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psychoanalyse Diet langer vergoed 
AMSTERDAM Vaarwel Freud. 
De psychoanalyse Is deze 
week geschrapt uit het verze
keringspakket. Er Is onvol
doende wetenschappelijk be
wijs dat de methode effect 
heert, aldus het College voor 
Zorgverzekeringen (CVZ). 

Het besluit van het CVZ is 
onmiddellijk van kracht ge
worden. Lopende behande
lingen mogen worden voort
gezet op kosten van de verze
kering, maar nieuwe patiën
ten moeten de kosten zelf be
talen. Het aantal patiënten 

in analyse is al jaren onge
veer zeshonderd per jaar; de 
totale kosten belopen 7,5 mU· 
joen euro jaarlijks 

Dat bedrag speelt geen rol 
in het besluit van het CVZ, al
dus een woordvoerder. $,et 
valt in het niet bij de 33 mil
jard die de zorg, exclusief de 
zorg voor ouderen en gehan
dicapten, vorig jaar kostte. 

De psychoanalyse werd 
ontwikkeld door de Oosten
rijkse psychiater Sigmund 
Freud (1856-1939). 
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Niet meer jaren 

op de banl< bij 

de psychiater 


Het CVZvergoedt de psych 
analyse niet meer. voorstan
der van de therapie noemen 
het besluit 'desastreus'. 
van onze medewerkster 
Jet Bru lnsma 

AM STERDAM De p ïY hoanalyse 
is deze week geschrapt uit het 
verzekerlngspakkel. Volgens 
het College voor Zorgverzeke
ringen (CVZ), dat bepaalt welke 
zorg wel en nÎet wordt vergoed 
door de zorgverzekeraap.., is er 
onvoldoende wet chappelljk 
bewijs dat psychoanaJy I.' effect 
heeft. 

Het op 1.] maart genomen be
'luit van hetCVZh onmiddellijk 
van kracht geworden. 

Lopende behandelingen mo
gen worden voongezet op kos· 
ten van de verzekering, maar 
nieuwe patiëntl.'Jl moeten de 
kosten - 12.500 euro per jaar
zelfbetalen. Het aantal paden
ten in analyse J.. al jaren onge· 
veer lcshonderd per laar; de to
tale kosten belopen 7,.5 miljoen 
euro~~~..____-=~~~ 

Dat bedrag ..peelt geen rol in 
het besluit van het CVZ, aldus 
een woordvoerder. Hel valt in 
het niet bij de 33 miljard die de 
zorg, exclusiefde zorg voor ou
deren en gehandicapt n, vorig 
jaarkosue. 

De psychoanalyse, in het be
gin van de twintigste eeuwont
wikkeld door de 00 ten rijk! I.' 
psychiater Sigmund Freud 
(1856-1939), wordt al meer dan 
honderd jaar toegepast. Het is 
een zeer int sleve bebaOlJe
]jng: vijf dagen per week, jaren
laJlg. In de tweede helft van de 
vorige eeuw kwam de reputatie 
van Freud onder druk te taan. 
Zijn theorieën zouden onweten
schapp lijk zijn. 

Bestuursvoorzitter Rob van 
der Plank van het Nederlands 
Psychoanalytisch Instituut 
spreekt van 'een zwarte dag 
v orde psychoanaly e'.ln een 
brief aan minister Ab Klink van 
Volksgezondheid noemt hij het 
CVZ-standpunt 'onvoldoende ge
motiveerd' en 'desastreus' oor 
de patienten. Van der rlank wil 
dat Klink gaat proberen het 
CVZ-b lult terug te draaien. 

De Nederland eVereniging 
voor psychotherapie en de vrij
gevestigde psychologen en psy
chotherapeuten verwijten het 
Cl/Z eenzijdigheid, omdat het 
college aJJeen heeft gekeken 
naar h t wetenschappelijk be
wijs en niet naar de ervarings
praktijk. 



