekterol is voor de patiënt soms nog onduidelijk of onbekend en hij of zij moet er nog meer over leren.
In het slothoofdstuk doet de auteur vier aanbevelingen. Allereerst
bepleit hij meer aandacht voor de ziekterol in het onderwijs aan artsen en psychologen, waarbij de historie van de grande hysterie het
meest instructief is. Ten tweede bepleit hij een preventieve benadering in de gezondheidszorg: als er een nieuwe modeziekte op uitbreken staat, bijvoorbeeld na een tv-uitzending op prime time, dan
zouden artsen, net als bij epidemieën van infecties, tijdig ingelicht
moeten worden, terwijl de media op hun verantwoordelijkheid moet
worden gewezen. Zijn derde aanbeveling is dat er ook nog altijd onderzoek naar eventuele echte onderliggende ziekten moet worden
gedaan en dat er nog objectievere criteria voor het stellen van de
diagnose 'ziekterol' moeten worden ontwikkeld. De laatste wens van
de auteur is dat mensen in de alledaagse, weinig spectaculaire praktijk van de geneeskunde goed geholpen moeten worden met hun
levensproblemen, omdat de ziekterol heel vaak gekozen wordt door
mensen die er niet in slagen hun behoeften op andere wijze te bevredigen.

DE SITUATIE IN NEDERLAND: DE DESKUNDIGEN

De belangrijkste Nederlandse publicisten op het gebied van modeziekten zijn de psychiater Koerselman, die veel publiceerde over de
postnatale depressie en later over modeziekten in het algemeen, de
groep rond de Nijmeegse internist Van der Meer, die zich toelegde
op de ME, en de verzekeringsarts Reinders, die fraaie reviews over het
chronisch whiplashsyndroom publiceerde.
Koerselman waarschuwde reeds in 1981 voor de gevaren van de
door hem 'modediagnose' genoemde postnatale depressie en ging
erover in debat met aanhangers van deze diagnose.l8' u> Ook kritiseerde Koerselman de whiplashepidemie en het Gezondheidsraadrapport
over RSI. 2 °' 2I Koerselman, die als psychiater-expert veel keuringen
deed van ME- en whiplashpatiënten, beschreef in 2002 tijdens een
Nijmeegse PAOG-cursus een door hem nog niet gepubliceerde observatie, die hij 'het retrospectief oppoetsen van de biografie' noemde.
Veel patiënten die een modeziekte ontwikkelen, stellen dat zij voor-
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dien een volstrekt normaal en ongecompliceerd leven leidden, waaruit zij door hun ziekte plotseling en tot hun grote verdriet zijn weggerukt. Koerselman ontdekte dat dit vaak niet klopte en dat veel zieken al eerder psychiatrische problemen of somatoforme klachten
hadden. Dit maakte hen kennelijk extra gevoelig voor het krijgen van
de modeziekte. Koerselman werd wegens zijn inzichten door whiplashpatiënten zelfs voor het medisch tuchtcollege gedaagd, overigens
zonder veroordeeld te worden.
Vanuit Nijmegen werd veel gepubliceerd over ME (myalgische encephalomyelitis). Swanink toonde overtuigend aan dat het bestaan
van een microbiële verwekker van ME uiterst onwaarschijnlijk is.22
Vercoulen promoveerde op de psychologische aspecten van ME !J en
psycholoog Bleijenberg, eerder gepromoveerd op functionele buikklachten, toonde met Prins c.s. aan dat cognitieve gedragstherapie bij
ME succesvol kan zijn.24 In 1991 verscheen een caput selectum gewijd
aan ME in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, met een prominente bijdrage van auteurs uit Nijmegen. 25 ' 2Ó ' 2? ' z8 ' 29 De groep van
Van der Meer genoot lange tijd veel aanzien binnen de M E-patiëntenvereniging, maar de liefde bekoelde nadat ook in Nijmegen werd
geconcludeerd dat er geen lichamelijke afwijking vastgesteld kon
worden. Eenzelfde ervaring overkwam de Amerikaanse internist
Straus,30 toen had hij had vastgesteld dat het bij ME om een defect in
de hersenen ging. 3 ' Straus ontving later overigens nog wel de MEAward van het Nederlandse M E-Fonds.
Reinders publiceerde vrij recent enkele fraaie overzichtsartikelen
over het whiplashsyndroom, waarin hij zich verzet tegen de somatische verklaringsmodellen.32 De beste benadering is volgens Reinders
een ontrafeling van alle bijdragende factoren, maar hij raadt aan om
nooit over te gaan tot behandelen.33 De rol van financiële, sociale en
medische erkenning bij het initiëren en onderhouden van modeziekten werd bevestigd door observaties bij het postwhiplashsyndroom
(in Litouwen en Canada). Door de afwezigheid van een medicolegaal
kader voor en het ontbreken van publieke bekendheid met het ziektebeeld komt het postwhiplashsyndroom in Litouwen vrijwel niet
voor.34 Een publicatie uit Canada liet zien dat de prognose van een
whiplashtrauma verbeterde na het opheffen van het recht op financiële schadevergoeding.35 Het aanhouden van de whiplashepidemie
in ons land zou volgens Reinders ook verband kunnen houden met
het feit dat de Nederlandse Vereniging voor Neurologie een consen-
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sus publiceerde waarin de diagnose wordt erkend op grond van een
aantal criteria. De Nederlandse Orthopedische Vereniging besloot in
1995 het postwhiplashsyndroom niet als diagnose te erkennen. In
Nederland gaat volgens Reinders een kwart van alle geld dat betaald
wordt aan autoverzekeringen op aan het onderzoek naar en het uitbetalen van whiplashslachtoffers. In de meer ingewikkelde zaken zijn
daarbij soms wel dertig professionals betrokken.3
In een elegante studie van het postwhiplashsyndroom, waarin het
trauma werd nagebootst, werd de grote rol aangetoond van de premorbide persoonlijkheid, alsmede het gemak waarmee modeziekten
kunnen worden geïnduceerd bij kwetsbare patiënten.37 In zijn klinische les citeerde Reinders een publicatie waaruit bleek dat artsen mogelijk relatief beschermd zijn tegen het krijgen van een postwhiplashsyndroom, hetgeen hij toeschrijft aan het feit dat veel artsen niet in
dit ziektebeeld 'geloven'. Het ontbreken van een geloofwaardige attributie werkt hier dus inderdaad preventief.38

DE SITUATIE IN NEDERLAND, EEN TOUR D'HORIZON

LANGS DE

PATIËNTEN EN HUN ORGANISATIES

Een beschrijving van modeziekten die vroeger in ons land heersten,
valt buiten het bestek van dit stuk en een goede geschiedschrijving
ervan ontbreekt helaas. Shorter en Showalter beperkten zich in hun
historische verhandelingen weliswaar niet exclusief tot de Angelsaksische landen, maar over ons land schreven zij nauwelijks. Zeker is intussen wel dat in de negentiende eeuw de diagnosen hysterie, neurasthenie en chlorose ook in ons land regelmatig werden gesteld en dat
deze ziektebeelden een aanzienlijke overlap vertoonden. Aan de geschiedschrijving van de chlorose in ons land is enige aandacht besteed
door de sociologe Schoon, die in 1995 promoveerde op De gynaecologie als belichaming van vrouwen w De chlorose was een vrouwenziekte
met als kenmerken: een ontstaan na de eerste menstruatie bij vooral
jonge ongehuwde vrouwen, bleekheid, vermoeidheid, menstruatiestoornissen, nervositeit en een gebrek aan energie en levensvreugde.
De kwaal werd toegeschreven aan 'een traagheid der bloedvormende
organen'. Het ziektebeeld verdween na 1920 uit de medische literatuur. In 2003 beschreef Treffers de chlorose als 'een verdwenen ziekte van kwijnende meisjes' en hij roemde de gynaecologe Catharine
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van Tussenbroek, die twijfelde aan de vermeende organische basis
van het ziektebeeld (die leidde tot behandeling met hydrotiierapie en
ijzermedicatie) en een psychosociale verklaring aanvoerde.40
De aandacht zal nu verder uitgaan naar de hedendaagse modeziekten.
Vastgesteld kan worden dat in Nederland via de patiëntenverenigingen een sterke protoprofessionalisering (De Swaan) heeft plaatsgevonden: de patiënten nemen de terminologie van de (sympathiserende) medicus over en presenteren hun eigen artsen de diagnose kant
en klaar. Het is verschillende auteurs 41 ' 42 zelfs opgevallen dat er binnen die verenigingen een soort religieus-sektarische sfeer hangt met
zijn eigen stereotiepe fraseologie als: 'Je moet je grenzen niet overschrijden, want anders moet je het direct weer bezuren.' De individuele perceptie van de klachten wordt hoger gewaardeerd dan die
van de medische autoriteit. Samenwerking met gretige advocaten (zie
bijvoorbeeld de website www.whiplashadvocaten.nl) of met het Bureau Beroepsziekten van de FNV bevordert bij een deel van de gevallen de externalisering van de vermeende oorzaak en doet hen verstijven in hun ziektebeeld.
Modeziekten werken ook als magneten op alternatieve genezers en
kwakzalvers. De schrijfster Renate Dorrestein, die dertien jaar aan ME
leed (waarna ze van de ene op de andere dag beter werd) en het MEFonds oprichtte, beschreef haar alternatieve avonturen in haar boek
Heden ik. 7A) ging 'shoppend' van de ene naar de andere genezer, een
veelvoorkomende gang van zaken.43 Citaat: 'Zonder ME had ik niet
eens geweten wat chakra's waren' (p. 194).
Kenmerkend voor modeziekten is dat zij zich veel aantrekken van
geografische grenzen en dat geldt ook voor de Nederlandse situatie.
De bekkeninstabiliteit, de RSI, het chronisch whiplashsyndroom kennen in ons land veel slachtoffers, terwijl het geloof in ontvoering
door 'aliens' (buitenaardse wezens), het multiple chemical sensitivity
syndroom en de onrust rond siliconenimplantaten aan ons land grotendeels voorbijgaan. Een ander kenmerk is dat de meeste modeziekten vooral jonge vrouwen treffen, zelfs bij kwalen die niet goed te
relateren zijn aan biologische man-vrouwverschillen, zoals bij het
chronisch vermoeidheidssyndroom en het postwhiplashsyndroom.
Dat fenomeen wordt ook in ons land gezien.
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POSTNATALE DEPRESSIE

Deze aandoening is nu vrijwel uitgestorven. In de jaren tachtig werden de Nederlandse kraamvrouwen bezocht door een epidemie van
postnatale depressies (PND). Er ontstond in 1981 een actieve patiëntenvereniging (Stichting Vrouwen in de Postnatale Depressie), gesteund door enkele deskundigen. Deze deskundigen meenden de
oplossing van dit probleem te kennen en wendden zich daarmee,
zonder hun vakgenoten te hebben kunnen overtuigen, direct tot de
geplaagde lijdsters. De grondlegster van de theorievorming over de
PND en initiator van de epidemie was de Britse huisarts Katharina
Dalton. Zij had eerder bekendheid verworven met haar hormonale
aanpak van het zogenaamd premenstrueel syndroom (PMS), cyclische
klachten die bij sommige vrouwen in de tweede helft van de menstruatiecyclus optreden. Ook met betrekking tot PND verwees zij
psychosociale factoren naar de achtergrond en poneerde de hypothese, dat er sprake was van een 'hormonale depressie', die met hormonale therapie goed te behandelen en te voorkomen zou zijn. Een interview met haar in de Viva van februari 1981 vormde het startsein
van de PND-epidemie. Een stuk van Renate Dorrestein in Opzij ('Als
mannen een PND konden krijgen, dan was er vast eerder wat aan gedaan' en 'Waarom 20.000 vrouwen per jaar niet serieus genomen
worden') en de film Ademloos van cineaste Mady Saks met Monique
van de Ven in de hoofdrol deden de rest. Loendersloot, een gynaecoloog uit Wageningen, specialiseerde zich in de behandeling van PND
en kreeg een enorme toeloop uit heel Nederland te verwerken. Hij
gaf tegenover vakgenoten wel toe dat zijn behandeling 'controversieel' was, maar beloofde wetenschappelijke evaluatie. Een aantal jaren later moest hij concluderen, dat de door hem voorgeschreven
medicatie (het gestagene hormoon Duphaston) niet effectiever was
dan placebo's. Veel ruchtbaarheid is er aan die studie niet gegeven.
Het blijvend gebrek aan een wetenschappelijke fundering voor
diagnose en therapie van de PND is ongetwijfeld de oorzaak geweest
van het wegebben van de epidemie. Het verschijnen van orthomoleculaire propagandaboeken 44 en, vrij recent nog, enkele succesvolle
romans45' 4Ó over vrouwen met PND hebben die trend niet kunnen
keren.
De patiëntenvereniging verwijderde medio jaren negentig het begrip PND uit haar naam en leidt onder de naam Selene thans een
J

95

kwijnend bestaan. De vereniging richt zich tegenwoordig op erkenning en herkenning van PND, PMS (premenstrueel syndroom) én PPP
(postpartumpsychose). Ondanks deze taakverbreding zal Selene binnenkort opgaan in een grotere nieuwe stichting voor vrouwenhulpverlening, de stichting Anu.

HYPERVENTILATIESYNDROOM

Dit begrip dateert van 1937 toen Kerr, Dalton en Gliebe het syndroom beschreven en tegelijk een diagnostische test introduceerden,
de hyperventilatieprovocatietest (HVPT). 4 7 De auteurs was het opgevallen dat de klachten die hoorden bij beelden die toen Da Costasyndroom of angstneurose werden genoemd, konden worden opgeroepen en verklaard door hyperventilatie.Tijdens de HVPT, gebaseerd
op willekeurige hyperventilatie gedurende enkele minuten, werd gekeken of de symptomen (tintelingen, hartkloppingen en benauwdheid) konden worden opgeroepen. Volgens deze test zou 4 tot 11
procent van de doorsneebevolking aan het hyperventilatiesyndroom
lijden en zouden de symptomen wel bij 35 tot 85 procent van de
angststoornissen worden gevonden. Ondanks verfijning van de test
met meting van bloedgassen (de klachten zouden berusten op hypocapnie: een te laag koolzuurgasgehalte in het bloed) waardoor het
subjectieve element kon worden teruggedrongen, blijkt de test onbruikbaar en aspecifiek. De typische klachten worden namelijk ook
gerapporteerd als er stiekem voor wordt gezorgd dat de koolzuurspanning niet kan dalen tijdens de test en ook de temporele correlatie
tussen de koolzuurspanning en het optreden van de klachten is gering. 48
De diagnose hyperventilatie werd in de jaren tachtig en negentig
in toenemende mate gesteld om een scala van klachten tot een geruststellende diagnose terug te brengen. De Nederlandse Hyperventilatie Stichting (NHS), opgericht in 1983, vertoont minder sektarische trekken dan de meeste andere patiëntenverenigingen die in dit
hoofdstuk aan de orde komen, maar vertoont toch voldoende overeenkomsten om er enige aandacht aan te schenken. Volgens de NHS
telt ons land 800.000 tot wellicht 1.000.000 lijders aan het hyperventilatiesyndroom. Men onderscheidt acute en chronische hyperventilatie (gegevens ontleend aan www.hyperventilatiestichting.org, bezocht
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juni 2003). De eerste kenmerkt zich door aanvallen van versnelde
ademhaling, benauwdheid, tintelingen, transpireren, angst, bleekheid,
hartkloppingen en neiging tot flauwvallen. De chronische hyperventilatie kenmerkt zich door constant aanwezig zijn van klachten als
gevolg van 'onbewust hyperventileren'. Het gaat daarbij om zweverigheid in het hoofd, een gevoel van onwerkelijkheid en een enorme
vermoeidheid, vaak gepaard met angst en paniek. Aan het realiteitsgehalte van dit laatste syndroom mag getwijfeld worden sinds er tijdens continue ambulante meting van bloedgassen bij lijders aan chronische hyperventilatie weinig echte hypocapnie werd gevonden en
tijdens angstaanvallen slechts een zo geringe daling van de koolzuurspanning, dat deze onvoldoende was om symptomen te kunnen verklaren/»
De NHS drong bij de zeer ervaren hulpverleenster Janneke Swank
aan op het schrijven van een goed boek voor mensen met hyperventilatie. Dit resulteerde in het door de NHS zelf warm aanbevolen boek
Help, ik hyperventileer!50 Swank is psychosomatisch fysiotherapeut en
NLP-master (gediplomeerd in neuro-linguïstisch programmeren).
Haar boek is te koop via de NHS, die ook apparaatjes voor gebruik
tijdens hyperventilatieaanvallen te koop aanbiedt.