Column .Nausicaa Marbe vu. .z cr'l L~LO 

psychoanalyse doet er toe 


D
e uitholling van het 
zorgstelsel is al jaren 
gaande, je kon alles ver
wachten, maar nu is de 
psychoanalyse door het 

College voor Zorgverzekeringen 
(CVZ) uit het verzekeringspakket ge
wipt. Het is zover. We mogen er ge
tuige van zi jn hoe het cultureel erf
goed verkwanseld wordt. We mogen 
aanzien wat een simplistische kijk 
op de psychologie en gebrek aan ver
trouwen in de deugdelijkheid van 
psychoanalytici aanrichten. Grote 
woorden, maar Sigmund Freud was 
een grote geest. 

Zo'n bestuurlijk wan besluit, dat de 
psychoanalyse in haar bestaan be
dreigt, is een teken des tijds natuur
lijk. De psychoanalyse, die uitgaat 
van de kracht van de geest, heet daar
om in dit tijdsgewricht elitair. En eli
tarisme dat niet berust op aards slijk 
is onvergeeflijk taboe in deze nivelle
rende tijdE'n. Zoiets immaterieels als 
langdurig graven in de geest, intro
spectie in plaats van enkel het modi
euze pilletje voorschrijven (waarmee 
ook recreatief gedweept wordt), 
roept tegenwoordig wantrouwen op 
en zo'n steen des aanstoots dient dûs 
gesloopt. 

Heeft het nog zin om in zo'n kli

maat over het belang van het bij de 
psychoanalyse behorende sublime
ren te praten? Niet met de zakjapan
ners van het cvz. Deze bestuurders 
die het ministerie van VWS advise
ren, berekenen dat de psychoanalyse 
7 miljoen per jaar kost - da's niks. 
zeggen ze erbij. Probleem zou de 'on
wetenschappelijkheid' van de psy
choanalyse en haar 'onbewezen' ef
fect zijn. 

Het ontbreken van wetenschappe
lijk bewijs is een misverstand dat het 
Nederlands Psychoanalytisch Insti
tuut (NP!) in een recente brief aan 
minister Klink effectief ontzenuwt. 
Het CVZ beroept zich vooral op het 
ontbreken van onderzoeken met een 
levende controlegroep, schrijft het 
NP\. 'Inderdaad is bij psychoanalyse 
dubbelblind onderzoek niet doen
lijk. Ethisch gezien kun je patiënten 
een geïndiceerde behandeling niet 
onthouden en door de kleine aantal
len indicaties is het moeilijk om een 
onderzoeksgroep samen te stellen 
die wetenschappelijk representatief 
is.' Maar buiten deze strikte normen 
is er voldoende bewijs uit weten
schappelijk onderzoek dat aantoont 
dat psychoanalyse, mits selectief toe
gepast, werkzaam is, betoogt het NP\. 

De verwaarlozing van de psycho

analyse staat niet op zichzelf. Zij lijkt 
een verlengde te zijn van de uithol
ling van de psychotherapie sinds de 
introductie van de DBC (diagnosebe
handelingcombinatie) in de geeste
lijke gezondheidszorg. Deze admin i
stratieve Tamp verplicht therapeuten 
om volgens formele. zogenaamd we
tenschappeli jke protocollen te oor
delen, te dlagnosticeren en gegevens 
over de behandeU ng bekend te ma
ken. BehaJve aan hel recht op priva
cy, gaat de DBC ook voorbij aan de 
natuur van de psycholherapie zelf. 

Enkele vooraanstaande psychothe
rapeuten hebben zich daarover in de 
media duide.lijk afkeurend uitgela
ten. Maar wie luistert naar verslagen 
klinkende psychotherapeuten? Hun 
heldere ki jk op de afbrokkeJing van 
hun vak d ringt niet door tot de poli
tiek. Zij benadrukken dat de per
soonlijke introspectie en specifieke 
zoektocht die een therapie is, zelden 
samenvalt met de opgelegde proto
collen van de DBC. Een therapeut kan 
wel symptomen on twaren, maar niet 
à la minute de administratief vereis
te diagnose stellen. 

Bovendien rijst de vraag hoe rele
vant een diagnose is voor het slagen 
van een therapie. Want een psycho
therapie is geen eenvoudig gene-

Het ontbreken van 
wetenschappelijk 

bewijs is een 
misverstand 

zingsproces waarbi j aangetoond kan 
worden welke kwaal verdwenen is. 
Het is een langdurig, zeer persoon
lijk, dus uniek proces van vergaring 
van inzichten omtrent innerlijke 
conflicten gericht op gedragsveran
dering - en zelfs dat is een mager eti
ket voor de complexiteit van een the
rapie. Het is juist dat amalgaam van 
persoonlijk lemen uit unieke ervarin
gen in unieke omstandigheden dat 
werkt en dat niets van doen heeft 
met de sjablonen en regeltjes van de 
DBC. 

De oudere generatie psychothera
peuten kent het verschil tussen hun 
vak en de karikatuur die de DBC er
van maakt. Maar in de toekomst zal 
werken met DBC vermoedelijk het 
vak veranderen en verarmen: een de
sastreuze culturele omslag. 

Een wakkere minister van Volksge
zondheid had allang moeten ingrij
pen. Anders komt, vroeger dan voor
zien, de dag dat Nederlandse psycho
therapeuten moeten aankloppen bij 
Europese fondsen voor bedreigd cul
tuurgoed. 

Nausicaa Marbe is schrijfster. 

VK.NUCOI.UMNlsnN 



 

De psychoanalyse past niet bij de tijd van de 
hapklare genoegens
OPINIE, Iki Freud op 08 april '10, 00:00, bijgewerkt 8 april 2010 16:56 

Kritiek op de psychoanalyse is makkelijk, en gaat voorbij aan haar verworvenheden. In dit deel 
van de wereld is ze uit de mode, maar modes zijn vergankelijk.

Onlangs maakte Max Pam zich in Buitenhof vrolijk over het feit dat de psychoanalyse niet langer 
wordt vergoed. Hij dreef de spot met Freud, en pleitte ervoor alle ‘onbewezen’ behandelmethodes, 
zoals reisjes naar Lourdes, niet langer te vergoeden. Een bizarre vergelijking. Ik heb veel 
bewondering voor Max Pam, maar zijn mening over de psychoanalyse is populistisch, modieus en 
oppervlakkig.

Om te beginnen is Freuds ontdekking van de psychoanalytische behandeling meer dan honderd 
jaar oud, en gaat het niet aan te doen alsof er sindsdien niets zou zijn gebeurd. Niets is minder 
waar. De psychoanalyse is inmiddels uitgegroeid tot een wereldwijde beweging en bevat een 
immens arsenaal aan kennis over mensen en hun beweegredenen. Alle therapievormen bouwen 
voort op kennis ontleend aan de psychoanalyse, kennis die inmiddels gemeengoed is geworden. 

Vóór Freud bestond er nauwelijks een taal om innerlijke roerselen te beschrijven. De psychische 
realiteit kreeg nog geen aandacht. Het innerlijk leven bleef lang een onontgonnen gebied, alleen te 
vinden in de romankunst. De psychologie van het dagelijks leven bestond uit spreekwoorden en 
zegswijzen die op alle mogelijke situaties van toepassing waren (‘Een ongeluk zit in een klein 
hoekje’, ‘Men leidt het meest door het lijden dat men vreest’, ‘Hoogmoed komt voor de val’). 

De moderne maatschappij is onmerkbaar doortrokken van psychoanalytische gezichtspunten. 
Zelfkennis, bekentenisliteratuur en onthullende interviews bepalen het beeld van onszelf en de 
inhoud van boeken, kranten en tijdschriften. Een modern medium als film is sterk door de 
psychoanalyse beïnvloed. Motieven van onze medemensen zijn inmiddels zo doorzichtig 
geworden, dat iedere leek opvallend gedrag weet te interpreteren. 

Onze maatschappij is de laatste decennia drastisch veranderd. Introspectie, reflectie, 
nieuwsgierigheid naar de eigen beweegredenen is niet meer vanzelfsprekend. In stilte een boek 
lezen is vervangen door computer en tv. We leven in een haastige beeldcultuur waarin 
bevrediging, zelfs geluk, koopwaar is geworden. Er wordt snel gelachen, alles moet opgeleukt en 
hapklaar gepresenteerd, gelaagdheid wordt nauwelijks nog begrepen. Modes zijn vluchtig en 
kortstondig. 

In zo’n tijdsgewricht is geen plaats meer voor psychoanalyse. De hele medische wereld wordt 
sinds kort afgerekend op evidence based handelen, het individu moet passen in de statistiek. Bij 
ieder symptoom past een bewezen geachte behandeling, uitzonderingen of persoonlijke variabelen 
tellen niet. Het resultaat moet zo snel en goedkoop mogelijk bereikt worden, want het geld en het 
geduld zijn op. 