FIBROMYALGIE

Deze aandoening wordt gedefinieerd als een chronisch pijnsyndroom
van het bewegingsapparaat, zonder aandoening van gewrichten of
aanwijzingen voor ontstekingsactiviteit. Het werd in 1990 als syndroom beschreven door de Amerikaanse reumatologenvereniging.51
Als de klachten meer dan drie maanden bestaan en er op ten minste
11 van 18 beschreven drukpunten pijn kan worden opgewekt, is de
diagnose gesteld. De term werd in het leven geroepen om onderzoek
en statistiek mogelijk te maken, maar ging al snel een eigen leven
leiden.52 Er zijn meerdere symptomen, zoals pijn, slaapstoornissen en
moeheid.53
De Nationale Vereniging van Fibromyalgiepatiënten FES (Fibromyalgie Eendrachtig Sterk) werd opgericht in 1986 en telde medio
2002 16.000 leden. De vereniging heeft een website, www.fibromyalgiepatientenvereniging.nl, geeft een blad uit, geeft juridische adviezen over WAO en ww en organiseert lotgenotencontact, FES ontvangt
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subsidie van het Reumafonds en het Patiëntenfonds (een overheidsinstelling).
De voornaamste medische sympathisant van de fibromyalgie in ons
land is de revalidatiearts Soerjanto uit Diemen, die eerder verbonden
was aan het Leidse academisch ziekenhuis.54 Volgens Soerjanto heeft
de WHO de diagnose erkend 'onder code M 79.0', maar krijgen de
naar zijn schatting 300.000 tot 400.000 fibromyalgiepatiënten (1998)
in ons land geen erkenning en worden als simulanten beschouwd. In
1996 schatte hij het aantal lijders nog op een half miljoen.55 De aandoening is volgens hem ongeneeslijk.56
Door anderen wordt activeren en/of cognitieve gedragstherapie
aanbevolen.57 Sommige reumatologen verdedigen het stellen van de
diagnose fybromyalgie, omdat het de patiënt rust geeft en een eind
kan maken aan het eindeloos dokteren en zoeken naar een diagnose.58 Waarschijnlijk hanteren veel reguliere artsen een dergelijke 'modediagnose' om als het ware van een groep patiënten met lastig te
benoemen klachten af te zijn. Anderen ontdekten recent dat de diagnose ongewenst is en beter kan worden afgeschaft.59

AMALGAAMZIEKTE

Amalgaam, een legering van 50 procent kwik en verder bestaand uit
zilver, tin, koper en zink, wordt sinds ongeveer 1840 gebruikt als
vulmateriaal in de tandheelkunde. Het raakte in de jaren 1980 in opspraak, nadat het al eerder onderwerp was geweest van wetenschappelijke controverse. Dit betrof vooral de vermeende giftigheid van
amalgaam en dan met name het kwikbestanddeel. In 1840 werden de
leden van de Amerikaanse tandartsenvereniging op straffe van royement verplicht om in plaats van amalgaam alleen nog maar goud te
gebruiken als vulmateriaal. Ook al omdat er weinig alternatieven waren en het materiaal zeer gunstige eigenschappen bleek te bezitten
werd het materiaal in de tandheelkunde toch snel zeer populair. In
het interbellum stelde een Duits chemicus, de hoogleraar Stock die
zelf een kwikvergiftiging had, het amalgaam opnieuw ter discussie.
Eind jaren dertig verstomde deze discussie weer door de Tweede
Wereldoorlog. Vanaf medio 1980 laaide de 'derde amalgaamoorlog'
op, nadat de Amerikaanse tandarts Huggins door een patiënt aansprakelijk was gesteld voor beweerde schadelijke effecten van amal-

198

gaamvullingen. In 1984 publiceerde Ziff een boek waarin amalgaam
als 'giftige tijdbom' werd betiteld 60 , waarna in toenemende mate toxicologen, acupuncturisten en massamedia het onderwerp omhelsden.
Alternatieve tandartsen als Neelissen en Bong, die homeopatbie en
acupunctuur in hun pakket hadden, gingen mee in die hype en noemden als mogelijke gevolgen van 'amalgaambelasting': depressies, geheugenstoornissen, concentratieproblemen, gedachteverlies, darmklachten, huidafwijkingen en slijmvliesafwijkingen in de mond. 6 ' Ook
nierfunctiestoornissen, slecht genezende wonden en mogelijkbeschadiging van de ongeboren vrucht werden aan amalgaam toegeschreven. Als therapie werd 'ontgifting' geadviseerd met behulp van homeopathie of zelfs met niet ongevaarlijke middelen als dimercaprol
of penicillamine. Bij aanhoudende klachten moest alle amalgaam uit
het gebit verwijderd worden, een kostbare en schadelijke ingreep.
In de vs kwam de commotie massaal op gang na een berucht geworden uitzending op 19 december 1991 van de 60-Minutes-show
waarin het amalgaam eenzijdig in de beklaagdenbank terechtkwam
en waarin onder meer wonderbaarlijke genezingen van de amalgaamziekte werden gedemonstreerd. Een op krukken steunende vrouw
verliet vlot wandelend de praktijk na verwijdering van haar amalgaamvullingen en kon diezelfde avond uit dansen gaan.62 Ook in ons
land woedde begin jaren negentig een fel debat en verschillende actiegroepen trachtten Nederland 'amalgaamvrij' te krijgen, daarbij
soms ten onrechte een beroep doend op niet-gedane uitspraken van
de officiële Nederlandse Maatschappij tot bevordering derTandheelkunde NMT, die dat slechts met behulp van advocaten kreeg gerectificeerd. In januari 1997 beloofde de Stichting Gezond Gebit zonder
Kwik zich volledig van zulke praktijken te zullen ontbouden. Sindsdien nam de Stichting Amalgaamvrij Nederland SAN de antiamalgaampropaganda over. Op de website van de NMT 03 staat letterlijk:
'Bij deze stelt de NMT wederom en met nadruk dat de NMT nimmer
heeft gewaarschuwd voor amalgaamvergiftiging, om de eenvoudige
reden dat een dergelijke waarschuwing volstrekt niet terecht zou zijn.
Amalgaam is een materiaal dat zonder risico's voor de patiënt door
tandartsen wordt gebruikt voor het vullen van kiezen. Amalgaam is
niet giftig- De Gezondheidsraad heeft dit in maart 1998 in een officieel advies aan de minister van Volksgezondheid verklaard. De Gezondheidsraad sluit daarmee aan bij het standpunt van de NMT en van
de tandheelkundige faculteiten, van de WHO en van andere internatio-
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nale organisaties op het gebied van gezondheid.'
Vastgesteld kan worden dat er via de website van de Nederlandse
Vereniging tot Bevordering van de Biologische Tandheelkunde 64 nog
steeds vele gruwelverhalen over 'amalgaambeschadigden' worden
verspreid. Het zou in ons al tot duizenden doden hebben geleid.
Overigens is de populariteit van amalgaam tanende omdat er nieuwe
materialen, zoals composiet, beschikbaar zijn gekomen die cosmetisch fraaier zijn en bijna net zo sterk en houdbaar als amalgaam. Dat
ook bij die nieuwe materialen allergieën en dergelijke kunnen optreden, daarover spreken de antiamalgaamlobby's niet. Veel Nederlandse tandartsen, die op verzoek van hun veelal door homeopaten en
acupuncturisten verkeerd voorgelichte patiënten het amalgaam hebben vervangen door ander materiaal, hebben door de beschikbaarheid
van die redelijke alternatieven het professionele geweten kunnen sussen. Er zijn zonder goede grond ongetwijfeld tienduizenden van deze
onnodige en schadelijke interventies uitgevoerd.

PREMENSTRUEEL SYNDROOM (PMs)

De oorspronkelijke beschrijving van dit syndroom dateert al uit 1931,
toen Frank rapporteerde over de 'hormonale basis' voor premenstruele spanning. De lijst van symptomen is in sommige publicaties
opgelopen tot ruim 150, maar de vijf kernsymptomen zijn: pijnlijke
borsten, een opgeblazen gevoel, prikkelbaarheid, stemmingswisselingen en spanning. De klachten treden op in de tweede helft van de
cyclus en zakken af tijdens de menstruatie. Er zijn geen objectieve
criteria en de meeste vrouwen presenteren hun diagnose tegenwoordig zelf.
Sinds 1931 heeft de belangstelling voor PMS fluctuaties getoond,
maar het begrip bleef bij de leek toch vrijwel onbekend en de meeste
psychiaters beschouwden deze klachten als een lichte vorm van depressiviteit. In de jaren tachtig veranderde dit na het verschijnen van
het op leken gerichte boek The Premenstrual Syndrome and the Progesterone Therapy van de Britse arts Katharina Dalton. Dalton schreef al
vanaf eind jaren zestig in de medische pers - met overigens weinig
weerklank - over de effecten van het hormoon progesteron en van de
menstruele cyclus op het functioneren van vrouwen. Dalton verwees
in haar boek psychische factoren als oorzaak van PMS naar de achter-
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grond en sprak van een hormonale afwijking ('the most common endocrine disorder'). Hormonale afwijkingen zijn nooit gevonden bij
lijdsters aan PMS en verschillen tussen hen en gezonde vrouwen zonder PMS zijn er niet. Sinds 1983 is het PMS opgenomen in de DSM onder de naam late luteal phase dysphoric disorder. Bij de diagnostische
criteria spelen de lichamelijke klachten een ondergeschikte rol. Ze
blijken bij objectief onderzoek ook niet te kunnen worden bevestigd.65
In ons land nam het aantal lijdsters aan het syndroom in de jaren
tachtig snel toe en zij wendden zich massaal tot hun artsen. In 1991
promoveerde in Utrecht de gynaecoloog Schagen van Leeuwen op
de aandoening. Hij had geen enkele hormonale of biochemische afwijking kunnen vaststellen bij de door hem onderzochte vrouwen.66
Ook een effectieve therapie was er niet. Opvallend noemde hij de
reactie op placebotherapie bij deze vrouwen en de overlap tussen PMS
en andere modieuze maar omstreden ziektebeelden zoals MCS {multiple chemical sensitivity), ME, voedingsallergieën en het zogenaamde
candida-overgevoeligheidssyndroom.
De klacht PMS bleef ook in de jaren negentig frequent voorkomen
en de NVOG (Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie) bracht in 1999 nog een officiële richtlijn over het PMS uit, waarin
wordt geconstateerd dat er van alle gepropageerde therapieën (progesteron, bromocriptine, teunisbloemolie en vitamine B6) geen enkele bewezen effectief is. Met het gebruik van orale anticonceptiva worden de hormonale verschillen tussen de eerste en tweede cyclushelft
onderdrukt, maar veel PMS-lijdsters houden hun klachten en/of verdragen pilgebruik slecht. De NVOG-richtlijn adviseert het voorschrijven van leefregels, het geven van inzicht, het aanmoedigen van lichamelijke activiteiten en eventueel het voorschrijven van de pil, van
antidepressiva of zelfs 'GnRH met add-back therapie' (een kunstmatig verlagen van de hoeveelheid vrouwelijke hormonen).
Dalton heeft lange tijd volgehouden dat problemen in de progesteronhuishouding (de progesteronreceptoren bij PMS-lijdsters zouden
niet goed functioneren en slechts gecorrigeerd kunnen worden door
zeer hoge doses progesteron, enzovoort), de oorzaak waren en wees
op het feit dat PMS-lijdsters om diezelfde reden ook gevoelig waren
voor het krijgen van postnatale depressies. In 2000 was zij medeauteur van een overzichtsartikel waaruit blijkt dat noch progesteron
noch oestrogeen enig nuttig effect hebben bij preventie of behandeling van de postpartumdepressie.67
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MYALGISCHE ENCEFALOMYELITIS ( M E )

Dit ziektebeeld, dat ook wel cvs of chronisch vermoeidheidssyndroom wordt genoemd, kenmerkt zich door extreme, onverklaarbare
vermoeidheid die langer dan zes maanden aanhoudt, en ten minste
vier van de volgende symptomen: geheugen- en concentratiestoornissen, keelpijn, pijnlijke hals- of okselklieren, gewrichtsklachten,
hoofdpijn, niet-verkwikkende slaap, 24 uur lang veel vermoeider na
een (geringe) inspanning. De klachten zouden vaak optreden na een
virusinfectie, maar als fysieke oorzaken is een hele serie hypothesen
geopperd, waaronder: het Ebstein-Barr-virus, de ziekte van Lyme,
rickettsiose, retrovirussen, influenzavirus, malaria, tyfus, vaccinaties,
brucellose, encefalitis, nucleinezuren, cocksackievirus, langdurig
pilgebruik, carnitine-tekort, enterovirus, lage bloeddruk, cytomegalovirus, immunologische zwakte, toxoplasmose, Afrikaanse varkenskoorts, systemische candidiasis en aardstralen ('geopathogene
belasting').
DeME-Stichting, de patiëntenvereniging (opgericht in 1987), telde
in 2002 8000 leden. Het ME-Fonds subsidieert en bekroont wetenschappelijk onderzoek naar de ziekte en beschikt over aanzienlijke
middelen. Uit door het fonds geïnstigeerd onderzoek blijkt dat er in
ons land 30.000 mensen aan ME lijden. Dat aantal zou volgens het
voorlichtingsmateriaal van het ME-Fonds 68 ' 6? in de vs twee miljoen
bedragen.
Een aantal Nijmeegse onderzoekers, die op zoek waren naar een
somatische verklaring voor het ziektebeeld, gold lange tijd als medisch sympathisanten in ons land. ME-patiënten hebben altijd veel
steun gevonden in de alternatieve sector. Een bekende naam in dit
verband is de natuurarts Pieron, die de schrijfster Renate Dorrestein
voor haar ME (beschreven in haar boek Heden ik) behandelde en die
al vanaf 1983 aandacht aan het ziektebeeld besteedt. Hij meent dat
de ziekte niet tussen de oren zit, maar gevolg is van giffen in ons
lichaam.70 Er zijn zeer veel alternatieve genezers actief op dit terrein:
de voormalig voorzitter van de Vereniging voor Vrouwen met een
Academische Opleiding WAO liet zich wijsmaken dat aardstralen
('geopatJiische belasting') haar parten speelden.7' In haar boek beschrijft Dorrestein haar odyssee langs de talrijke alternatieve genezers, die zich met ME bezighouden op hilarische wijze.
De ME-Awards werden in 1995,1997,1999 en 2001 toegekend aan
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respectievelijk Peter en Wïlhelmina Behan, aan de Nijmeegse internist Van der Meer en zijn groep, aan de Amerikaanse infectioloog
Straus en aan psychoneuro-immunologe Heijnen. In 2001 leden
27.000 mensen aan ME en zij hadden toen nog altijd grote problemen
met de wAO-uitkeringen. Minister Borst stelde in 2001 6,7 miljoen
gulden beschikbaar voor wetenschappelijkonderzoek, een toezegging
die door het eerste kabinet-Balkenende weer ongedaan is gemaakt.
De liefde tussen het ME-Platform en de Nijmeegse groep is bekoeld
omdat door hen voor dit ziektebeeld cognitieve gedragstherapie
wordt gepropageerd72, terwijl de patiënten blijven hameren op lichamelijke symptomen en afwijkingen.73