De psychoanalyse wordt door het publiek nog maar zelden gewenst. Het aantal patiënten was 
altijd al gering. Het is geen behandeling voor de ernstigste gevallen, zoals zware depressies, 
verslaving, schizofrenie, psychopathie. Het is een intensieve en daardoor dure behandeling, en het 
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is een legitieme vraag of de maatschappij daarvoor moet betalen. Degenen die ervan profiteren 
zijn vaak studenten of mensen die in de maatschappij redelijk tot goed functioneren, maar lijden 
aan hinderlijke angsten en intimiteit- of relatieproblemen. 

Dat alles neemt niet weg dat de psychoanalytische verenigingen en opleidingsinstituten belangrijk 
werk doen. Zij zijn een kweekvijver en leerschool voor therapeuten die daarna meer kunnen 
begrijpen in minder tijd. Het arsenaal aan kennis breidt zich nog steeds uit, en er vindt een 
levendige uitwisseling van die kennis plaats in discussiefora en wetenschappelijke tijdschriften. 
De rijke oogst aan gevalsbeschrijvingen na honderd jaar psychoanalyse is een voedingsbodem 
voor kennis omtrent mensen. 

Inmiddels is men op veel punten tot andere inzichten gekomen, zoals een levendige wetenschap 
betaamt. De psychologie van de vrouw is opnieuw geformuleerd. Onderlinge relaties, 
oorspronkelijk met de ouders, later overgedragen op de analyticus, zijn een veel grotere rol gaan 
spelen. Het ‘hier en nu’ is minstens zo belangrijk als het verleden. De analyticus is actiever 
betrokken bij het behandelingsproces. Onderzoek naar baby’s heeft een hoge vlucht genomen, 
over adolescenten en ouderen is nieuwe kennis vergaard.

Menigeen houdt er een mening over Freud op na zonder ooit iets van de man te hebben gelezen. 
Freud-bashing is in de mode, te beginnen met Han Israëls, die tenminste nog serieus onderzoek 
verrichtte. Kritiek op een beroemdheid maakt dat je eenvoudig meelift op andermans faam. Het 
moet gezegd dat geen enkele therapie, noch de psychoanalyse, noch de gedragstherapie of de 
tegenwoordig populaire cognitieve gedragstherapie altijd effectief zijn. Therapeutische 
machteloosheid is de reden dat de ene therapiemode de andere opvolgt, al is de wildgroei uit de 
jaren zeventig weer geluwd. Emotionele problemen doorgronden is nog altijd gemakkelijker dan 
ze verhelpen. Aan veel emotionele kwalen is nog steeds weinig te doen. 

De mentaliteitsgeschiedenis beweegt zich in golven, modes komen en gaan. De psychoanalyse 
bloeit op de universiteiten, zowel bij de geschied- als de taalwetenschappen maken gebruik van 
haar verworvenheden, terwijl ze als behandelingsmethode uit de gunst is geraakt. 
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Opinie&Deb 
NRC Handelsblad Zaterdag 10 april & Zondag 11 apri l 2010 

Psychoanalyse wordt niet vergoed 
maar ik kan het iedereen aanbevelen 
De freudiaanse 
theorie ging jaren 
geleden in rook op 
als harde 
wetenschap. 
Nu verdwijnt de 
psychoanalyse uit 
het basispald{et. 
Waarom al die 
andere onbewezen 
behandelingen 
niet? Over de 
spijtige teloorgang 
vanFreudin 

r Marcel Möring 

Sc/lil}I'er, 

Dcblltecrde in 1990 meI de rOl/lall 'MeMels ( r


fm/s' (brkrMIlIi f//(t de Geer/jan LubballlllUII

prijs), Wlln de A KO Literat/lurprijS mcr zij/l 


boek 'Ilrtgrote I'l'rlallgcn' (1993', WIntIaar I'Cm 


dt'Goucfen Uil ril dCjollgeGolldm Uil '"1998 

\'oor zij" bork '11/ BabylOll', Dc:.t cel/lV ver


sclltell on<iu meer 'Lijdensilist', 'Ern lIllig" lI'eg' 


_ _ ~~'LoIl(~~"gSbl'rg', J 

M ijn eerste ' kennisma.king met de 
freudiaanse theorie eindigde 
even abrupt als 7,iJ begon, De psy. 

dlOJoog was iemand die ik vagelijk kende 
als achterbuurman, We hadden een minuut 
oftien zlnen keuvelen ("Misschien stelt u te 
hoge eisen aan uzcJf en heL levèn"J. toen hij 
plotseling zeI: ..Venelt u eens over uw moe



Afdalen tot de wortels van het particuliere zijn 

Vervolg psychoanalvse van pagina 1 

d.er. " Dat was aanleidlng om op te staan en uH te 
roepen dat ik Freud óók had gelezen en dat 
soort primitieve oedipale onzin niet wilde aan
horen. Her was 1980. Freud was JI veertig jaar 
dood en ik was drieëntwintig jaar en gelaafde 
niet in hem. 

Helemaal dood was hij bJljkb:ur niet. . \nders 
had dagblad TroLm' niel een weck geleden bijna 
triomfantelijk aangekondigd: 'Freud nu 0011 
dood.' Het leek haast een zuchnan opluchting. 
Trouw was overigens nie t de enige krant die op 
deze manier meldde dat de psydlaanalyse uit 
het verzekeringspakket is geschrapt door het 
College voor zorgverzekeringen (CVZ). l::Ioewei 
Sigmund SchJomo freud al sinds 1939 uiet 
mecr onder ons is, leefden zijn naam en n:tge
dachlcnis de afgelopen zeventig jaar hevig 
vOOrt, zelden zonder comroverse. 

Dolt was Nederland een van cic eerste plekken 
waar de ps}'c1lDanalyse geworteld raakte. Het 
eerste Internat ionale Congres voor Psychiatrie, 
Neurologle en Krankzinnlgenverpleging werd 
in Amstetdam gehouden, in 1907. De theorie 
was toen al om streden. Een Franse psychiater 
beschuldigde de meesterulrWenen bij die gele
genheid van jatwerk dat nog verkeerd was t0e
gepast ook. Het congres bleef desondanks niet 
zonder gevolgen. ln de daaropVOlgende jaren 
werd Freud onder Nedcrbndsc vakgenoten een 
IlolL5llhold namt. faaltte zijn werk in rap tempo 
vertaald en werd de Nederlandse Vereniging 
voor Psychoanalyse opgc.rîchl. Die vereniging 

scheurde, heel Hollands. na een contlict in 
1947. ln 2005 ontstond een derde organisatie. 
Beide gezelschappen. Het Nederlands PsycllDa
nalytisch Genootschap en de Nederlandse Psy
choanalytische Groep. zijn Ontscan na onenig
heid over 'de joodse kwestie'. Analyticus Hans 
Reijzer heeft er een spannend boek over ge
sch reven. dat heel toepassclrjk Het gIlvaar van de 
Joodse erfenis heet. 

D e freudiaanse aanpak heefl van meel af 
Jan [WC.(! problemen gehad en beide 
zorgden voor de nodige weerstand. Er 

was daronmiskenbare joodse geha lte, waardoor 
de psychoanalyse niet alleen werd gezien als 
'cen joodse wetenschap'. maar ook als een we
tenschap waarvoor je, in de woorden van Freud-

Alles was een vergissing, iedereen 
wz'lde metzijn moeder slapen en 
zijn vader uit de weg ruimen 

historicus Peter Gay, weI jood (en adll:ïsc) moest 
z ijn om hem ui t te vinden. En er was het I1l.l.lt
schappelijl<c verzct, dat ecn beetje lcekop de 
weecsolld legen de ideeën van Dan....in. Mct de
zelfde afkeer waarmee behoudende krachten in 
de samenleving huiverden bij de gedachtc 'dat 
wij van de apen afstammen" verwierp men hel 
idee datde mens wordt bepaald door diepe drif
ten, vel'langcn.s. lusten en angsten, die ge3naly
sccrd en begropeo kunnen wordcn. Beide theo
rieën hadden een lange Incubatietijd vOOr ze 
eindclijken onontkoombaar gezonken cultuur
goed werden. 