MEERVOUDIGEPERSOONLIJKHEIDSSTOORNIS (MPs) EN HERVONDEN-HERINNERINGEN-SYNDROOM

Hoewel de eerste beschrijvingen van het beeld al dateren van de negentiende eeuw, werden er voor 1970 in de psychiatrische literatuur
niet meer dan 20 gevallen van MPS beschreven per decade. Kenmerkend voor de diagnose MPS, die tegenwoordig in de DSM-IV dissociatieve identiteitsstoornis (DIS) heet is de splitsing van iemands persoonlijkheid in deelpersoonlijkheden, die van eikaars bestaan niet
afweten en elkaar afwisselen. Er is meestal een ogenschijnlijk normale
persoonlijkheid, de 'host' genoemd, die wordt afgewisseld door de
'alters'. Het aantal 'alters' was in de oudere beschrijvingen beperkt en
bedroeg meestal een of twee. Sinds de snelle opmars van de MPS in
de jaren tachtig, toen er over 80 gevallen werd gepubliceerd, en de
jaren negentig, met meer dan 600 gevallen, nam ook het aantal 'alters' vaak spectaculaire vormen aan en kon oplopen tot boven de
honderd. 74 De 'alters' kunnen ook van een ander geslacht dan de
'host' zijn en soms zijn het dieren. Opvallend was dat initieel slechts
een zeer klein aantal hulpverleners verantwoordelijk was voor het
overgrote deel van de diagnosen.75
Het ontstaan van MPS wordt algemeen gezien als een 'overlevingsstrategie' om vroegkinderlijke traumatische gebeurtenissen te vergeten. In 1973 werd daarvoor voor het eerst verwezen naar incestueus
seksueel misbruik van gruwelijke aard.' 6 Dit item werd direct door
feministen omhelsd en droeg aanzienlijk bij aan de popularisering van
MPS. Sinds die tijd werd seksueel misbruik bijna een voorwaarde voor
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het stellen van de diagnose. Om de verdrongen herinneringen hieraan boven te brengen maakten veel therapeuten gebruik van hypnose.
Na aanmeldingsklachten als depressie of eetstoornis kwam dan toch
vaak op deze wijze 'de aap uit de mouw'. De betrouwbaarheid van
deze hervonden herinneringen werd al snel in twijfel getrokken, maar
ze leidden desondanks tot talrijke conflictsituaties met ouders van
patiënten, die zich plotseling - vaak zelfs juridisch - moesten verdedigen tegen dergelijke beschuldigingen.
Ook in Nederland stonden experts-sympatJiisanten op. Zo publiceerden in 1991 Drayer en Boon over de eerste twaalf Nederlandse
gevallen.77 Twee andere auteurs die hierover publiceren zijn Van der
Hart en Nijenhuis.78 Sceptische wetenschappers in ons land zijn
Merckelbach, Wagenaar en Crombag. Ook de experts geven toe dat
de MPS vaak wordt nagebootst en op zeer overdreven wijze wordt
nagespeeld. Volgens hen kan de diagnose alleen door psycholoog of
psychiater worden gesteld. 79 ' 8o
Het ziektebeeld verspreidde zich vooral in de vs, Canada en in ons
land en later ook wel in Duitsland en Zwitserland. De voornaamste
Amerikaanse critica van de hervonden herinneringen is Loftus, maar
ook andere auteurs toonden aan hoe eenvoudig het is om herinneringen te induceren.81
In 1994 werd door een aantal getroffen ouders de Werkgroep Fictieve Herinneringen (WFH) opgericht in navolging van vergelijkbare
steungroepen in Amerika (1992) en Engeland (1993). Bij de WFH
werden tussen 1994 en 2001 272 gevallen van valselijk beschuldigde
ouders aangemeld. Men constateert sinds 2000 een duidelijke afname.
Sinds 1995 zet het Landelijk Steunpunt PS zich in voor mensen
met een meervoudigpersoonlijkheidssyndroom (MPS). Het Steunpunt
heeft als doel 'het bevorderen van de integratie en acceptatie van
mensen met een MPS in de maatschappij, met respectvoor hun sociale en maatschappelijke situatie en leefwijze'.
In 1995 jaar kwam NCRV-programmamakerThom Verheul in opspraak door zijn serie Verborgen moeders: zwanger na incest, waarin
twee vrouwen hun (voor iedereen makkelijk herkenbare) ouders beschuldigden van zware incest, abortussen en babymoorden. Eerder
had dezelfde programmamaker al eens een MPS-patiènte geportretteerd in De Ontkenning, waarin zij haar ouders van bizarre misdaden
beschuldigde. Verheul kon de door zijn hoofdpersonen geclaimde
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feiten niet bewijzen en trok een en ander later voor de helft in
(www.werkgroepwfh.nl).
In februari 2004 publiceerde de Gezondheidsraad haar advies
Omstreden herinneringen, waarin zij vaststelde dat ingebeelde herinneringen bestaan, dat de kans hierop groter is bij bepaalde persoonlijkheidskenmerken of psychiatrische stoornissen en bij suggestieve
beïnvloeding door een belangrijk persoon. Dit laatste moet vermeden
worden. Psychotherapie kan het ophalen en herinterpreteren van
herinneringen stimuleren, maar kan geen feiten vaststellen, die in een
juridische procesgang bruikbaar zijn.

PERSOONLIJKHEIDSTRANSFORMATIE NA BIJNADOODERVARING
(BDE)

De volgende schets van de oorsprong van de BDE ontleen ik aan een
toespraak van de Amerikaanse Susan Blackmore tijdens het Skepsis
Congres in 1990. 3
'Dat mensen na steeds ernstiger hartaanvallen weer kunnen worden bijgebracht, heeft tot verhalen over zeer ongewone ervaringen
geleid, BDE'S hebben overigens ook andere oorzaken. Deze verhalen
werden grotendeels genegeerd tot 1975, toen de Amerikaanse arts
Moody zijn bestseller Leven na dit leven publiceerde (Moody,
1975/1977). Moody had met veel mensen gepraat die "van de dood
waren teruggekomen", en hij had een overzicht gegeven van een
typische BDE. In deze geïdealiseerde ervaring hoort iemand hoe hij
of zij doodverklaard wordt. Dan volgt een luid zoemend of rinkelend geluid en een lange donkere tunnel. De patiënt kan zijn eigen
lichaam van een afstand zien en kan bij de gebeurtenissen toekijken.
Spoedig ontmoet hij anderen en een "wezen van licht" dat hem gebeurtenissen uit zijn leven toont en hem helpt die op hun waarde te
schatten. Op een gegeven ogenblik komt hij bij een grens en weet
hij dat hij terug moet gaan. Hoewel hij vreugde, liefde en vrede ervaart, keert hij terug naar zijn lichaam en naar het leven. Later probeert hij anderen hiervan te vertellen, maar ze begrijpen het niet en
hij geeft het op. Toch spreekt die ervaring hem diep aan, speciaal
zijn ideeën over leven en dood. Veel wetenschappers reageerden
ongelovig. Ze namen aan dat Moody in elk geval overdreef, maar hij
beweerde dat niemand deze ervaringen eerder had opgemerkt omdat
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de patiënten bang waren erover te praten. Verder onderzoek gaf hier
spoedig uitsluitsel over. Eén hartspecialist had met meer dan tweeduizend mensen gesproken over een periode van bijna twintig jaar,
en hij beweerde dat meer dan de helft Moody-achtige ervaringen
had gehad (Schoonmaker, 197984). In 1982 stelde een opinieonderzoek van Gallup vast dat ongeveer één op de zeven Amerikanen
dicht bij de dood was geweest en dat omstreeks een op de twintig
een BDE had gehad.'
Na de publicatie van Moody's boek, waarvan er in de vs 3 miljoen
werden verkocht en dat in vele talen werd vertaald, nam de publiciteit
rond BDE'S snel toe. Oorspronkelijk verschilden de gerapporteerde
ervaringen van mensen die waren 'teruggekomen van de dood' per
cultuur en ook de visioenen die vroeger wel door stervende mensen
werden gerapporteerd verschilden nogal. Sinds het verschijnen van
Moody's boek gingen ze echter een meer stereotiep patroon vertonen. Velen gingen in de BDE'S het bewijs zien voor een leven na de
dood, voor de mogelijkheid van bewustzijn en waarneming los van de
hersenen, terwijl het ook wel als brug tussen wetenschap en religie
werd gezien.85
In ons land verscheen in 1977 een vertaling van Moody's boek en
er zouden al snel meer boeken over dit onderwerp volgen. In 1984
maakte Henk Mochel voor de NCRV het tv-programma Tussen leven
en dood: paradijselijke ervaringen van mensen die terugkeerden. Artsen
bemoeiden zich niet veel met het nieuwe syndroom met uitzondering
van de Arnhemse cardioloog Van Lommei. Van Lommei hield
spreekbeurten over het onderwerp, redigeerde een boek van uitgeverij Ankh-Hermes over BDE en in 2001 publiceerde hij zelfs een artikel
in The Lancet over BDE'S bij gereanimeerde cardiologische patiënten,
die nauwkeurig waren ondervraagd.86 In 1988 werd een patiëntenverenigingvan BDE-ervaarders opgericht, met de naam Merkawah.87
De vereniging geeft onder meer het periodiek De Terugkeer uit en
telde medio 2003 400 actieve leden en donateurs. 88
Over de blijvende effecten van een BDE is inmiddels ook veel bekend. Zo publiceerde de Leuvense criminologe Opdenbeeck een gedegen dissertatie over de ervaringen en late gevolgen van de BDE,
gebaseerd op 25 uitgebreid ondervraagde BDE-ervaarders.89 Opdenbeeck stelde het volgende vast: 'De persoon met de BDE moet zijn
nieuw verworven inzichten integreren met zijn opvattingen uit de tijd
van voor de BDE. Door de BDE is zijn persoon immers ingrijpend
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veranderd. Elke interventie die gericht is op een "ombuigen" van de
BDE-inzichten naar de common sense, is gedoemd om te mislukken. De
bijnadoodervaarder wil/kan de interventie van de medemens pas aanvaarden, wanneer zijn subjectieve beleven dat er een 'Hogere Realiteit' schuilgaat achter het BDE-gegeven, au sérieux wordt genomen.
De omgeving moet de ervaringen van de BDE-ervaarder serieus nemen om de problemen niet verder te vergroten. Ook als dit gebeurt
dan blijft er een belangrijke innerlijke taak voor de BDE-ervaarder zelf
weggelegd: het overwinnen van het heimwee naar de bewustzijnsextase die beleefd werd tijdens de ervaring, het opnieuw vreugde vinden in de beperktheid van het leven in de dualiteit, de confrontatie
aangaan met de kleinmenselijkheid van het eigen ego in het licht van
de BDE-inzichten en de innerlijke strijd tussen emotioneel weten en
rationeel weten moet hij tenslotte ook beslechten.'
De karakterveranderingen die optreden na de BDE kunnen aanleiding geven tot relatieproblemen en moeilijkheden in relatie met
superieuren, omdat men over het algemeen minder geneigd is autoriteiten te erkennen. Tot onaangepast gedrag, overgaand in echt crimineel gedrag komt het zelden.
In de publicatie van Van Lommei in The Lancet komen eveneens
indrukwekkende gegevens naar voren over de gevolgen van een periode van hartstilstand en reanimatie. Alle patiënten, inclusief zij
zonder BDE, hadden positieve veranderingen van hun persoon ondergaan: ze waren meer zelfverzekerd, socialer en religieuzer dan tevoren. De angst voor de dood nam af en de interesse in spirituele zaken
nam toe, met name bij de BDE-ervaarders. De meeste niet-BDE-patiënten geloofden niet in een hiernamaals. De late effecten bij de
echte BDE-patiënten waren gecompliceerder: velen waren emotioneel
kwetsbaarder en empathischer geworden, vaak ook met een versterking van intuïtieve vermogens. Er was bijna geen angst voor de dood
en de meesten geloofden heilig in het hiernamaals. Deze veranderingen waren na acht jaar nog meer uitgesproken dan na twee jaar. Het
hoge aantal echtscheidingen in de BDE-groep is niet vermeld in het
artikel, maar werd door Van Lommei gemeld in interviews. In zijn
eindbespreking verbaast Van Lommei zich over de 'longlasting transformational effects of an experience that lasts for only a few minutes
of cardiac arrest'. Hij pleitte voor verder onderzoek naar het van de
hersenen losgekoppeld bewustzijn en zijn waarnemingen. Van Lommei kreeg onder anderen forse kritiek van Swaab, directeur van het
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Nederlands Herseninstituut, die zich direct op tv distantieerde van
Van Lommels theorieën. Later zei Swaab het te betreuren dat dokters mensen met een BDE bevestigen in hun 'hallucinatie' in plaats
van hen uit te leggen wat er precies gebeurd is.9°

BEKKENINSTABILITEIT (Bi)

In de wachtkamers van gynaecologen en verloskundigen dook rond
1990 een nieuw fenomeen op: zwangere vrouwen die leden aan de
zogenaamde bekkeninstabiliteit (BI). Deze vrouwen zijn herkenbaar
aan een door hevige pijn beperkte en bemoeilijkte motoriek, die er
niet zelden toe leidt dat zij met krukken lopen of zich zelfs in rolstoelen voortbewegen. In de minder ernstige gevallen wordt volstaan met
een zogenaamde bekkenband, een stevige gordel krachtig aangetrokken rond de heupen. In 1990 werd de patiëntenvereniging Vereniging voor Patiënten met Bekkenproblemen in relatie tot Symfysiolyse
opgericht en in diezelfde periode startten de arts Mens en de fysiotherapeut/klinisch anatoom Vleeming in Rotterdam het Spine &
Joint Centre, dat zich ging toeleggen op dit ziektebeeld. Dit centrum
zou, ondanks verzet van de vereniging van revalidatiecentra en van
de Ziekenfondsraad, een erkenning als niet-klinisch revalidatiecentrum verwerven en ging vrouwen uit geheel Nederland behandelen.
Men werkte nauw samen met de patiëntenvereniging.
Pijn in de schaamvoeg (symfysiodynie) tijdens de zwangerschap is
al lang bekend en werd altijd beschouwd als een tijdelijk ongemak,
dat niet te beïnvloeden was en dat vanzelf weer verdween na de bevalling. Waardoor deze onschuldige klachten in die periode uitgroeiden tot een heuse epidemie is niet duidelijk. Feit is dat er voor die
tijd slechts medische namen voor deze klacht bestonden en dat nadien de aansprekende (maar ook angstaanjagende) term 'bekkeninstabiliteit', in 1984 gemunt door de Deen Lindsel, doordrong tot het
publiek.9' Simultaan deed zich het maatschappelijk bepaalde fenomeen voor, dat er tijdens de zwangerschap van veel vrouwen meer
werd gevergd dan vroeger omdat meer aaanstaande moeders deelnamen aan het arbeidsproces. Hoe dit ook zij, er trad in elk geval een
scherpe toename op van het aantal vrouwen dat klaagde over bekkenpijn, de pijn was ook vaker dan vroeger zeer hevig en de pijn bleef
ook vaak veel langer - soms meer dan een jaar - aanhouden na de
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bevalling. Deze vrouwen kwamen dan terecht bij orthopedisch chirurgen en bijna overal in ons land werden af en toe bekkens door hen
operatief 'vastgezet'. Wegens het teleurstellend effect op de pijn en
wegens soms zeer ernstige complicaties (vooral infecties) hielden de
meeste orthopeden daar snel weer mee op.
De epidemie van dit klachtenpatroon bracht de NVOG (Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie) er in 1996 toe om
met een officieel (en onberispelijk) standpunt naar buiten te komen.92
Daarin werd erop gewezen dat de ontstaanswijze van deze klachten
onbekend is, dat er geen objectieve criteria zijn om de diagnose te bevestigen en dat er geen behandeling bekend is waarvan de waarde
wetenschappelijk is aangetoond. De prognose werd als zeer gunstig
beschouwd: slechts bij één op de 2000 vrouwen met deze klachten
blijven de klachten langdurig bestaan. Ten slotte waarschuwde de
NVOG tegen instituten en/of personen die claimen de oplossing in
handen te hebben, omdat die commercialisering in de hand werken
en valse hoop wekken. In een onderzoek van een Zweedse groep in
1999 werd ook geen enkel verband gevonden tussen de graad van
(meestal zeer geringe) verbreding van de symfysespleet en de ernst
van de pijnklachten van de B i-patiënten.93 Deze resultaten ondersteunen het standpunt van de NVOG, dat een objectieve diagnose onmogelijk is.
De adviezen die de patiëntenvereniging gaf ten aanzien
van de baring varieerden van
het vrijwel volledige verbod
op vacuümextracties en tangverlossingen tot de aanbeveling om direct maar voor een
keizersnede te kiezen. Ook
onderscheidt men klinieken
Postoperatieve bekkenfoto, afkomstig
met veel kennis en met weiuit artikel van A. van Vugt (noot 94). nig kennis over het 'ziektebeeld'.
Niet zelden deden gynaecologen tussen 1990 en 2000 contrecoeur
keizersneden bij vrouwen met ernstige BI. Patiënten met (na de
zwangerschap) langdurig aanhoudende klachten in hun bekken ondergaan zelfs orthopedische fixatie van de 'onstabiele' sacroiliacale
gewrichten en van de symfyse. De traumatologisch chirurg die zich
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speciaal op dit gebied heeft toegelegd, publiceerde de resultaten van
zijn eerste 50 patiënten in een Nederlands verloskundig tijdschrift.94
Hij noemde de resultaten van de chirurgische therapie hoopgevend,
maar stelde dat meer onderzoek nodig is om de correcte indicatiestelling van deze niet geheel risicoloze operatie te kunnen bepalen.
Gynaecologe Pel beklemtoonde in 1995 het ontbreken van een
anatomisch substraat en ikzelf betoogde in 2000 dat de BI eigenlijk
alle kenmerken van een modeziekte vertoonde. 95 ' 96 Op dat moment
kon het verdere verloop van de epidemie nog niet worden voorzien
en ook de uitkomst van het lopend wetenschappelijk onderzoek van
'sympathiserende medici' was nog niet bekend. Omdat er anno
2004 nog steeds geen eenstemmigheid is over de vraag of de BI wel
als modeziekte beschouwd mag worden, zal ik de BI als casestudy
en détail beschrijven in hoofdstuk 7.3 en aan de hand van de hierboven geschetste criteria toetsen of deze aandoening nu wel of niet
als modeziekte gekwalificeerd mag worden.97 Hier wordt volstaan
met de mededeling dat de incidentie van BI en met name van de
meer ernstige vormen thans sterk is afgenomen en dat het sjc zijn
aandacht verlegd heeft naar het postwhiplashsyndroom en nekklachten.