Her maatschappelijke verzet kwijnde weg en 

na de Tweede Wereldoorlog werd de freudiaan
se dlcofle gezien als een heuse wetenschap. Dal 
kwam mel in bet minSt door die oorlog. Sla.chr
offers en daders bleken aan merkwaarclige kwa
len tc leiden en psychotherapie en psychoanaly
se leken de trauma's bloot te leggen diediekwa
len vcroorzaa1.-ren. Kampsyndroom en trauma 
gingen behoren tot de woordenschat van de 
man in de straat. Toen de jaren z.eventÎgaanbra
ken en de opbouwperiode ten einde was en de 
moderne westerse mens zidl in het kielzog V:lll 
de ' Umwcrrung allcr Werft: van de jaren zestig 
meer op zichzelfgeriche raal.tc, was het freud i
anisme gezonken tor LOl-niveau. Alles was een 
freudiaanse vergissing, iedereen wilde met z ijn 
moeder slapen en zijn vader uit de weg ruimen 
en je kon geen .wondJe aan een cafétafe1 zitten 
zwijgen of er kwam wel een amatcurpsycholoog 
dicje even wilde uitpluizen. Daaraan kwam een 
eindc in hcr begin Vl.n de jaren tachtig mer de 
pUblicaties van Jcffrer Masson, roen net ontsla-· 
gen als directeur van de Amerikaanse Freud-ar
chleven. Masson beweerde documenten te heb
ben ontdekrdie Freud diskwalificeerden als we
tenschapper. Hoewel hij uiteindelijk, in 1994, 
na een rechtsgang V.:1n ticn miljoen dollar, werd 
gediskwalificeerd. Wls hCl idee V:1n de freudi
aanse theorie als l1arde werensdlap in rook op
geg:un. 

D at idee. was VJ.ll begin af a:lll moeizaalll. 
HCt docrdcnken 3:I.Il de claim van oude 
m:mostell dat bet marxisme I1 le t zo

maar een kijk op geschiedenis en samenleving 
is, maar keiharde, onweerlegbare wetenschap. 
En ook J.I heeft M:ux hel in een aantal gevallcn 
bij het rechte eind gehad , wetenschap is iets an- Tekening S iegfried Wo ld hek 

http:I1l.l.lt


werkt heel anders dan Pro ac 

ders. De frcud iaanse theorie leed onder nog een 
andere onrwikkeLing. De opkomst va.n de neu
rowerenscJuppen, die een toenemend aantal 
'stofjes' aan konden wijzen als oorzaak voor de 
menselijke conditie, hielp nier mee. Onder in
vloed van de 'chemische' benadeang verander
d~ het geacccprcerdejdee "aJ11ltlrturc als de bron 
van alle leed en werd .lUWre omarmd. Daar kon 
Freud niet tegenop met zijn laa.t negentlende
eeuwse romantische wetenschap en omdat de 
mens de neiging heeft om lussenzwarr en wit te 
kiezen en de grijstinten te negeren, werd de 
eens zo bejubelde Weense meester bijna van de 
ene op de andere dag een charlatan die zijn pa
tiënten cocaïne voerde en seks met hun ouders 
aanpraatte, ten\'ijl iedereen ondenussen WiSl 
dat depressie door een stofje kwam en dat pro

aC® allewonden heelt. 
In andere landen is die fase achter de rug, 

maar omdat in Nede.rbnd alles altijd "ijfrigjaar 
larer gebeurt, zoals Hcinc apocrief beweerde. 
gaat de analyse hier nu uit her pald<et. Dat heeft 
volgens hel CVZ niets te mJken met kosten en 
alles met ·wetenschappelijkheid'. De psychoa
nalytische aanpak vaLt n ier te bewijzen. En om 
djt te bewijzen heeft het college üreratuuron
derzoek laten doen. Uitgangspunt was dat er 
srudics moesten worden gevonden die aan door 
CVZ gestelde normen van wct:enschappelijk
heid voldoen. En daar begon her probleem, 
WJllt zelfs wie gecn wetenschapper is weer dar 
psychoanJlyse aa.n die normen niet kan vol
doen. Her is onmogelijk om grote groepen 
cliënten te vinden met vergelijkbare k1adltcn 
en die groepen voor langere t ijd te volgcIL Psy
choanalyse duurt meestal een jaar of vijf en in 
die tijd ligt de cliënt vier tot vijf keer per week 