RSI

RSI {repetitive strain injury) is volgens de patiëntenvereniging (opgericht 1993, begin 2001 4000 leden en begin 2002 5000 leden; website
www.rsi-vereniging.nl) een verzamelnaam van klachten aan hand,
pols, arm of schouder als gevolg van herhaalde bewegingen. De aandoening uit zich in chronische pijn, stijfheid, tintelingen of een koud
of doof gevoel. Er is een waaier aan mogelijke klachten op verschillende plaatsen in het gebied tussen vinger, schouderblad en nek. De
klachten kunnen bij dezelfde persoon bovendien verhuizen van het
ene lichaamsdeel naar het andere. Het ziektebeeld beleefde in de
jaren negentig in Australië een kortstondige bloei. Nadat het aantal
afkeuringen wegens RSI snel toenam, besloot het hooggerechtshof dat
RSI geen grond voor uitkering meer kon zijn, waarna het ziektebeeld
verdween. Het dook later op in Engeland en vervolgens ook in Nederland.
Een belangrijke risicogroep is die van beeldschermwerkers, een
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groep die momenteel in de media dan ook in het middelpunt van de
belangstelling staat. Maar ook beroepsgroepen als kassapersoneel,
musici, slagers, lopendebandwerkers, postbestellers en vele anderen
kunnen - aldus de RS i-patiëntenvereniging - met RS i-klachten te maken krijgen. Veel aspirant-medewerkers van icT-bedrijven moeten bij
indiensttreding een verklaring tekenen dat voor hen RSI geen recht
op uitkering geeft krachtens ziektewet of WAO.
Volgens de media heeft een aanzienlijk deel van de werknemers
(regelmatig) last van RSi-klachten. Percentages van 20 tot wel 40 worden genoemd.98 De epidemie greep snel om zich heen: het percentage beeldschermwerkers met klachten steeg van 56 in 1998 tot 65 in
2001. De overheid startte in mei 1999 de campagne 'Stop RSI' en
stelde zich ten doel het percentage in twee jaar terug te brengen met
10. Staatssecretaris Hoogervorst staakte de campagne in december
2001, nadat de Gezondheidsraad had vastgesteld dat er van de campagne een medicaliserend effect uitging, waardoor het aantal patiënten alleen maar steeg. In Frankrijk, Engeland, België en Duitsland is
het syndroom vrijwel onbekend."
Kwakzalvers azen ook op deze patiëntencategorie, zoals op de
website al direct duidelijk wordt. Acupunctuur, magneetveld therapie,
ayurvedische geneeskunde, manuele therapie, Feldenkrais, haptonomie, Rolfing en vele andere alternatieven worden aangeboden.

WHIPLASH

Whiplash is een chronisch ziektebeeld ontstaan na een kop-staartbotsing, waarbij de bestuurder van de aangereden auto met het hoofd
een heftige achter- en daarna voorwaartse beweging maakt. Een kopstaartbotsing komt in ons land zo'n 25.000 maal per jaar voor.Volgens de Whiplash Stichting Nederland (opgericht in 2000, 7000 leden in 2002) ontwikkelt tegenwoordig 20 procent van de slachtoffers
klachten, die kunnen uiteenlopen van hoofd-, nek- en schouderpijn
tot vermoeidheid, duizeligheid, slapeloosheid en concentratiestoornissen. IO° Volgens cijfers van het Academisch Ziekenhuis Groningen
nam de incidentie van de diagnose 'distorsie van de nek' na 1980 snel
toe.101 Hoofdredacteur Jongkees van het NTvG publiceerde in 1981
een klinische les over drie lijders aan het 'cervicaal zweepslagsyndroom' en verwees psychogene factoren naar de achtergrond.102 Hij
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betoonde zich ook optimistisch over het effect van een tijdig ingestelde therapie. In die tijd ontstond ook de sterke media-aandacht voor
whiplash.
De wetenschappelijke stand van zaken rond dit ziektebeeld is eerder in dit hoofdstuk (onder Nederlandse deskundigen) compact
weergegeven. Talrijk zijn overigens nog de aanhangers van meer somatische verklaringsmodellen. '° 3, '° 4, '° 5 Hoewel het therapie-aanbod
ook hier, behalve uit de hoek van advocaten, vaak afkomstig is uit de
alternatieve hoek, begeven zich ook veel onduidelijke reguliere reintegratiebedrijfjes en diensten op de markt van de whiplashlijders106.
Het ziektebeeld zou de Staat één miljard gulden per jaar kosten. Om
die reden zijn verzekeraars en/of werkgevers vaak bereid om de kosten van dergelijke reguliere therapieën te vergoeden, hoewel de effectiviteit ervan nooit goed is aangetoond.
Zeer bedenkelijk is de praktijk van de Amerikaan Alfred Bonati,
een in eigen land meermalen veroordeeld arts, die zich onder meer
richt op de whiplashpatiënt. Bonati verleidt (tot eind 2002 zelfs met
behulp van een Nederlandse neuroloog, die tegen een hoge prijs een
voorselectie deed) patiënten om naar zijn instituut in Florida te komen. 107, 108

OPS

Het organisch psychosyndroom is, volgens de site van de 800 leden
tellende ops-Patiëntenvereniging (opgericht 1993), 'een chronische
ziekte/handicap, die door de patiënt en ook door zijn omgeving als
zeer belastend wordt ervaren. Aangezien er door de organische oplosmiddelen algehele aantasting aan het centraal zenuwstelsel ontstaat, komen er vele lichamelijke en psychische klachten voor. De
meest voorkomende zijn: concentratieproblemen, vergeetachtigheid,
geïrriteerdheid; geestelijke en/of lichamelijke ouderdomsverschijnselen op jonge leeftijd, ernstige vermoeidheid, zware hoofdpijnen,
depressies; persoonlijkheidsstoornissen, agressiviteit; duizelingen,
slaapstoornissen; pijnen in maag, borst en ledematen; impotentie en
onvruchtbaarheid; kortademigheid en gebrek aan eetlust; uitval van
spierfuncties, gewrichtsklachten.' De site vervolgt: 'Deze klachten
kunnen in veel gevallen niet door middel van lichamelijk onderzoek
worden aangetoond en bevestigd. Dit betekent dus een extra mentale
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belasting, zowel voor degene die deze klachten heeft als voor zijn
naaste omgeving.'
De schildersziekte OPS werd eind jaren zeventig voor het eerst in
Scandinavië beschreven. De medische vakterm ervoor is Chronische
Toxische Encephalopathie CTE en het ziektebeeld, dat niet objectief
is vast te stellen, is inmiddels door de WHO erkend. De WHO onderscheidt drie stadia van ernst: i) neurastheen syndroom; 2) matig
ernstig CTE; en 3) ernstig CTE. Gezien de vele onzekerheden rond het
ziektebeeld heeft de Ziekenfondsraad in 1996 besloten om het verzoek van het ministerie van v w s om de diagnostiek van het syndroom
te verbeteren ingewilligd. Sindsdien functioneren er twee solvent
teams, die de wachtlijst aanzienlijk hebben kunnen bekorten. 109 De
twee teams zijn verbonden aan het AMC en aan het Medisch Spectrum Enschede. In februari 2001 deden de teams verslag van hun
bevindingen. In de periode 1997-1999 werden ruim 250 patiënten
onderzocht, van wie ongeveer 50 bleken te kunnen worden gediagnosticeerd als matig ernstig CTE.IIOWel vinden de auteurs het een
probleem dat de gouden standaard voor de diagnose ontbreekt. In
2001 promoveerde biologe Wenker aan de Universiteit van Amsterdam op OPS, waarvan eind 1999 97 gevallen geregistreerd waren. De
promovenda zocht naar een verklaring waarom slechts een fractie
van de half miljoen Nederlanders die beroepsmatig in aanraking komen met zó veel oplosmiddelen dat ze de ziekte zouden kunnen
oplopen, de ziekte ook werkelijk krijgt. Een fysiologische verklaring
voor de schildersziekte leverde haar onderzoek echter niet op, maar
negatieve uitkomsten behoren bij het verrichten van onderzoek, aldus Wenker.111
Slechts een derde van de erkende ops-lijders is schilder. Volgens
onder andere het Bureau Beroepsziekten van de FNV ('Wie aansprakelijk stelt, is een held.') komt de ziekte ook bij andere beroepen
voor. Vele duizenden ex-werknemers zouden aan OPS lijden en de
meesten staan er financieel belabberd voor. Zelfs badmeesters kunnen het krijgen (zie: www.bbzfnv.nl). In 2004 deed FNV BOUW opnieuw een waarschuwing uitgaan. Gebleken was dat 10 procent van
de schilders niet let op de kwaliteit van de verf, waardoor alleen al in
het noorden van ons land vijfhonderd schilders risico's lopen.112
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NIET BESPROKEN AANDOENINGEN

Aandoeningen als multiple chemical sensitivity, het Bijlmersyndroom, hetcandida-overgevoeligheidssyndroom, de 'hypoglycaemie',
de 'postdeploymentsyndromen' van uitgezonden militairen, de 'postLyme-ziekte' als bijzonder type van de 'postviral fatigue' worden hier
nu buiten beschouwing gelaten. Of ze zijn vrijwel exclusief alternatief
en kregen niet die erkenning binnen de reguliere geneeskunde die de
hierboven beschreven modeziekten wel (in meerdere of mindere mate) kregen of ze worden beschouwd, ook door de lijders zelf, als vorm
van posttraumatische stress en vallen daarmee goeddeels buiten de
besproken beelden, waarbij obligaat een tastbare afwijking of fysieke
oorzaak verondersteld werd. Ook de gevolgen van 'satanisch ritueel
misbruik' en het 'alien abduction syndrome' blijven buiten beschouwing omdat ze, afkomstig uit de vs, ons land vrijwel niet bereikt hebben.

SLOTBESCHOUWING

Bij elk ziektebeeld dat in de medische leer- en handboeken wordt
besproken is er aandacht voor etiologie, symptomatologie, therapie
en prognose. Over de prognose van de lijders aan de hierboven beschreven ziektebeelden is echter geen enkele uitspraak te doen. Spontaan herstel komt voor. De ziekte kan zelfs even onverwacht verdwijnen als zij gekomen is, zoals dat bijvoorbeeld de schrijfster Renate
Dorrestein overkwam.1'3 Vaststaat dat de overtuiging te lijden aan
een echte ziekte een negatief effect heeft op het verdere beloop." 4
Voorkómen zou natuurlijk beter zijn en hier ligt een taak voor overheid, opleiders en beroepsgroep. Deze preventie is dringend gewenst,
want modeziekten gaan aan geen enkele deur voorbij en ze treffen
- en hier spreek ik ook uit eigen ervaring - vaak de aardigste, goedwillendste en hardwerkendste mensen. Ook intelligentie en opleiding
beschermen niet tegen deze syndromen: er zijn psychiaters met ME,
medisch specialisten met bekkeninstabiliteit en ondernemers met
fibromyalgie. Het zijn wel mensen die, soms tijdelijk, soms langdurig,
niet op andere wijze kunnen omgaan met hun stress of kunnen voorzien in hun emotionele behoeften. Zij worden door etiketterende
goedbedoelende medici echter ook niet geholpen op weg naar her-
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stel. Het tegendeel is eerder het geval. Dit inzicht begint onder medici steeds meer terrein te winnen, 1 ' 5 ' II6 hoewel de patiënten hun
diagnose niet snel zullen afstaan."7 Daarmee is er niets nieuws onder
de zon, zoals hierboven uit de geschiedschrijving van verwante ziektebeelden uit het verleden gebleken is. Steeds zullen er nieuwe ziekten verschijnen, omdat de menselijke geest nu eenmaal vindingrijk is
en dergelijke ziektebeelden in een behoefte van velen voorzien. Toch
maakt ook 'de gelegenheid de dief en preventie zou in ieder geval
een beperkend effect kunnen hebben.
De meeste auteurs van publicaties over modeziekten zijn van mening dat de ziekte de patiënt overvalt en in de dagelijkse omgang met
lijders aan deze syndromen blijkt maar zeer weinig van simulatie of
frauderen. Toch is het interessant dat Wenegrat, zoals hiervoor besproken, vraagtekens plaatst bij de onvrijwilligheid van deze ziekten.
Hij meent dat er wellicht initieel een fase is waarbij de patiënt kiest
voor zijn ziekte. Spierpijn, zwangerschap en bevalling, een kopstaartbotsing, een schildersberoep, beeldschermarbeid, een virusinfectie of Pfeiffer, een reanimatie of een homeopathisch tandarts: de
verleiding om te vervallen in een modeziekte moet er bij velen zijn
geweest. Een weinig specifieke symptom pool (Shorter) of een wankele
levenssituatie kan op zo'n moment worden omgezet in een modeziekte met de kenmerkende symptomatologie oftewel, zoals Ford het
in zijn artikel in 1997 noemde, 'illness as a way oflife'IlS Later, als de
patiënt eenmaal zijn rol speelt, is het eventuele moment van keuze
niet meer te achterhalen. Hier brengt Wenegrat, als enige van de
genoemde auteurs, een interessant punt naar voren, dat tot discussie
kan leiden over de 'toerekeningsvatbaarheid' van lijders aan modeziekten. Bij veel psychiatrische ziekten en gedragsstoornissen schiet
de naturalistische, zo men wil deterministische benadering tekort,
omdat de menselijke vrijheid nooit geheel en al in termen van oorzaak en gevolg kan worden beschreven. Natuurlijk zijn er ziektebeelden (men denke een schizofrenie, manisch-depressieve psychose,
delirium tremens, temporale epilepsie) waarin biologische factoren
de toerekeningsvatbaarheid en keuzevrijheid zodanig hebben aangetast, dat er van vrijwilligheid en verantwoordelijkheid van de patiënt
voor zijn daden geen sprake meer kan zijn. Bij functionele klachten,
somatiseren en modeziekten ligt dat echter anders vanwege het ontbreken van organisch-cerebrale factoren." 9 Wij betreden misschien
hiermee het terrein van de filosofie, maar de veronderstelling dat er
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voorafgaand aan het ten prooi vallen aan een modeziekte een moment geweest is dat het individu een keuze had tussen al of niet 'ziek'
worden, is verdedigbaar. Als de ziekte eenmaal bestaat, verdwijnt dat
moment van keuze snel uit het geheugen van de patiënt, maar zoals
iemand zichzelf ook moet toestaan verliefd te worden, zo zou dat ook
bij het optreden van een modeziekte kunnen gaan. Waar er geen organische beperking van de menselijke vrijheid in het spel is, kan Sartre geciteerd worden, die de mens een absolute vrijheid toeschreef.
Ook irrationele handelingen blijven volgens Sartre de uitkomst van
het vrije ontwerp van iemands leven: 'Dit ontwerp kan ik uitvoeren,
ofwel door een gepassioneerde vlucht, ofwel door rationele weerstand. Ik zelf kies tussen beide mogelijkheden. Ik kies de wilsdaad
respectievelijk de passie; of de wereld een redelijke wereld (voorwerp
van de wilsdaad) of een magische wereld (voorwerp van de passie) is,
hangt uitsluitend af van mijn keuze." 20 Of de sartriaanse vrijheidsopvatting van toepassing is op het al of niet krijgen van modeziekten is
natuurlijk niet empirisch te onderzoeken. Dat ene moment laat zich
niet bestuderen. Maar de invloed van wetgeving inzake uitkeringen
(whiplash, RSI) en de al of niet bestaande bekendheid met het ziektebeeld (whiplash) blijken van dermate grote invloed te kunnen zijn op
de incidentie ervan, dat er tussen een 'geboden aanleiding' en het
daadwerkelijk krijgen van de ziekte toch haast wel een keuzemoment
moet bestaan. Een biologische verklaring voor het feit waarom persoon A na een kop-staartbotsing slechts enkele dagen last van de nek
heeft en persoon B er een invaliderende chronische ziekte aan overhoudt, is immers niet te vinden. En dat geldt mutatis mutandis voor
alle beschreven syndromen.
In een filosofisch getint betoog wezen Hazemeijer en Rasker op twee
verschillende opvattingen over het begrip ziekte.121 De nominalistische school geeft een naam aan een groep symptomen zonder in te
gaan op oorzaak en pathogenese. Voorbeelden daarvan zijn niet alleen
de schizofrenie, maar ook diagnosen als fibromyalgie (de uitkomst
van een consensuspanel van het American College of Rheaumatology) en talrijke diagnosen uit de DSM-classificatie vallen daaronder.
Het is volgens de auteurs dan nog maar een kleine stap voordat deze
benoemingen gebruikt worden als diagnosen. Toch zijn dit type diagnosen vaak onderhevig aan verandering. Zo verdween homoseksualiteit in 1974 uit de Amerikaanse psychiatrische D S M-classificatie. Te-

216

genover de nominalistische diagnose staat de essentialistische, waarbij
wordt verwezen naar de onderliggende pathologie als zijnde de kern
van de zaak. Het is duidelijk dat alle hierboven als modeziekte besproken syndromen vallen onder de nominalistische diagnosen.
Het valt te betwijfelen of de op preventie gerichte aanbevelingen
van Wenegrat hier veel kans van slagen zullen hebben. Het is zeker
gewenst dat er tijdens de medische opleiding aandacht wordt gegeven
aan modeziekten, zodat artsen meer bekend worden met het patroon
ervan. Toch blijken epidemieën te kunnen optreden ondanks wijdverbreide scepsis onder medici. Er waren bijvoorbeeld maar weinig
gynaecologen die veel geloof hechtten aan een organische basis voor
het syndroom van de bekkeninstabiliteit. Hier speelt het afgenomen
gezag van de medicus-expert een rol. Een beroep op de verantwoordelijkheid van journalisten heeft geen kans van slagen: alleen nieuwswaarde telt voor hen en een welbespraakte medicus die een revolutionaire 'ontdekking' heeft gedaan - vaak tegelijk gepresenteerd met een
aantal dankbare patiënten - zal altijd de aandacht kunnen trekken van
een of andere journalist. Daarvan zijn ontelbare voorbeelden te geven. Hoogstens krijgt aan het eind van een dergelijk item een sceptische collega nog een minuutje spreektijd of een klein stukje tekst pour
acquit de la conscience van de journalist, maar te kort om de kracht van
de lancering te kunnen ondermijnen. Ook bij Wenegrats aanbeveling
om door te gaan met het zoeken naar somatische verklaringen voor
de nieuwe ziekten kunnen kanttekeningen worden geplaatst. Het
leidt er namelijk gemakkelijk toe dat de patiënt gestijfd wordt in zijn
idee te lijden aan een nog onbegrepen lichamelijke afwijking, waardoor een andere benadering onbespreekbaar blijft. Natuurlijk bestaan er ook wel echte substraatloze aandoeningen zoals migraine,
maar deze zijn steeds zeldzamer geworden met de vooruitgang van
de diagnostiek en zijn ook al lang bekend. Daardoor zou het pleit bij
'nieuwe ziekten' dus vrij snel beslecht moeten kunnen zijn: het oude
adagium 'ohne Befund keine Krankheit' heeft nog weinig van zijn
juistheid verloren.
Preventie lijkt ook mogelijk door het recht op financiële uitkeringen wegens de ziekte terug te brengen. Dit is succesvol gebleken bij
het whiplashsyndroom in Canada35 en met RSI in Australië, maar dit
succes zal wellicht niet bij elke modeziekte kunnen worden geëvenenaard. Het zou ook tot enorme onrust leiden, ongetwijfeld tot in het
parlement. Een groot aantal lijders is nu eenmaal eenvoudigweg niet
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in staat om de prestaties van gezonden te leveren. Vroeger kregen
deze mensen erkenning en menig lijder aan levenslange hysterische
(conversie)verlammingen leidde een actief leven in een rolstoel, zag
zijn huis op kosten van de gemeente aangepast en oogstte bewondering voor de manier waarop hij met zijn handicap omging. De hedendaagse diagnostiek is echter onverbiddelijk en biedt aan dergelijke
personen weinig uitweg. Dit ligt echter anders bij een modeziekte die
het voordeel van de twijfel geniet. Als aan mensen met substraatloze
aandoeningen op onverbiddelijke wijze elke financiële ziektewinst
wordt onthouden, dan verbetert ongetwijfeld de prognose bij een
aantal van hen, maar sommigen zullen in grote moeilijkheden komen.
De hier te maken keuzen zijn volledig vergelijkbaar met de keuzen
voor al of niet streng keuren van WAo'ers en/of het verlagen van de
uitkeringen. Terugkeer in het arbeidsproces betekent voor velen herwonnen zelfvertrouwen en eergevoel, maar degenen die echt niet
meer kunnen werken, worden onevenredig hard getroffen. Dit debat
moet zeker gevoerd worden, maar gaat het bestek van dit boek ruimschoots te buiten.
Over de behandeling van deze ziektebeelden kan ik kort zijn. Het
meest consequent is hier Reinders, die bij lijders aan het postwhiplashsyndroom adviseerde nooit tot behandeling over te gaan. Het
idee dat een modeziekte te behandelen zou zijn, kan vrij snel worden
weggenomen als men zich voorstelt dat men een lijdster aan grande
hysterie uit Charcots menagerie had moeten behandelen: eenvoudigweg een onmogelijke opgave. Toch zoeken lijders aan deze ziektebeelden massaal de hulp van artsen en voor de dagelijkse praktijk
lijken de bescheiden aanbevelingen van Barsky en Bonis het meest
praktisch.
Ten slotte rest de vraag: hoe liep het eigenlijk af met de 'Fashionable
Sufferer N.E'. uit 1883? In hoofdstuk in bepreekt Lady Angela met
mr. Cynicus Douce de vraag aan wat voor ziekte Madeleine eigenlijk
lijdt.
'Wat denkt u dat er aan de hand is met Madeleine; heeft zij een echte
ziekte?' 'Wat ze ook heeft, ik zou haar in een uur kunnen genezen,'
zegt mr. Cynicus. 'Hoe, zou ik graag willen weten?' 'Ik zou haar vertellen dat ze iets moet gaan doen.'Waarop Angela zegt: 'Maar zij is
zo'n prachtmens.' Cynicus: 'Zeker is ze een prachtmens, maar ze
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sterft van de uitputting. Die uitputting begint al zodra ze begint met
iets te doen...'
Met Madeleine zou het goed aflopen, want in het laatste hoofdstuk
kunnen wij lezen dat 'de tijd, dat wonderlijke medicijn, soms de
meest verbazingwekkende genezingen bewerkstelligt'. De N.E. verliest haar vermoeidheid en herwint haar aardse krachten. Ze rijdt
paard alsof het geen probleem is en mr. Cynicus Douce is zeer opgetogen over haar 'herrijzenis' die hij grotendeels toeschrijft aan zijn
gesprekken met Madeleine. Ze kon zich uiteindelijk losmaken van de
'verlokkingen van de luxe invaliditeit', die haar zo lang parten hadden
gespeeld.
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7.3 Bekkeninstabiliteit als prototype van een modeziekte
Een casestudy
INLEIDING

In dit hoofdstuk zal nogmaals het beeld van de bekkeninstabiliteit
door zwangerschap - uitvoeriger dan in het vorige hoofdstuk - worden beschreven, waarbij eerst een vergelijking met de inmiddels
voorbije epidemie van de ook reeds beschreven postnatale depressie
wordt getrokken. Daarna volgt een kort resumé van de kenmerken
van modeziekten, zoals in het vorige hoofdstuk vastgesteld. Vervolgens wordt de vraag gesteld of wij inzake de bekkeninstabiliteit met
recht kunnen spreken van een modeziekte. In een postscriptum worden enkele aanbevelingen gedaan voor de behandeling van vrouwen
met dit beeld.

BEKKENINSTABILITEIT

In de wachtkamers van gynaecologen en verloskundigen dook rond
1990 een nieuw fenomeen op: vrouwen die leden aan de zogenaamde
bekkeninstabiliteit (BI). Deze vrouwen zijn herkenbaar aan een door
hevige pijn beperkte en bemoeilijkte motoriek, die er niet zelden toe
leidt dat zij met krukken lopen of zich zelfs in rolstoelen voortbewegen. In de minder ernstige gevallen wordt volstaan met een zogenaamde bekkenband, een stevige gordel krachtig aangetrokken rond
de heupen.
Pijn in de schaamvoeg (symfysiodynie) tijdens de zwangerschap is
al lang bekend en werd altijd beschouwd als een tijdelijk ongemak,
dat niet te beïnvloeden was en dat vanzelf weer verdween na de bevalling. De huidige epidemie van dit klachtenpatroon bracht de NVOG
(Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie) er in 1996
* Dit hoofdstuk is een vermeerderde compilatie van drie artikelen: Ned
TijdschrObst Gynaecol(113) 2000,71-3, 'Over kwakzalverij en hysterie: bekkeninstabiliteit in breder perspectief'; Journal Psychosom Obstet Gynecol (21)
2000, 235-239, 'Between hysteria and quackery: some reflections on the
Dutch epidemic of obstetric "pelvic instability"; Ned Tijdschr Obst Gynaecol
(117) 2004, 9-12 en 86-88, 'Bekkeninstabiliteit: bestaat het (nog) wel?'
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toe om met een officieel (en onberispelijk) standpunt naar buiten te
komen.92 Daarin werd erop gewezen dat de ontstaanswijze van deze
klachten onbekend is, dat er geen objectieve criteria zijn om de diagnose te bevestigen en dat er geen behandeling bekend is waarvan de
waarde wetenschappelijk is aangetoond. De prognose werd als zeer
gunstig beschouwd: slechts bij één op de 2000 vrouwen met deze
klachten blijven de klachten langdurig bestaan. Ten slotte
waarschuwde de NVOG tegen instituten en/of personen die claimen
de oplossing in handen te hebben, omdat die commercialisering in de
hand werken en valse hoop wekken. In een onderzoek van een
Zweedse groep in 1999 werd ook geen enkel verband gevonden tussen de graad van (meestal zeer geringe) verbreding van de symphysespleet en de ernst van de pijnklachten van de Bi-patiënten.93 Deze
resultaten ondersteunen het standpunt van de NVOG, dat een objectieve diagnose onmogelijk is.
Tegenover de deskundige stellingname van de NVOG stond een
krachtige lobby van de in 1990 opgerichte Vereniging voor Patiënten
met Bekkenproblemen in relatie tot Symfysiolyse, gesteund door
hulpverleners die zich met name hebben verenigd in het Rotterdamse
Spine & Joint Centre (sjc), waar men zich heeft gespecialiseerd in de
behandeling van dit symptomencomplex. Uit het gehele land reisden
lijdsters aan BI naar dit instituut, dat zich door het ministerie van
vws erkend weet als niet-klinisch revalidatie-instituut, hoewel het
niet aan de gebruikelijke eisen voldoet en de Ziekenfondsraad een
negatief advies over een aanvankelijk tijdelijke erkenning uitbracht.
De adviezen die de patiëntenvereniging uitgeeft ten aanzien van de
baring variëren van het vrijwel volledige verbod op vacuümextracties
en tangverlossingen tot de aanbeveling om direct maar voor een keizersnede te kiezen. Ook onderscheidt men klinieken met veel kennis
en met weinig kennis over het 'ziektebeeld'.
Patiënten met langdurig aanhoudende klachten in hun bekken
ondergaan zelfs orthopedische fixatie van de 'onstabiele' sacroiliacale
gewrichten en van de symphyse. De traumatologisch chirurg die zich
speciaal op dit gebied heeft toegelegd, publiceerde de resultaten van
zijn eerste 50 patiënten in een Nederlands verloskundig tijdschrift.94
Hij noemde de resultaten van de chirurgische therapie hoopgevend,
maar stelde dat meer onderzoek nodig is om de correcte indicatiestelling van deze niet geheel risicoloze operatie te kunnen bepalen.
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POSTNATALE DEPRESSIE

De vaderlandse gynaecoloog kreeg bij deze epidemie een sterk 'sentiment du déja vu'.
In de jaren tachtig werden de Nederlandse kraamvrouwen bezocht
door een epidemie van postnatale depressies (PND) en de overeenkomsten zijn verbluffend. Ook toen was er 'onbegrip' bij veel hulpverleners. Deze werden van harteloosheid en gebrek aan vakkennis
beschuldigd, een beschuldiging die zij tegenwoordig nogal eens van
hun Bi-patiënten te horen krijgen. Ook toen ontstond er al snel een
actieve patiëntenvereniging, eveneens gesteund door enkele deskundigen die de oplossing van dit probleem wisten en zich daarmee, zonder hun vakgenoten te hebben kunnen overtuigen, direct tot de geplaagde lijdsters wendden.122 De grondlegster van de theorievorming
over de PND is de Britse huisarts Katbarina Dalton. Zij had eerder
bekendheid verworven met haar hormonale aanpak van het zogenaamd premenstrueel syndroom (PMS), cyclische klachten die bij
sommige vrouwen in de tweede helft van de menstruatiecyclus optreden. Ook met betrekking tot de PND verwees zij psychosociale factoren naar de achtergrond en poneerde de hypothese, dat er sprake was
van een 'hormonale depressie', die met hormonale therapie goed te
behandelen en te voorkomen zou zijn. Een interview met haar in de
Viva van februari 1981 vormde het startsein van de PND-epidemie.
Een stuk van Renate Dorrestein in Opzij ('Als mannen een PND konden krijgen, dan was er vast eerder wat aan gedaan' en 'Waarom
20.000 vrouwen per jaar niet serieus genomen worden') en de film
Ademloos van cineaste Mady Saks met Monique van de Ven in de
hoofdrol deden de rest. Loendersloot, een gynaecoloog uitWageningen, specialiseerde zich in de behandeling van PND en kreeg een
enorme toeloop uit heel Nederland te verwerken. Hij gaf tegenover
vakgenoten wel toe, dat zijn behandeling 'controversieel' was, maar
beloofde wetenschappelijke evaluatie.123 Een aantal jaren later moest
hij concluderen, dat de door hem voorgeschreven medicatie (het progestagene hormoon Duphaston) niet effectiever was dan placebo's.
Veel ruchtbaarheid is er aan die studie niet gegeven.124 De patiëntenvereniging (aanvankelijk Stichting van Vrouwen in Postnatale Depressie, thans Stichting Selene geheten) leidt tegenwoordig een wat
kwijnend bestaan.
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M E D I C A L I S E R I N G ALS DWAALSPOOR

Vrouwen die na de geboorte van hun kind - immers een, wat psychologen noemen, 'life-event' van importantie - klachten van emotionele
aard ervaren, hebben het volste recht op begrip en ondersteuning.
Vrouwen die tijdens of na de zwangerschap - immers een forse lichamelijke belasting - pijnklachten ervaren in het bekken, hebben er
recht op dat hun klachten serieus worden genomen en dienen waar
mogelijk ontzien te worden. Het bestempelen van deze vrijwel steeds
passagere ongemakken tot ziekten met duidelijk lichamelijke oorzaken,
respectievelijk hormonale veranderingen en bekkeninstabiliteit (een
te los zitten van de botten die de bekkenring vormen), die derhalve
ook met medische middelen behandeld moeten of kunnen worden,
is echter onwetenschappelijk en legt de klemtoon op de verkeerde
plaats.125 Het leidt tot onnodige medicalisering, tot afhankelijkheid
van de gespecialiseerde hulpverleners en tot veel onterechte wrok
jegens huisartsen, vroedvrouwen en gynaecologen, die veelal de diagnose hebben 'miskend' of zelfs, in het geval van BI, de oorzaak zouden zijn van de klachten. De vrouwen zelf raken volledig gefixeerd op
hun klachten doordat de reductionistische benadering van de PNDc.q. Bi-experts een eendimensionale diagnose biedt, terwijl er sprake
is van een multifactorieel bepaald lijden, dat ten diepste veroorzaakt
wordt door het tijdelijk tekortschieten van de draagkracht van hen die
in hun moederschap een grootse creatieve daad gaan verrichten of
hebben verricht.