op de bank. Het is cen diepgaand onderzoek 
naar de levensgescbjedenis van de cliën t, hoe 
zijn verhaal Lot stand kwam en op welke wijze 
dat heeft bijgedragen 3.1n zijn psychologische 
make-up. Dat is geen behandeling die voor ic
derecll geschikt is en die je makkelijk in een 
du bbelblind onderzoel( wetenschappelijk kun t 
reproduceren_ De uitkomst van het CVZ-onder
:Loek stond daarom ook al min or meer vast voor 
her begon: omdat cr geen onderzoeken zijn 
waaraan de psychoanalyse k.m voldoen, zijn die 
nier gevonden en 'voldoet psychoanalyse niet 
aan de stand van wetensch ap en praktijk'. 

Net zoals psychoanalyse nogal particulier is 
en langd urig, intens zelfonderzoek vraagt, zou 
het bewijsmateriaal ook wel eens particulier 
kunnen zi,jn. Effectiviteit is niet aan tC ronen in 

Het maatschappelijk verzet tegen 
de Freudiaanse aanpak kwünde 
weg na de Tweede Wereldoorlog 

dubbelblind ondenoek, omdat dar. dubbel
blind onderzoek niet uitgevoerd Mn worden, 
maar de analyse zou wel eens een gevJl kunnen 
zijn waar anekdorisch maleriaal meer betekenis 
heeft. Alleen al de cl;tim van de analyse, dal het 
mogelijk is om af te dalen en tot aan de wortels 
VJll her particuliere zijn te geraken, die te on
denoeken en het weefsel dat wij zijn te leren 
kennen, Is van een ~otaal andere orde dan thera
pieën die zich richten op bet haJlteerbaar ma
ken van redelijk nauw omschreven klachten of 
bet voorschrijven van prozaC® om een chemisch 
tekort aan te ,'ullen . Her Is bet verschil tussen 
een pleisrer op een wond en een openhartopera

tie. En nu we het daarover hebben: waarom doet 
hetCVZ wel een positieve uitspraak over behan
delingen voor tranSseksllelen (aangezichrscbi
rurgie, reduct ie adamsappel. foniatrie, logope
die, stemverhogende operatie) en komt in die 
uitspraak nergens de cis voor die aan psycbo
anJlyse word rgesteJd? En waarom krijgt Bearing 
the Blucs (ther;,tpievorm waarbij de d iënt met 
ecn computerprogramma gaat therapieën) 
goed keuring als het college zegt: 'Ondenoeken 
met hogere Itvels of t'vidtnre dan open gernndo
miseerde studies zijn bij een dergelijke inter
ventie niet haalbaar omd.1t geloofwaardige pla
cebobehande1ing en geloofwaardige blindering 
bij een dergelijke Interventie niet mogelijk 
zijn'? Geldt da t dan nief voor psychoanalyse? 

A ls het om anekdotes gaat: Ik ben, 25 jaar 
na die eerste poging, alsnog gaan liggen, 
zoals d;,t[ heet. En hoe oowetensdlappe

lijk het ook is: ik begrijp wat de psychoanalytici 
bedoelen als ze zeggen dat de analyse een ca
deau is d:ll je jezelf doet. Het is het cadeau van 
zorgvuldig en grondJg zelfondenoek dat je de 
waJfheden, dogma's en patronen in je leven 
doet inzien en betwijfelen. Hel Is een analyse 
van bet verhaal van je leven. 

Toen Freud door de Gestapo uit Wenen werd 
verjaagd en een document moest ondertcl<enen 
waarin hij vedd.urde dat hij correct behandeld 
was, schreef bjj naast zijn handtekcnin~ »11( 
kan iedereen de Gestapo aanbevelen." Het CVZ 
nug de psychoanalyse dan onwetenschappelijk 
vJnden en de effectivjceillliet bewezen. ik kan 
ber iedereen aanbevelen. lIer is wel jammer d..u 
varutfnu alleen een IlIIilappyfl;wzich zo'n b'eh:Ul
deJi I1g lmnnen veroorloveIL 
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