P O S T N A T A L E D E P R E S S I E EN B E K K E N I N S T A B I L I T E I T

PND en BI lijken veel gemeen te hebben met andere modeziekten,
zoals beschreven in hoofdstuk 7.2. De Britse publiciste Elaine Showalter, bekend van haar geschiedschrijving van de hysterie, bespreekt
in haar erudiete boek Hystories een aantal hedendaagse modeziekten
en noemt ze 'hysterische epidemieën'. Zij gebruikt de term 'hysterie'
nadrukkelijk niet in de pejoratieve betekenis die zij tegenwoordig
helaas zo vaak heeft: 'I don't regard hysteria as weakness, badness,
feminine deceitfulness, or irresponsibility, but rather as a cultural
symptom of anxiety and stress.' De bekkeninstabiliteit noemt Showalter in haar boek niet, want deze komt in Amerika niet voor.
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Bij die hedendaagse modeziekten is er - wij zagen dat reeds in het
vorige hoofdstuk en ik herhaal dat hier nogmaals - sprake van een
herkenbaar patroon. Er is óf geen enkele lichamelijke afwijking c.q. oorzakelijk moment te vinden óf slechts een minimale, die niet in verhouding
staat tot de ernst van de klachten. De meeste lijders hebben een teleurstellende gang door de gezondheidszorg achter de rug, die niet
zelden eindigde in het alternatieve circuit. Wrok tegen de reguliere
hulpverleners is dan ook eenvoudig te activeren en komt veel voor. Na
soms jarenlange 'miskenning' is er grote vreugde als er een -wetenschappelijke kroongetuige opstaat, die het ziektebeeld een (nieuwe)
naam geeft en die de lijders eindelijk legitimatie van hun klachten
verschaft. Bijna simultaan wordt een patiëntenvereniging opgericht, die
lijders en ook artsen gaat 'bijscholen'. Er verschijnen naast interviews
met patiënten, ook boeken, televisieprogramma's of films, die het
leed van de patiënt op indringende en emotionele wijze vertolken.
Veel mensen herkennen zich 'eindelijk' in dat beeld en blijken het
'ook te hebben!' De vreugde is van korte duur, want de veelal simplistische medische verklaring die dergelijke wetenschappelijke
kroongetuigen verschaffen, leidt tot medicalisering en somatische
fixatie, waardoor effectievere strategieën om met de klachten om te
gaan vrijwel onmogelijk worden. De klachten persisteren en leiden
vaak tot sociaal isolement, relatieproblemen en conflicten met keuringsartsen, die moeten oordelen over arbeidsongeschiktheid. De wetenschappelijke kroongetuigen stellen zich tegenover hun professionele
vakgenoten veelal voorzichtiger op dan in de spreekkamer tegenover
hun patiënten en heioven steevast nadere wetenschappelijke mededelingen
in de vakpers. Daar komt meestal weinig van terecht.126
Modeziekten werken ook als een magneet op charlatans en alternatieve genezers, temeer daar de reguliere geneeskunde geen effectieve
behandeling kan bieden. Ten slotte behoort een modeziekte per definitie een passagere, epidemisch karakter te hebben. Daarbij hoort ook
dat de ziekte soms op onverklaarbare wijze geografisch beperkt blijft
tot bepaalde landen of streken.

BEKKENINSTABILITEIT: MODEZIEKTE OF NIET?

Pel beklemtoonde in 1995 het ontbreken van een anatomisch substraat en ikzelf betoogde in 2000 dat de BI eigenlijk alle kenmerken
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van een modeziekte vertoonde. 96 Op dat moment kon het verdere
verloop van de epidemie nog niet worden voorzien en ook de opbrengst van het lopend wetenschappelijk onderzoek van 'sympathiserende medici' was nog niet bekend. Omdat er anno 2004 nog steeds
geen eenstemmigheid bestaat over de vraag of de BI als modeziekte
beschouwd mag worden, zal ik in dit hoofdstuk aan de hand van de
hierboven geschetste criteria toetsen of deze aandoening inderdaad
als modeziekte gekwalificeerd mag worden.127 Daarbij zal vooral aandacht worden besteed aan de resultaten van inmiddels gepubliceerd
wetenschappelijk onderzoek, aan het al of niet epidemisch karakter
van het syndroom en aan de vraag of er al een effectieve behandeling
gevonden is.

WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK

Tijdens het Gynaecongres in 1995 was er een sessie van drie voordrachten gewijd aan de toen snel om zich heen grijpende epidemie
van bekkeninstabiliteit. Twee van de drie sprekers hadden een vooral
somatische benadering van het probleem,128' "9 terwijl Pel sceptischer was, gezien het ontbreken van een evident anatomisch substraat.
Over de wetenschappelijke stand van zaken kan inmiddels meer
gezegd worden, want sindsdien is er heel wat over het beeld geschreven. Zo verscheen vrijwel onopgemerkt in de wereld van Nederlandse gynaecologen en verloskundigen in 2000 in Rotterdam het proefschrift van Jan Mens, 1 ' 0 terwijl Van Dongen in zijn inaugurele rede
in Stellenbosch in 2002 een fraai overzicht gaf van het klinisch onderzoek en de somatologische theorieën.' 31 In januari 2004 promoveerde WenHua op een proefschrift over zwangerschapsgerelateerde
pijn in de bekkengordel.

PROEFSCHRIFT MENS

Mens is sinds 1992 verbonden aan het Rotterdamse sjc. Samen met
de 'klinisch anatoom' Vleeming vormde hij vele jaren de ruggengraat
van de Bi-epidemie, waarin hij een klassieke rol als 'sympathiserend
arts c.q. expert' speelde. Zo werkte hij intensief samen de in 1990
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opgerichte'Patiëntenvereniging voor bekkenproblemen in relatie tot
symfysiolyse' van voorzitter Adelheid den Hollander. Aan haar droeg
hij zijn proefschrift op.
Het meest opvallende aan Mens' proefschrift is dat men er vrijwel
vergeefs naar het begrip bekkeninstabiliteit of symfysiolyse zal zoeken. Behoorden deze begrippen in de aanloop van de epidemie nog
tot des Pudels Kerm, om op het eerste gezicht onduidelijke redenen
zijn ze bij Mens geleidelijk aan naar de achtergrond verdrongen. Dat
was aanvankelijk zeker anders: in de wervingsfolder, die Mens in
1990 verspreidde onder alle 622 leden van de toen negen maanden
oude patiëntenvereniging en waaruit hij zijn eerste onderzoeksgroep
rekruteerde, lag de nadruk sterk op de symfysiolyse. Ook in het voorlichtingsmateriaal van de patiëntenvereniging uit 1992, toen deze al
2500 leden telde, is er voortdurend en nadrukkelijk sprake van deze
beladen terminologie: de ene folder heeft als titel: 'Bekkeninstabiliteit
tijdens en na de zwangerschap', terwijl de titel van de tweede luidde:
'Zwaar gehandicapt en niemand die het ziet. Bekkeninstabiliteit na
een bevalling'. En toen wij in 1998 eens schriftelijk om informatie
vroegen bij het sjc kregen wij een afdrukje toegezonden van een artikel van Mens in de Kwartaaluitgave Nederlandse Vereniging Oefentherapeuten Mensendieck NVOM uit 1996, dat ook toen nog gewoon als titel
had: 'Bekkeninstabiliteit'.'32 De daarin aanbevolen therapie bestaat
vooral uit het oefenen en versterken van bepaalde spieren, de 'bekkenstabilisatoren'. In het proefschrift werden deze patiënten ineens
omgedoopt tot lijdsters aan PPPP: peripartum pelvic pain. De term
'pelvic instability' ontbreekt volledig.
Over patiëntenselectie via een patiëntenvereniging is veel te zeggen: eerder wezen wij reeds op de grote mate van protoprofessionalisering van lijders van modeziekten en het kan niet anders dan dat de
deelnemers aan Mens' onderzoek ook daarvan de invloed hadden
ondergaan: een zich emanciperende patiëntengroep met een nieuw
nog niet algemeen (h)erkende ziekte, doorkneed in de teksten uit de
voorlichtingsfolders, is veel van zijn onbevangenheid kwijt en zal gretig de rol van 'de patiënt met BI' willen spelen. Het maakt hen als
onderzoeksgroep beslist minder geschikt. Ook het door Mens includeren van vrouwen bij wie de klachten soms al jaren voor het onderzoek waren ontstaan is aanvechtbaar; het gevaar van 'recall bias' is
dan te groot. Hij accepteerde meer dan 95 procent van deze leden
van de patiëntenvereniging als echte lijdsters aan PPPP (p. 20). Door
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deze samenstelling van de populatie is het eerste hoofdstuk van het
proefschrift, 'Understanding peripartum pelvic pain. The results of
a patient survey', eigenlijk op drijfzand gebouwd. In een systematische review in Huisarts en Wetenschap stelden ook Verhagen c.s. over
Mens' survey: 'Op basis van dergelijke gegevens kunnen dan ook
geen valide uitspraken over etiologische en prognostische factoren
worden gedaan." 33 Ook tegen de aard van de later onderzochte populaties in de overige onderdelen van Mens' onderzoek kunnen
soortgelijke bezwaren worden ingebracht: steevast luidt de introductie ervan: 'Patients were selected from the outpatient clinic of a rehabilitation center, specialised in the treatment of lumbopelvic pain.'
Dat daar geen sprake is geweest van een representatieve steekproef
van vrouwen met bekkenpijnklachten, maar van een zeer geselecteerde en vooringenomen fractie van die vrouwen, ligt dan zeer voor de
hand. Het vereist vervolgens zeer veel methodologisch vernuft van
een onderzoeker om in het onderzoek iets anders te vinden, dan de
patiënten eerder via de enorme publiciteit in de media over hun ziekte hebben geleerd en aangeleerd. Wij hielden dan ook ons hart vast.
Gedeeltelijk ontkomt Mens gelukkig aan dit probleem want hij komt
toch tot een voor hem en zijn patiënten onverwacht resultaat, als hij
moet vaststellen dat zijn idee dat de klachten behandeld konden worden met het versterken van de schuine buikspieren, die hij op theoretische gronden als 'bekkenstabilisatoren' beschouwde, niet bevestigd
kan worden: het oefenen van die spieren helpt niets (hoofdstuk 3).
Een aanzienlijk onderdeel van Mens' dissertatie betreft de beschrijving van een gevoelige test om de mate van PPPP te meten: een heftest van het gestrekte been, de ASLR-test ('active straight leg raising').
Hierbij wordt aan de vrouw gevraagd aan te geven hoe moeilijk het
zo'n 20 centimeter optillen van het gestrekte been is. Mens meent
aan te tonen dat deze test bij vrouwen met lage rugpijn goed correleert met de subjectieve ernst van de klachten en ook met röntgenologisch gemeten beweeglijkheid van de bekkengewrichten volgens
Chamberlain. Ook correleert de ASLR-test goed met de klinische situatie zoals gemeten met de Quebec Back Pain Disability Scale (QBPDS).
Vrouwen met rugpijn hebben vaak ook een positieve ASLR, wijzend
op beweging in de bekkengewrichten.
De echte deconfiture van de jarenlang verspreide onrust over 'instabiele bekkens' die wel eens nooit meer goed zouden kunnen komen en tot levenslange invaliditeit zouden kunnen leiden, is te lezen
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in het achtste hoofdstuk, waarin eerst allerlei testen voor de ernst van
de PPPP worden vergeleken met de gouden standaard: de 'globale indruk van de patiënt', het staat er echt. Mens beweert dat de ASLR-test
en de QBPDS daarbij kunnen volstaan, omdat andere testen geen toegevoegde waarde hebben. Maar dan volgt de slotconclusie:'Opvallend
was dat de mobiliteit van de bekkengewrichten gemeten met de
Chamberlain-methode nauwelijks verandert tijdens een periode van
8 weken revalidatie; ook niet bij patiënten met een sterke klinische
verbetering of verslechtering. [...] Geconcludeerd kan worden dat
verbetering van de klinische situatie bij patiënten met PPPP kennelijk
niet wordt bewerkstelligd door vermindering van de mobiliteit van de
bekkengewrichten, maar doordat patiënten leren om op een andere
manier om te gaan met hun aandoening; bijvoorbeeld door een beter
spiergebruik in situaties waarin de bekkengewrichten worden belast.'
Hier valt dus het doek voor de bekkeninstabiliteit! Nu begrijpt de
lezer ook waarom Mens zich zo schielijk van de term BI heeft losgemaakt - deze bestaat niet of heeft in elk geval weinig van doen met de
pijnklachten van zwangeren en kraamvrouwen - en zijn proefschrift
wijdt aan lage rugpijn bij zwangeren! Zijn 'overstap' naar de neutrale
en nominalistische diagnose 'PPPP' - die niet verwijst naar padiogenese of aetiologie - volgt logisch uit het ontbreken van een centrale rol
van 'objectiveerbare bekkeninstabiliteit', waaraan in de essentialistische diagnosen bekkeninstabiliteit of symfysiolyse wordt gerefereerd.
Hij maakt aan die tournure wel erg weinig woorden vuil, maar je zou
ook kunnen beweren dat het getuigt van intellectuele moed om je
eigen hypothese zo te falsifiëren.
Toch kan het proefschrift ons om nog andere redenen maar weinig
bekoren, want het bevat veel slordigheden alsmede speculatieve en
suggestieve uitlatingen die verder niet worden uitgewerkt. Enkele
voorbeelden daarvan tot slot. Op pagina 22 bespreekt Mens zijn survey, waarin vrouwen met een keizersnede ondervertegenwoordigd
blijken. Hij stelt vervolgens: 'One cannot ignore the possibility that
a better knowledge of mechanical problems during the second stage
of childbirth could prevent PPPP in some cases.' Dus toch meer keizersneden doen? Slordig is dat Mens de afkorting PPPP aanvankelijk
steeds gebruikt voor het begrip peripartum pelvic pain (p. 13) en later
onder pppp-test (p. 42) posterior-pelvic-pain-provocation test verstaat
en de afkorting ook nog een keer gebruikt voor posterior pelvic pain
since pregnancy (p. 43).Ten slotte weerhouden zijn eigen conclusies
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over het gebrek aan correlatie tussen de beweeglijkheid van de bekkengewrichten en de pijnklachten van de vrouwen hem er niet van
chirurgische behandeling van 'severe cases' te blijven bepleiten. Op
pagina 107 valt te lezen, dat 'In severe cases of PPPP, fusion of the
three joints of the pelvic ring generally leads to physical improvement' en ook: 'Pathologic anatomic analysis of the symphyseal joints
of patients operated for PPPP show a more pronounced degeneration
than the symphyseal joints of age-matched female controls (Van
Vugt, personal communication).'

ORATIE VAN D O N G E N

In zijn oratie 'Hypermobility in reproduction', uitgesproken te Stellenbosch op 21 augustus 2002, waar hij na zijn Nijmeegse periode een
extraordinariaat ging vervullen, gaf Van Dongen een overzicht van de
research op dit terrein, waaraan hij sinds 1991 mede leiding had gegeven. Veel patiënten met BI wisten in die jaren de weg naar Nijmegen
te vinden, vaak om second opinions na confrontatie met sceptische
gynaecologen. Het werk van Van Dongen c.s. resulteerde in dertien
publicaties en talrijke presentaties. Als oorzaken van de Bi-epidemie
noemt hij respectievelijk hormonale factoren (relaxine), mechanische
factoren (verwijding van de symfysespleet ten gevolge van overgewicht, zware kinderen en door de baring), toegenomen 'awareness'
(mede door de actieve patiëntenvereniging) en intrinsieke hypermobiliteit.
De rest van zijn overzicht is gewijd aan zijn centrale hypothese, dat
intrinsieke hypermobiliteit de belangrijkste oorzaak is van BI en dat
deze 'benigne hypermobiliteit', een veelvoorkomende stoornis, die
overigens bij balletdansers en musici ook voordelen kan hebben, een
forme fruste is van het Ehlers-Danlos-syndroom type m (EDS III). Bij
dit erfelijke syndroom worden afwijkingen gevonden in het collageen
type v.
Aanvankelijk pasten de resultaten van klinisch onderzoek goed bij
deze hypothese: bekkenpijn in de zwangerschap werd gevonden bij 28
procent van de vrouwen met EDS III tegenover 9 procent bij een controlegroep. Ook vond men bij vrouwen met bekkenpijn in 5 5 procent
hypermobiliteit (van andere gewrichten als van wervels, vingers, knieen et cetera) tegenover 11,6 procent bij vrouwen zonder bekkenpijn.
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De incidentie van hypermobiliteit onder Nederlandse schoolmeisjes
bedraagt 9,8 procent terwijl dat percentage bij zwangeren 15,6 procent was. Bij zijn research in Afrika in 1997 stuitte de auteur op een
aanzienlijke invloed van etniciteit op hypermobiliteit en bekkenpijn.
Het meest verrassend was echter zijn ontdekking dat er in de onderzochte populatie van Zuid-Afrikaanse zwangeren geen correlatie werd
gevonden tussen hypermobiliteit en bekkenpijn, terwijl de in Nederland veel geziene zeer ernstige vormen van BI daar vrijwel volledig
ontbreken. De incidentie van hypermobiliteit onder de Afrikaanse
populaties verschilde overigens niet veel van de in Nederland gevonden cijfers.
Van Dongen eindigt zijn oratie met vier conclusies, waarvan de
eerste luidde: 'The hypothesis that hypermobility is a predilection to
the development of PPPP could only be proven in Dutch pregnant
women. This points to very different populations and their specific
ailments.'
Uit dit fraaie overzicht van onderzoek dat exclusief gericht was op
het opsporen van een specifieke somatische oorzaak van BI kan geconcludeerd worden, dat de aanwijzingen voor het bestaan van collageenafwijkingen als grondoorzaak niet overtuigend zijn. De gevonden
transculturele verschillen tussen de Nederlandse en Zuid-Afrikaanse
zwangeren passen natuurlijk wel bij de door ons aangedragen psychosomatische en sociaalculturele verklaringen voor het optreden van de
epidemie van B I , waarvan ons verloskundig Nederland tussen 1990 en
2003 getuige is geweest.

PROEFSCHRIFT WENHUA

Dit proefschrift - Pregnancy-related Pelvic Girdle Pain (PPP) - werd
bewerkt aan het Instituut voor Bewegingswetenschappen en aan de
afdeling orthopedie van de Vrije Universiteit.' 34 Reeds in de inleiding
stelt WenHua vast dat er zowel over de incidentie als over de pathologie en behandeling van de p p p veel verwarring bestaat, waardoor sommige auteurs - en met name schrijver dezes die de bekkeninstabiliteit
als modeziekte betitelde - vrouwen met PPP niet serieus zouden nemen (p.5). De onderzoeker stelde zich in zijn werkten doel een literatuuroverzicht te geven van de zwangerschapsgerelateerde pijn in rug
en bekken en wil weten of de bekkenpijn (PPP) verschilt van de zwan-
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gerschapsgerelateerde lage rugpijn (PLBP). Ook zocht hij in de literatuur naar wat thans bekend is over padiologie, diagnostiek en behandeling. In de restvan het proefschrift doet de auteur bewegingsanalyse van het looppatroon bij nulligravidae, bij zwangeren zonder p p p en
bij zwangeren met PPP. Deze laatste hoofdstukken zijn voor de kliniek
minder relevant.
De PPP is volgens de auteur reeds door Hippocrates beschreven en
hij opent met een smakelijk citaat uit een publikatie van de Zweed
Cederschöld uit 183 9, waarin deze waarschuwt voor de hevige pijn die
het beeld kan veroorzaken en die, indien verwaarloosd, via abcedering
en hoge koorts tot de dood zou kunnen leiden (p. 3). Het
klachtenpatroon is zeker al vaak beschreven onder talrijke verschillende namen, waarbij de term bekkeninstabiliteit dateert uit 1984, toen
de Deen Lindsel deze voor het eerst gebruikte (p. 20). Risicofactoren
om PPP te ontwikkelen zijn volgens de literatuur zwaar werk, eerdere
rugklachten en eerdere PPP. Als de zwangere al in het eerste trimester
PPP rapporteert, dan is dat een zeer slecht prognostisch teken. Voor
pilgebruik, klein postuur, overgewicht, hoogkindergewicht, epidurale
verdoving en een niet vorderende uitdrijving gold dat daarmee de
correlatie slechts zwak was. Etniciteit speelt geen belangrijke rol: bekkenpijn wordt in alle rassen gevonden. De incidentie in de literatuur
varieert enorm van minder dan 1 procent tot 67 procent, hetgeen de
auteur toeschrijft aan het gebrek aan een scherpe definitie van de
zwangerschapsgerelateerde pijnklachten. Vrouwen rapporteren - desgevraagd -veel vaker pijnklachten dan hun artsen. De auteur becijfert
dat ongeveer 25 procent van de zwangeren veel last heeft, van wie 8
procent 'invaliderend' en 5 procent van de kraamvrouwen. Hoewel hij
zelf stelt dat de prognose erg gunstig is dankzij het spontane herstel,
blijft hij zich afzetten tegen het idee dat er sprake is van een modeziekte (p. 35, 40), want daarmee worden de vrouwen niet serieus genomen, terwijl mogelijk 0,2 procent ernstige chronische problemen
houdt. (Hij interpreteert mijn betiteling van de BI tot modeziekte
echter onjuist. Ik heb nimmer ontkend dat zwangeren last van bekkenpijn kunnen hebben en evenmin dat dit ook vroeger al en ook in
andere culturen voorkwam en voorkomt. Het modieuze ervan schuilt
in de epidemische toename van de zeer ernstige gevallen en in het
echt nieuwe fenomeen van de vrouwen die bijvoorbeeld meer dan een
jaar na de bevalling nog steeds BI zouden kunnen hebben.)
Over de pathologie is ook nog weinig bekend: de auteur heeft als
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werkhypothese dat er sprake is van 'weefselschade' als gevolg van
overbelasting van door het hormoon relaxine verzwakte steunweefsel
van men name symfyse en sacro-iliacale gewrichten, waardoor microtraumata en steriele ontsteking tot de pijn zouden leiden. Een veranderde propriocepsis van de skeletspieren, bewegingsangst ('kinesiofobie') en mogelijk ook een maladaptatie van het zenuwstelsel en de
nocicepsis zouden via een vicieuze cirkel tot chroniciteit kunnen leiden. Dit alles is echter nog speculatief. Echte 'instabiliteit' van de
symfyse en van de sacro-iliacale gewrichten wordt slechts in de zeer
ernstige gevallen gezien, maar correleert in het algemeen niet met de
ernst van de pijnklachten (p. 57-58). De thans beschikbare diagnostische testen zijn nog altijd onbevredigend en moeten worden getoetst
aan de 'gouden standaard': de anamnese van de patient (p. 77). De pijn
kan zich nog al eens verplaatsen, hetgeen een objectiverende diagnose
ernstig bemoeilijkt (p. 23). Pijn in het gebied van de M. Gluteus is vrij
kenmerkend voor de pregnancy related low back pain (PLBP) en kan
volgens de auteur goed worden afgegrensd van aspecifieke lage rugpijn en van de ischialgie. Het proefschrift is helder geschreven en
geeft een goed inzicht in de 'state of the art' inzake de bekkeninstabiliteit.

PASSAGERE, E P I D E M I S C H KARAKTER

Het is elke praktiserend gynaecoloog intussen opgevallen dat de incidentje van bekkeninstabiliteit (B I) recent duidelijk is afgenomen en dat
met name de ernstige gevallen vrijwel niet meer voorkomen. Een gynaecologenvakgroep uit Deventer, die in zijn jaarverslag het aantal
inleidingen van de baring wegens bekkeninstabiliteit exact registreert,
vond ook een afname van het aantal daarvan. Er wordt nog wel voor
ingeleid, maar anno 2003 is dit uitzonderlijk geworden. In 1995 werd
de baring er 7 maal ingeleid wegens de hevige pijnklachten van de BI,
de top lag in 1997 toen 27 maal werd ingeleid en het aantal inleidingen op deze indicatie bedroeg in 2003 nog slechts 5.135
Ziektekostenverzekeraars hebben ook bemerkt dat het aantal aanvragen voor behandeling in het Rotterdamse Spine & Joint Centre
zeer sterk is teruggelopen. '3Ó In deze kliniek worden nu ook de bakens
verzet. In een personeelsadvertentie op 26 januari 2002 vroeg het
centrum artsen met kennis en ervaring op het gebied van nek- en
2 2
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whiplashklachten!
Goed passend bij een modeziekte is ook het feit, dat de epidemie
zich alleen in ons land en Scandinavië voordeed en bijvoorbeeld in
België vrijwel geen voet aan de grond kreeg.

REGULIERE BEHANDELING

Wat valt er in Mens' proefschrift te vinden over de claim van het sjc
dat men de sleutel tot de behandeling in huis had? Deze massaal door
leden van de patiëntenvereniging gesteunde claim leidde immers
- ondanks de protesten van de normale revalidatiecentra - tot erkenning van het sjc als niet-klinisch revalidatiecentrum.
Mens' onderzoek levert een ondubbelzinnig negatief resultaat op:
zijn idee dat de klachten behandeld konden worden met het versterken van de schuine buikspieren, die hij op theoretische gronden als
'bekkenstabilisatoren' beschouwde, kon niet bevestigd worden: het
oefenen van die spieren helpt niets (hoofdstuk 3).
Publicaties over de resultaten van orthopedische fixatie van instabiele bekkens, waarover Mens zich positief uitliet, en de histologische
bevindingen daarbij gedaan waren per ultimo 2003 nog niet verschenen. Wel vonden wij een artikel van Van Vugts groep over de complicaties van 285 sacroiliacaal geplaatste schroeven bij 88 patiënten van
wie 'for several indications stabilization of the pelvic ring was performed'.' 37 Die 'vielen nog best mee': tussen de 2 en 7 procent van de
schroeven zaten niet goed terwijl 7 van de 8 8 patiënten passagere neurologische klachten ontwikkelden na de operatie.
Ook WenHua keek naar de publikaties over de therapie van de BI
of - zoals hij het noemde - de PPP. Hij noemde deze stand van zaken
'teleurstellend', want het is in feite onduidelijk hoe PPP te behandelen
ofte voorkomen zou zijn (p. 79). Van de populaire bekkengordel is de
werkzaamheid niet goed aangetoond en alleen van 'educatie' en oefentherapie (aquajoggen) is enig succes beschreven, maar het effect
bleef achter ten opzichte van acupunctuur (in één studie) en daarmee
vermoedelijk dus ook ten opzichte van placebotherapie. Over de resultaten van orthopedische operaties valt niets te zeggen, gezien het
geringe aantal publicaties, vaak van ouder datum, maar WenHua wil
toepasssing ervan - ondanks het ontbreken van gerandomiseerd onderzoek - als ultimum refugium niet uitsluiten (p. 79).
2
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Alternatieve genezers claimen wel af en toe successen. De Nederlandse gebedsgenezer Zijlstra rapporteert op zijn website verschillende genezingen van lang bestaande BI (www.levensstroom.nl). Ook de
Eindhovense straatprediker Kox bewerkstelligde acute genezingen
van BI.138 Recenter zijn de pogingen van de klinisch ecoloog Kamsteeg uit Weert om vrouwen met BI wijs te maken dat zij aan een stofwisselingsziekte lijden ('HPU').' 3 9 Hij behandelt hen met vitamines en
sporenelementen.

CONCLUSIES

De speurtocht naar de oorzaak van bekkeninstabiliteit als organisch
lijden heeft vrijwel niets opgeleverd. De huidige terugloop van het
aantal casus en de geografische beperktheid van de epidemie past ook
ongedwongen bij een kwalificatie tot modeziekte. Een goede behandeling langs somatische w e g - per definitie onmogelijk bij modeziekten - werd ook niet gevonden. Dat psychologische en culturele factoren, altijd van primaire betekenis bij modeziekten waarbij óf geen
anatomisch substraat wordt gevonden óf slechts een minimaal 'Körperliches Entgegenkommen', ook bij de wording van de Bi-epidemie
de grootste rol hebben gespeeld staat nu wel vast. Ik ben natuurlijk
ingenomen met de bevestiging van mijn eerder gedane suggestie,
maar die vaststelling kan mijn onvrede niet wegnemen en er overheerst een bittere nasmaak van een grotendeels iatrogene epidemie,
die terugkeert naar de draaglijke proporties waarmee de ervaren gynaecoloog (een beroepsgroep door Mens geheel buiten de deur gehouden, de promotiecommissie telde geen enkele gynaecoloog) vanouds zeer vertrouwd is, maar die de afgelopen vijftien jaar veel schade
en onnodig leed heeft veroorzaakt. Wij doelen hier op onnodige pijn,
onnodige angst, conflicten en verwijten tussen patiënten en behandelaars, orthopedische chirurgie en overbodige ingrepen als inleidingen
maar met name keizersneden bij doodsbang gemaakte vrouwen.
Omdat zwangerschap en kraambed onverminderd een aanzienlijke
fysieke en geestelijke belasting blijven vormen, die voor niet weinige
vrouwen tijdelijk hun krachten te boven gaat, rest thans de bange
vraag - nu de PND is verdwenen en de BI op zijn retour is - hoe de
volgende epidemie eruit zal gaan zien.
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POSTSCRIPTUM INZAKE BEGELEIDING VAN VROUWEN MET
BEKKENINSTABILITEIT

Zoals betoogd in hoofdstuk 7.2 is preventie van modeziekten onze
belangrijkste taak. Omdat die preventie regelmatig faalt en er veel
patiënten zijn met een modeziekte worden medici (en verloskundigen) toch vaak met deze patiënten geconfronteerd. Over de juiste
behandeling van deze patiënten is de laatste tijd veel nuttigs gepubliceerd.140' ' 4 ' Wij schreven daar ook al kort over in het vorige
hoofdstuk en willen een en ander hier toespitsen op de bekkeninstabiliteit.
Een simpele 'ontmaskering' en verwerping van de diagnose is onvoldoende en kan zeer ingrijpende gevolgen hebben voor de patiënt,
die toch al in een wankel evenwicht leeft met zijn/haar omgeving en
in ieder geval een voor hem/haar onmisbare ziektewinst opstrijkt.
Hoewel een deel van de patiënten een duidelijk en onmiskenbaar achterliggend psychisch probleem heeft (depressies, paniekstoornis en
agorafobie, chronische pijn als somatoforme stoornis), lijkt er vooral
sprake te zijn van aangewend gedrag, dat zich goed leent voor een
gedragstherapeutische benadering. Behandeling door psychiaters betekent voor de patiënt enorm gezichtsverlies en daarom bepleiten
sommigen dat behandeling beter zou kunnen plaatsvinden door somatische artsen. Juist bij modeziekten schiet de oude cartesiaanse indeling tussen lichaam en geest tekort en discussie over de oorzaak van
de klachten moet met de patiënt zoveel mogelijk vermeden worden.
Acceptatie dat psychische factoren een rol kunnen spelen is echter van
groot belang en vergroot de kans op herstel. Fixatie op een lichamelijke oorzaak leidt tot eindeloos wachten op de 'wetenschappelijke doorbraak' in de therapie en tot het nalopen van elke nieuwe hype, die als
verklaring wordt aangemerkt.
De moderne pijntheorie, met haar ontdekking van de conditionering van pijnsensaties en neuroplasticiteit, kan veel betekenen voor
veel mensen met een pijnstoornis, waartoe mijns inziens de meeste BIpatiënten behoren. Er is een groot traject tussen de feitelijke nociceptieve pijnprikkel en de ervaring van pijn en het daaruit voortkomende
pijngedrag. Pijnsensaties (en dus ook pijngedrag) kunnen, zo is vastgesteld, door conditionering lang persisteren terwijl de oorspronkelijke pijnprikkel al verdwenen is. Veel patiënten kunnen dit accepteren
als het hen zorgvuldig wordt uitgelegd. Er bestaat over pijnsyndro-
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men en onbegrepen lichamelijke klachten goed voorlichtingsmateriaal
voorde patiënt.' 42 ' 143
Snelle successen bij de begeleiding van deze patiënten mogen beslist niet verwacht worden, maar met een eng-somatische pseudo-diagnose is op de langere termijn geen enkele patiënt geholpen en bovendien is vanaf een dwaalspoor de weg terug vaak moeilijk te vinden.
In de 'normale' geneeskunde bestaat de eerste stap naar een succesvolle behandeling uit het onderbrengen van de symptomen in een
diagnose. Bij lijders aan modeziekten is de juiste route een omgekeerde: het geleidelijk naar de achtergrond dringen van de pseudo-diagnose en het terugkeren naar de symptomen. Deze benadering van BI,
waarvan de 'epidemie' mij tot deze beschouwingen en aanbevelingen
bracht, zou ertoe kunnen leiden dat het aantal onnodige sectio's zou
kunnen worden gereduceerd. Het zou er ook toe moeten leiden - en
dit verdient een hoge urgentie - dat er een eind komt aan de orthopedische interventies, waarvan het effect hoogst onzeker is gezien het
krachtige placebo-effect van operaties en de onmogelijkheid van dubbelblind onderzoek. 144
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7.4 E e n vergelijking tussen alternatieve pseudo-diagnosen e n
regulier geaccepteerde m o d e z i e k t e n
ACCEPTATIE, VOORDELEN EN RISICO'S VAN PSEUDO-DIAGNOSEN

Behalve het gegeven dat er voor modeziekten geen effectieve behandelwijzen bestaan, waardoor veel lijders een poging wagen in de alternatieve geneeskunde, is er nog een samenhang tussen deze problematiek en de alternatieve geneeskunde en dat betreft de wijze waarop
diagnoses worden gesteld en gebruikt. Overeenstemming tussen patiënt en hulpverlener over de diagnose is cruciaal voor het succes van
elke therapeutische relatie. Dit feit maakt behandeling van modeziekten langs psychosomatische weg moeilijk, omdat de patiënten hun
fysieke klachten en diagnose koesteren en veelal niet accepteren dat
psychologische factoren een rol zouden kunnen spelen.' 4 5 , ' 4Ó Zowel
in reguliere als alternatieve psychotherapieën moet een idee gevormd
worden over de pathogenese van de symptomen. D e invloed van een
meelevende mentor is groot bij elke vorm van psychotherapie en
vormt, samen met de heilzame effecten van het verstrijken van tijd,
waarschijnlijk de allerbelangrijkste factor bij de successen die worden
geclaimd door pseudo-wetenschappelijke psychotherapieën.' 4 7 H e t
is voor een succesvolle psychotherapie beslist niet noodzakelijk dat
de interpretaties en hypothesen in het therapeutisch proces feitelijk
controleerbaar zijn (vergelijk de psychoanalyse), zolang ze maar niet
al te absurd zijn. In ons land beweert de Vereniging van Reïncarnatie
T h e r a p e u t e n opmerkelijke successen te hebben behaald met reïncarnatietherapie en dat ook nog eens binnen en zeer gering aantal
sessies.' 4 8 In het Maandblad voor de Geestelijke Volksgezondheid werd
eens een vrouw beschreven, die haar psychisch evenwicht en zelfvertrouwen hervond na te hebben ontdekt dat haar probleem met het
vinden van een levenspartner voortkwam uit onverwerkte problemen
in eerdere levens.' 4 9 Zij raakte geheel gedesillusioneerd toen een
nieuwe vriend, nadat zij hem in vertrouwen had genomen over de
* Dit artikel is een vertaling en ingekorte versie van 'A Comparison between Alternative pseudo-diagnoses and regularly accepted fashionable
diseases. An analysis prompted by the Dutch epidemic of obstetric "pelvic
instability'". (Renckens, C.N.M., The Scientific Review of Alternative Medicine (2) 2002, 6:37-42.)
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ondergane therapie, haar spoorslags weer in de steek liet.
Alternatieve behandeling van 'alternatieve ziektebeelden' en/of
modeziekten kan worden beschouwd als onwillekeurige psychotherapie voor deze patiënten. (Kenners zullen hierbij moeten denken aan
Hahnemannsbomoeopathia invohintaria,Hahnemanns verklaringvoor
de werkzaamheid van sommige 'allopathische middelen', die altijd kan
worden verklaard door hun in wezen homeopathische werking, waarvan de allopaten zich niet bewust waren!)
Bij het behandelen van een pseudo-diagnose, zowel in de alternatieve sfeer als in het geval van modeziekten, kunnen door het weldadige effect van aandacht en als resultaat van suggestie soms gunstige
resultaten worden bewerkstelligd. Aan de andere kant brengt openbaringvan de onderliggende ongeloofwaardige of esoterische elementen
van de theorie aan de buitenwereld een ernstig en voortdurend gevaar
met zich mee voor dergelijke delicate en subtiele systemen. Een bereikt positief effect kan zeer snel teniet worden gedaan, zoals in de
casus van de hierboven beschreven vrouw. Het mogelijk gunstige effect van inactieve therapieën moet ook worden afgewogen tegen de
keerzijde van het toeschrijven van symptomen aan een modeziekte.
Die attributie kan licht leiden tot uitvergroting ('amplification') van
de symptomatologie en deze heviger en meer permanent maken. I4 De
zwangere vrouw die klaagt over pijn in het gebied van het schaambeen
en daarvoor maar weinig belangstelling bij haar arts ontmoet, heeft
natuurlijk pijn, maar dezelfde vrouw die het etiket 'bekkeninstabiliteit'
krijgt opgeplakt loopt het risico van orthopedische operaties en/of
levenslange invaliditeit. Dit geeft een totaal ander perspectief dan iets
wat geduid wordt als een hinderlijk, maar passagere ongemak.

DE D R I E D I A G N O S T I S C H E C A T E G O R I E Ë N VAN DE A L T E R N A T I E V E
GENEZER

Alternatieve genezers, die net als alle behandelaars een diagnose willen die plausibel is voor de patiënt, kunnen in drie groepen worden
ingedeeld. De eerste groep gaat uit van de reguliere diagnose: kanker,
multiple sclerose, reumatische ziekten, huidafwijkingen, onvruchtbaarheid (en de vele andere aandoeningen waarvoor de geneeskunde
niet altijd een eenvoudige oplossing heeft). De tweede groep, die ook
reguliere diagnosen erkent en accepteert, specialiseert zich in de be238

Homeopathische anamnese

Homeopathie

Tong- en polsdiagnose

Acupunctuur

Subluxatie van wervels

Chiropraxie

Hervonden herinneringen

Hypnotherapie

Orgaandisfuncties

Iriscopie

Verstoorde aura's

Paranormale therapie

Verstoring van energievelden

Therapeutic Touch

VEGA-test/Elektroacupunctuur Voll

Homeopathie

Vitamine- en andere tekorten

Orthomoleculaire geneeskunde

Vervuiling van het lichaam

Natuurgeneeskunde

Bezetenheid door kwade geesten

Exorcisme, islamitische geneeskunde

Wichelroedes: aardstralen

Paranormale geneeskunde

Orgaandisfuncties

Bioresonantie-therapie

Verlengde GTT: 'hypoglycaemia'

Orthomoleculaire geneeskunde

Levendbloedanalyse: 'candidiasis'

Orthomoleculaire geneeskunde

Multiple chemical sensitivity syndrome (MCS) Klinische Ecologie
Problemen uit vroegere levens

Reïncarnatietherapie

Postvaccinaal syndroom

Homeopathie

Precancerose

Moermanmethode

Tabel i. Alternatieve diagnosen/methoden (linkerkolom), per tak van alternatieve geneeskunde (rechterkolom).
handeling van modeziekten. Zij maakt dankbaar gebruik van de 'creatie' door de reguliere geneeskunde van deze grote groep patiënten,
waarvoor diezelfde geneeskunde immers geen oplossing heeft. De
derde groep alternatieve genezers maakt gebruik van alternatieve
diagnostische methoden en apparaten, waarmee nieuwe en volledig
alternatieve diagnosen worden gesteld. In tabel i wordt een aantal
voorbeelden van deze methodiek gegeven. Bestrijders van kwakzalverij zijn dol op dit type genezers want zij kunnen gemakkelijk worden
bekritiseerd. Voor deze categorie behandelaars en patiënten zal altijd
het type probleem blijven bestaan, waarvan de vrouw met haar re-
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incarnatietherapie een goed voorbeeld vormt. Er is nu eenmaal geen
of bitter weinig objectief bewijs te leveren dat de acceptatie van deze
absurde claims in de buitenwereld kan bevorderen. En ander kenmerk van deze categorie is dat het resultaat van de behandeling veelal
wordt vervolgd met dezelfde technieken als waarmee de diagnose
werd gesteld. Dit zal vaak gunstige resultaten opleveren, zelfs als de
patiënt niet veel vooruitgang bespeurt ('maar het apparaat is zo gevoelig', enzovoort).

VERSCHIL TUSSEN MODEZIEKTEN EN ALTERNATIEVE
PSEUDO-DIAGNOSEN

Maar nu de grote vraag: is er überhaupt enig verschil tussen die grappige alternatieve pseudo-diagnosen en de breed geaccepteerde modeziekten van de 'dominante' (zoals alternatieve genezers zullen zeggen)
reguliere medische wereld? De overeenkomsten zijn overduidelijk en
groot. In beide gevallen is er geen objectief aangetoonde lichamelijke
afwijking, maar toch ontvangt de patiënt voor zijn klachten een concrete, zij het onjuiste, verklaring. In beide groepen kan het therapeutisch enthousiasme van de behandelaar slechts tot placebo-effecten
leiden: er is geen bewezen werkzame therapie. Natuurlijk komen
negatieve bijwerkingen van alternatieve therapieën voor (bijvoorbeeld
intoxicaties met kruiden, vuile of slecht geplaatste acupunctuurnaalden, te drieste chiropractische manipulaties van de wervelkolom),
maar de meeste alternatieve therapieën zijn zachtaardig, relatief
goedkoop en ongevaarlijk. Veel risicovolle behandelingen vallen in de
wet BIG onder de voorbehouden handelingen en zijn derhalve voor
de niet-artsen onder de alternatieve genezers verboden.
Anders ligt dat als reguliere artsen gaan trachten modeziekten te
'behandelen'. Hoewel Ambrose Bierce kwakzalvers eens definieerde
als 'moordenaars zonder diploma', kan gesteld worden dat reguliere
artsen in hun praktijk meer vertrouwd zijn met het nemen van aanzienlijke risico's. En als reguliere artsen gaan pogen 'het onbehandelbare te behandelen' dan betreft dat meestal duurdere, riskantere en
schadelijker vormen van behandeling dan alternatieve genezers zouden toepassen. In Nederland wordt bijvoorbeeld osteosynthese verricht in gevallen van 'bekkeninstabiliteit' en worden amalgaamvullingen verwijderd zonder enige noodzaak,'50' ' 5 ' terwijl ME-patiënten
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soms langdurig met antibiotica worden behandeld. De kosten van
uitkeringen, medische keuringen en juridische procedures bij modeziekten als ME en postwhiplashsyndroom zijn gigantisch. Hoewel het
zeker is dat culturele, sociaal-psychologische en verzekeringstechnische factoren bijdragen aan het ontstaan en de instandhouding van
modeziekten, staat niettemin ook vast dat een aanzienlijk deel van de
reguliere medische wereld een belangrijk aandeel heeft in zowel de
erkenning als de behandeling van deze modeziekten.
Het belangrijkste verschil tussen alternatieve pseudo-diagnosen en
modeziekten is van filosofische aard. Artsen, patiënten en hun pleitbezorgers verdedigen de diagnose van modeziekten in termen ontleend aan de reguliere medische wereld: zij spreken over infecties,
stofwisselingsziekte, anatomische laesies, vergiftigingen, bijwerkingen
van vaccinaties enzovoorts. Dat maakt prima facie verwerping van
deze diagnosen veel moeilijker dan van de volledig alternatieve diagnosen (zie Tabel i). Het leidt er ook toe dat het onderwerp zowel
in klinische als wetenschappelijke context toegang heeft tot de normale medische wereld. Er bestaan immers geen taxonomische problemen, zoals die er wel zijn bij de exclusief alternatieve diagnosen
die niet vertaalbaar zijn in reguliere terminologie. In essentie is de
genezer die een alternatieve diagnose op alternatieve wijze behandelt
met zijn patiënt gevangen in een solipsistisch systeem, dat alleen kan
functioneren zolang er geen contact is met de 'reality testing' van de
normale wereld. En omdat er in de gewone geneeskunde sprake is en
moet zijn van een continuüm van fysiologie, anatomie, pathologie,
therapie en prognose, dat alles compatibel met de gevestigde kennis
van scheikunde, natuurkunde enzovoorts, zullen alternatieve diagnosen niet kunnen worden ingepast en gedwongen zijn alternatief te
blijven.
Dit alles betekent niet dat de reguliere geneeskunde die modieuze
pseudo-diagnosen stelt, haar patiënten iets beters te bieden heeft.
Hoewel de patiënt vaak opgelucht is door de erkenning die een diagnose met zich meebrengt en daarmee soms flink profiteert van financiële en sociale ziektewinst, is hij ontegenzeggelijk op een medisch dwaalspoor geraakt. De terugweg is vaak bijzonder moeilijk en
een meer realistische duiding van de klachten is soms onmogelijk
geworden.
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CONCLUSIE

Hippocrates gebood ons, artsen - 'primum nil nocere'- geen schade
aan te richten. Schade kan echter niet alleen worden veroorzaakt
door foute of gevaarlijke behandeling, valse diagnosen kunnen evenzeer schadelijk zijn. Kennis van de geschiedenis der geneeskunde, en
meer in het bijzonder kennis van de modeziekten uit het verleden,
zou de medische wereld ervoor moeten behoeden de fouten uit het
verleden opnieuw te maken. De huidige modeziekten zouden dan
net zo snel kunnen worden afgeschaft als gebeurde met de grande
hysterie nadat Charcot werd opgevolgd door Déjerine. Dit zou zeer
veel patiënten ten goede komen en ons bovendien een sterkere positie en een schoner geweten verschaffen in de strijd tegen de kwakzalverij en bij het wetenschappelijk beoordelen van alternatieve geneeswijzen.

242

7-5 Conclusie
In paragraaf 7.2 wordt verslag gedaan van een literatuurstudie naar
de pathogenese en aard van de modeziekten (de 'nosologie'). De literatuur erover blijkt verhelderend, maar is weinig bekend onder praktiserend artsen. Er wordt een overzicht gepresenteerd van een twaalftal actuele Nederlandse modeziekten.
De voornaamste kenmerken van modeziekten zijn: (1) een anatomisch substraat ontbreekt geheel of staat niet in verhouding tot de
gepresenteerde klachten; (2) de klachten zijn meestal verergeringen
van alledaagse banale klachten als pijn, vergeetachtigheid, moeheid,
geheugenproblemen, zwakte en duizeligheid die 'geamplificeerd'
worden door de overtuiging een ernstige ziekte onder de leden te
hebben; (3) er zijn vrijwel altijd medici die beweren dat er een organische basis bestaat, die binnenkort gevonden zal worden; (4) er zijn
actieve patiëntenverenigingen; (5) er zijn problemen met verzekeraars
en keuringsartsen; (6) de verspreiding van de ziekte in de tijd en geografisch kan niet biologisch worden verklaard; (7) er is geen reguliere
behandeling mogelijk; (8) de patiënt heeft ziektewinst en (9) deze
ziekten hebben een epidemisch karakter: ze komen en verdwijnen
weer. Aanbevelingen voor preventie worden besproken.
In paragraaf 7.3 wordt één van de twaalf besproken modeziekten
uit 7.2, de bekkeninstabiliteit, een kwaal die - zoals wij zagen - in ons
land in de jaren negentig van de vorige eeuw epidemische vormen
aannam, als casestudy onder de loep gelegd. Ik verdedig hier op basis
van de laatste ontwikkelingen mijn stelling uit 1999/2000, dat het een
typische modeziekte is. De incidentie van bekkeninstabiliteit is recent
sterk afgenomen en de wetenschappelijke inspanningen van sympathiserende arts-onderzoekers naar de somatische verklaring van de
epidemie hebben weinig opgeleverd. Een werkzame therapie bestaat
niet.
In paragraaf 7.4 wordt beoordeeld in hoeverre deze modeziekten
afwijken dan wel overeenkomen met de door alternatieve genezers
gestelde (pseudo-)diagnosen. De voornaamste conclusie luidt dat
beide categorieën pseudo-diagnosen zijn. Er zijn weliswaar verschillen, vooral in de theoretische fundering van de etiketteringen (die bij
modeziekten vaak compatibel en congruent is aan de reguliere terminologie in tegenstelling tot de meeste alternatieve diagnosen), maar
beide vormen van naamgeving zijn schadelijk voor de patiënt.
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